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ما التغيريات اليت أييت هبا قانون االنتخاابت الرتكي اجلديد الذي أقره الربملان؟

قُِبَل اقرتاح تعديل قانون االنتخاابت الذي أعدَّه نواب حزب العدالة والتنمية، وحزب احلركة 
القومية يف اجلمعية العامة للجمعية الوطنية الرتكية الكبى الليلة املاضية، وأصبح قانوانً. مع القانون 

اجلديد سُتخفَّض عتبة االنتخاابت إىل )%7(، وسيـَُغريَّ حساب النائب.

ُووِفَق الليلة املاضية على مشروع القانون املكوَّن من )15( بنداً، والذي أعدَّه شركاء حتالف 
الشعب حزب العدالة والتنمية، وحزب احلركة القومية، وُعِرَض على الرأي العام يف البملان يف 14 
مارس، بعد ثالثة أايم من املناقشة يف اجلمعية العامة للبملان؛ مل جُيَْر أي تغيريات يف مداوالت اللجنة 
الدستورية البملانية واجلمعية العامة البملانية. يدخل القانون اجلديد حيِّز التنفيذ بعد نشره يف اجلريدة 
 -10%( من  البملانية  العامة  االنتخاابت  يف  البلد  عتبة  ُخفَِّضت  اجلديد،  القانون  مع  الرمسية. 
%7(، وأُزَِلت أتثري أصوات التحالف على االنتخاابت البملانية، وإعفاء الرئيس من حظر الدعاية 

يف مدَّة االنتخاابت.

عتبة االنتخاابت

التغيري يف عتبة االنتخاابت. مع اعتماد  اللوائح املدهشة يف القانون اجلديد هو  من أكثر 
قانون االنتخاابت البملانية يف 10 يونيو 1983 ُحدَِّدِت العتبة االنتخابية يف مجيع أحناء البالد 
بنسبة )%10(. ال تستطيع األحزاب السياسية اليت ال ميكن أن تتجاوز هذا احلد أن تنتخب نواابً. 

مع القانون اجلديد ُخفَِّضِت العتبة إىل )%7( يف مجيع أحناء البالد.

العتبة العامة وحساهبا 

املادة )33( الفقرة األوىل املعدَّلة :23 /5/1987 - 3377/9 م د.( األحزاب اليت ال 
تتجاوز )%10( من األصوات اجملموعة يف االنتخاابت العامة يف مجيع أحناء البالد ويف مجيع الدوائر 

ما التغييرات التي يأتي بها قانون االنتخابات
 التركي الجديد الذي أقره البرلمان؟

 أوكان يوجيل*

*  ابحث.
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االنتخابية ال ينتخب النواب  )مجلة إضافية: 13/3/20187102/20 م د( يف حالة وجود 
حتالف انتخايب سُيْحَتسب حد العشرة ابملئة على أساس إمجايل األصوات اجملموعة اليت حصلت 
ميكن  وال  السياسية،  لألحزاب  املنفصلة  العتبة  حُتَْتسب  وال  املتحالفة،  السياسية  األحزاب  عليها 
انتخاب املرشحي املستقلي املدرجي يف قائمة األحزاب السياسية إال إذا جتاوز احلساب السياسي 

يف القائمة عتبة العشرة ابملئة يف مجيع أحناء البالد، ويف مجيع الدوائر االنتخابية يف االنتخاابت.

مادَّة القانون القدمي

تعديالت على قانون انتخاب أعضاء جملس النواب وبعض القواني

اقرتاح قانون

املادة )1– يستعاض عن عبارة %10 من األصوات الواردة يف الفقرة األوىل من املادة 33 
%7 من األصوات مع  بعبارة   2839 10/6/1983 ورقم  بتاريخ  النواب  انتخاب  قانون  من 

الفقرة نفسها يف الفقرة الثالثة تُغريَّ عبارة عشرة ابملئة إىل سبعة ابملئة.

مادَّة القانون اجلديد:

التغيري يف حساب النواب 

مع القانون اجلديد، ستكون تغيريات يف حساب النائب. يف الوضع احلايل، إذا جتاوز جمموع 
ستصدرهم  الذين  النواب  عدد  وُحدَِّد  التحالف،  يف  األصوات  َعِت  مجُِّ العتبة،  التحالف  أصوات 
األحزاب يف التحالف َوْفقاً لألصوات اليت حصلوا عليها داخل التحالف. يف منطقة يُنتخب فيها 
انئبان، وميكن للطرف الثالث احلاصل على أكب عدد من األصوات أن يتقدم على الطرف الثاين 

أبصوات التحالف، وحيصل على نواب.

