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 المسارات: السيناريوهات و بعد االنتخابات اتركي
 محمد أبو سعدة

 مقدمة:
تركيًا داخليًا ، شأنًا 1م2018يونيو  24المحددة في و  نتائج االنتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقبلةتعد لم 

بعدها. لذا فمن المرجح أن  ها أوئبقضايا السياسة الخارجية في عدة أبعاد سواء قبل إجرا اطهابتخالصًا. وذلك الر 
مهمة على السياسة الخارجية التركية، خاصة أن تركيا ًتدرك القصور  النعكاساتتكون النتائج الناجمة عنها مرتكزًا 

طبيعة وطأة البيروقراطية والبطء في اتخاذ إلى  التنميةو  أرجعها حزب العدالة والتيارجية. الذي يعتري سياستها الخ
ال تعطي العالقة بين مؤسسات الدولة زخمًا كبيرًا في القضايا الخارجية، وقد تضعفها في كثير من  والتيالقرارات، 

 وانعكاساتاالنتخابات سيكون لها مسارات التنمية أهدافه السياسية أم أن هذه و  األوقات. فهل يحقق حزب العدالة
 على السياسة الخارجية التركية؟ أخرى 

 

 خارطة التحالفات المشتركة في االنتخابات التركيةأواًل: 
شهدت التركيبة السياسية التركية تقلبات غير مألوفة، إذ باتت التحالفات تتحرك وفق المصلحة السياسية، متجاوزة 

األيديولوجي، فبعد سنوات من الصراع السياسي تحالف الحزبان القوميان؛ حزب الحركة القومية )ولو مرحليًا( إطارها 
وحزب االتحاد الكبير، مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، تحت إطار ما سمي بــ)تحالف الشعب(، وقد بدأ التقارب 

م، وقد تعزز 2016يوليو/تموز  15لفاشلة في بين الحزبين؛ العدالة والتنمية والحركة القومية، بعد محاولة االنقالب ا
 .م2017التقارب بالتصويت معًا تأييدًا لالستفتاء على النظام الرئاسي، في أبريل/نيسان 

في المقابل أعلنت أربعة من أحزاب المعارضة تشكيل تحالف انتخابي أسمته )تحالف األمة(، ويضم حزب الشعب 
جانب نقيضه الفكري حزب السعادة )اإلسالمي(، إلى  لمعارضة التركية،الجمهوري )العلماني(، وهو أكبر أحزاب ا

وحزب الخير )القومي المنشق عن الحركة القومية(، وكذلك الحزب الديمقراطي )اليساري(، في حين يغيب عن 
 . 2التحالفات االنتخابية حزب الشعوب الديمقراطي )الكردي(

                                  
1.linkApril 18, 2018. ,Turkey's President Erdogan announces early elections ,CNN ,Gul Tuysuz and James Masters  
 الرابط.م، 2018-5-10م، تاريخ االطالع 2018-5-8 ،االنتخابات التركية المزدوجة | حسابات الربح والخسارة، تاريخ النشر ،تركيا بوست ،عاتق جار هللا 2

https://edition.cnn.com/2018/04/18/europe/erdogan-turkey-early-elections-intl/index.html
https://www.turkey-post.org/p-253491/
https://www.turkey-post.org/p-253491/
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 وهم:لالنتخابات الرئاسية وقد ترتب على هذه التحالفات وجود ستة مرشحين 
 الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان؛ وتشير التقديرات لحصوله على نسبة تزيد عن المنتصف بقليل.  -1
 عامًا. 16صقور التيار الكمالي، وهو عضو برلماني منذ  يعد أحدمحرم إينجة؛ والذي  -2
القومية، يذكر أنها استقالت من حزب العدالة  ميرال أكتشينير؛ زعيمة حزب )الخير( الجديد، المنشق عن الحركة -3