رقم  القانون  من   34 املادة  من  األوىل  الفقرة  )التحالفات( يف  عبارة  َت  ُغريِّ  – 2( املادة 
حتالفات( يف  حتالفات،  )التحالفات،  عبارة  ُحِذَفت  للتحالف(،  املكوِّنة  )األحزاب  إىل   2839

َت الفقرة األخرية على النحو اآليت: الفقرة الثالثة من نص املادة، وُغريِّ
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على سبيل املثال، يف االنتخاابت العامة لعام 2018، انتخب حزب العدالة والتنمية أربعة 
نواب يف )إالزيغ(. يف انتخاابت 2018، كان احلزب الذي حصل على أكب عدد من األصوات 
املركز  يف  اجلمهوري  الشعب  حزب  وكان  القومية،  احلركة  حزب  هو  والتنمية  العدالة  حزب  بعد 
النواب َوْفقاً إلمجايل أصوات التحالف، وانتخب حزب الشعب  الثالث. ومع ذلك، حينما ُوزَِّع 
اجلمهوري النائب اخلامس. يف حالة حدوث السيناريو نفسه مع القانون اجلديد، سُيْمَنح النائب 
الذي يذهب إىل حزب الشعب اجلمهوري إىل حزب احلركة القومية. مبعىن آخر، سينتخب كل 
حزب نوابه ابألصوات اليت حيصل عليها يف الدائرة، ولن يُؤَخذ تصويت التحالف يف االعتبار عند 

انتخاب النواب.

إعفاء رئيس اجلمهورية من حظر الدعاية

مع القانون اجلديد، أُْعِفَي الرئيس من حظر االنتخاابت. ُحِذَفت كلمة »رئيس الوزراء« يف 
القانون القدمي ابلتعديل الذي كان »يف إطار التوافق مع نظام احلكم الرائسي«، وقضت أبنَّ احلظر 
االنتخايب هو الوزراء والنواب فقط. مبعىن آخر، مع أنَّ الرئيس هو أيضاً رئيس حزب سياسي، إال 
أنَّه سيتمكَّن من استخدام سياراته الرمسية أثناء رحالته أثناء عملية الدعاية، وحضور االحتفاالت 

واالفتتاحيات الرمسية، وإقامة الضيافات مع مرافق الدولة.

ال يكفي تشكيل جمموعة يف الربملان للمشاركة يف االنتخاابت

كان يكفي تشكيل جمموعة يف البملان يف النظام احلايل، أي: أن يكون هلا ما ال يقل عن 
)15( انئباً عن حزب ما للمشاركة يف االنتخاابت. لذا، قبل االنتخاابت العامة يف عام 2018، 
استقال )15( انئباً من حزب الشعب اجلمهوري، وانضموا إىل حزب اجليد، ومكَّنوا احلزب من 
املشاركة يف االنتخاابت عن طريق إنشاء جمموعة يف البملان. ومع ذلك، مع القانون اجلديد، لن 
يكون تشكيل جمموعة يف البملان أحد الشروط الكافية للمشاركة يف االنتخاابت. لدخول األحزاب 
السياسية يف االنتخاابت، جيب عليها إكمال تنظيمها اإلقليمي يف )41( حمافظة على األقل من 

)81( حمافظة، وتنظيم مؤمترها الكبري قبل ستة أشهر على األقل من االنتخاابت.
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أُْلِغَي التزاُم كبري القضاة يف الئحة االنتخاابت

أُْلغَي واجب وجود »قاٍض كبري« يف جمالس  القانون اجلديد املكوَّن من )15( مادة  مع 
انتخاابت احملافظات واملقاطعات. يتألف جملس االنتخاابت احملافظة من رئيس وعضوين دائمي 
البدالء  أعضاؤهم  وأعضاؤه، وكذا  احملافظات  انتخاابت  رئيس جملس  يُعيَّ  احتياطيي.  وعضوين 
يف الدرجة األوىل من القضاة من بي القضاة الذين يعملون يف وسط املدينة يف األسبوع األخري 
من شهر كانون الثاين )يناير( كل عامي، والذين مل يتلقوا أي عقوبة، أو العقوبة التأديبية األشد، 
أو الذين ُكلِّفوا على األقل ابلدرجة األوىل، والذين مل يفقدوا مؤهالهتم للتعيي يف الدرجة األوىل. 

سُتحدَّد احملكمة من هيئة العدل عن طريق تثبيت األمساء.

يف حالة مل خيرج اسم قاٍض للمشاركة، حُيَدَّد الرئيس واألعضاء الدائمي واألعضاء املناوبي 
رائسة جملس  حالة شغور  لعامي. يف  احمللية  االنتخاابت  هيئة  ستعمل  إذ  قاٍض،  أقدم  من  بدءاً 
االنتخاابت  جملس  والبدالء  الدائمي  األعضاء  بي  من  قاٍض  أكب  سريأس  احمللي،  االنتخاابت 

احملافظة. مع دخول القانون اجلديد حيِّز التنفيذ لن تعود اجملالس االنتخابية احلالية صاحلة.

ردود فعل املعارضة

َنت هذه القضية يف البيان املكتوب  ردَّة األحزاب املعارضة لقانون االنتخاابت اجلديد. ُضمِّ
الذي صدر بعد

اجتماع قادة األحزاب السياسية الستة الذين يعملون معاً لالنتقال إىل النظام البملاين املعزز 
يف مقر حزب الدميوقراطية والتقدم يوم األحد.

َح يف البيان أنَّ القانون اجلديد يهدف إىل وحدة األطراف الستة، وذكر أنَّ »التعاون  وُوضِّ
تبادلنا  السياق  هذا  املاضي، ويف  الشهر  السياسية يف  التطورات  بتقييم  وقمنا  وائم،  سيستمر يف 
وجهات النظر حول اقرتاح قانون االنتخاابت اليت هتدف إىل زعزعة وحدتنا، وحنن مصمِّمون على 

مواصلة تعاوننا يف وائم”.
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“سُتقيَّم مجيع عمليات احملاكاة”

تقرَّر تشكيل جمموعيت عمل بي األحزاب الستة خلارطة الطريق لالنتقال إىل النظام البملاين 
واألمن االنتخايب، كما كان احلال مع النظام واالقتصاد البملانيي املعززين سابقاً. ويف حديثه إىل 
ستغطِّي  الطريق  خارطة  أنَّ  »بولنت كااي«  السعادة  حزب  رئيس  انئب  »ميدايسكوب«، صرَّح 
العملية اليت سُتجرَّب قبل االنتخاابت، واخلطوات اليت جيب اختاذها بعد االنتخاابت. وقال »كااي« 
ستكون جلنة تُقيِّم العملية واحملاكاة برمتها«، وصرَّح »كااي« أنَّ إدارات احلزب ستتخذ خطوات يف 

نطاق األولوايت اليت ستحددها جمموعة العمل. 

جلنة لكل من العملية االنتخابية وبعدها

 قال انئب رئيس حزب الدميوقراطية والتقدم »إدريس شاهي«: »إنَّ اللجنة اليت سُتشكَّل 
خلارطة الطريق ستقيِّم املسار الذي جيب اتباعه حىت االنتخاابت، وأيضاً ماذا سوف تفعل إذا فازت 
ابالنتخاابت؟!« شرح شاهي القضااي اليت ستناقشها اللجنة على النحو اآليت: » سُتجرى يف هذه 
اللجنة -بعد االنتخاابت- دراسات حول كيفية استخدام الرئيس اجلديد لسلطاته يف االنتقال إىل 
النظام البملاين ويف العملية املقبلة. ويف الوقت نفسه فإنَّ املناقشات حول موعد التخلص من نظام 

احلكم الرائسي َوْفق التوزيع البملاين هي من بي مواضيع هذه اللجنة”.

وذكر أنَّ اللجنة اليت ستـُْنَشأ خلارطة الطريق ستحدِّد برانجماً لذلك، مع مراعاة مجيع أنواع 
السيناريوهات. ومن املتوقع أن تبدأ كلتا اللجنتي عملهما األسبوع املقبل.

سوف يتقدَّم حزب الشعب اجلمهوري إىل احملكمة الدستورية بطلب إللغاء القانون 

الدستورية  احملكمة  إىل  بطلب  »التقدُّم«  اجلمهوري  الشعب  قرَّر حزب  من انحية أخرى، 
إللغاء القانون، حبجة أنَّ القانون اجلديد غري دستوري، وقال انئب حزب الشعب اجلمهوري يف 
م سيقدِّمون بصورة عاجلة )ثالث مواد  إسطنبول واحملامي البوفسور الدكتور »إبراهيم كابوأوغلو« أنَّ
إىل احملكمة الدستورية، مبا يف ذلك إنشاء جمالس انتخابية بطريقة القرعة، وإلغاء اجملالس القدمية(.
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القانون يف  إللغاء  الدستورية  احملكمة  إىل  بطلٍب  التقدُّم  اجلمهوري  الشعب  ميكن حلزب   
غضون )60( يوم بعد نشر القانون يف اجلريدة الرمسية.

يف املؤمتر الصحفي يف البملان، قال »كابوغلو« إنَّه جيب إلغاء العتبة االنتخابية متاماً، وجيب 
أن خيضع الرئيس ونوابه حلظر االنتخاابت.
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