حزب الحركة القومية الحقًا، إلى  والتنمية الحاكم متهمًة إياه بأنه مجرد امتداد لحزب الرفاه اإلسالمي، وانضمت
وبسبب معارضتها لنهج زعيم الحزب _دولت بهشلي في تأييد أردوغان استقالت منه وأعلنت تأسيس حزب )الخير( 

ي يعتقد أنه سحب البساط من الحركة القومية، لكن حجم النسبة التي قد يتحصل عليها الحزب غير الجديد، الذ
 .وتشير بعض التقديرات بأنها تقارب نسبة صالح الدين دميرطاش واضحة

صالح الدين دميرطاش؛ على الرغم من أنه ال يزال معتقاًل على خلفية إدانته بدعم حزب العمال الكردستاني  -4
األكراد، فإن حزب الشعوب الديمقراطي )الكردي( قد اختاره مرشحًا رئاسيًا له، وقد حصل الحزب في  والمسلحين

مقعدًا، ويعد ترشيحه رسالة سياسية أكثر منها منافسة  79، أي بواقع %13على  2015االنتخابات الماضية عام 
ر محسوبة ألردوغان؛ وذلك بالتحالف تقريبًا، كما أنه قد يوجه ضربة غي %10على الرئاسة، ويتوقع حصوله على 

 .مع أحزاب المعارضة في حال كانت هناك جولة ثانية
الذي قد حاول مؤخرًا دفع الرئيس التركي السابق )عبد هللا رئيس حزب السعادة اإلسالمي، تمل قره ُمال أوغلو؛  -5

الحزب من التسرب تجاه  ُغل( لمنافسة الرئيس أردوغان، وبعد فشله في ذلك تقدم للترشح للحفاظ على أصوات
؛ نظرًا لحجم الحزب أواًل، وتحالفاته الخطرة مع األحزاب %2أردوغان، ويتوقع أن يحصل على نسبة ال تتجاوز 

 .244.213اليسارية ثانيًا. ووفق آخر إحصاء رسمي فإن عدد أعضاء حزب السعادة يبلغ 
لرئاسة، حاضرًا في المعادلة االنتخابية، دوغو برينشيك؛ ال يبدو برينشيك، وهو رئيس حزب الوطن ومرشحه ل -6

 %05عضوًا، ويتوقع حصوله على  25868وال يشكل رقمًا وازنًا فيها، ويبلغ عدد أعضاء حزبه المسجلين رسميًا 
 .من األصوات على أفضل تقدير

قاعد البرلمان أن المعارضة ستكثف من جهدها للفوز بأغلبية مإلى  أما على المستوى البرلماني فإن ثمة شواهد تشير
من أجل تعويض خسارتها المتوقعة في االنتخابات الرئاسية، ومن ثم موازنة القوة وتقاسم النفوذ مع الرئيس أردوغان، 

 .3من مقاعد البرلمان %48وتوقع أن تتجاوز حصة المعارضة 

                                  
 الرابط.م، 2018-5-10م، تاريخ االطالع 2018-5-8 ،االنتخابات التركية المزدوجة | حسابات الربح والخسارة، تاريخ النشر ،تركيا بوست ،عاتق جار هللا  3

https://www.turkey-post.org/p-253491/
https://www.turkey-post.org/p-253491/
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 كيف ستتأثر السياسة الخارجية؟ثانيًا: 
ن نوضح أيجب علينا  ،بعد االنتخابات التركية القادمةثر السياسة الخارجية أن نحدد مدي تألكي نستطيع 
 "انعكاساتها على السياسة الخارجية التركيةو  في االنتخابات القادمة المتوقعةالسيناريوهات 

 

 :: فوز )تحالف الشعب( في االنتخابات الرئاسية والبرلمانيةالسيناريو األول
حد إلى  مدعوم بمنظومة تحالف منسجمة، و حزب تركيوجود أردوغان كمرشح عن أقوى  ،يأتي السيناريو في ظل

في المقابل تبدو القوى المعارضة تعاني من حاالت تشتت كبير على مقعد الرئاسة، وربما محاوالتها في الدفع  ،ما
ن أإلى  ن التقديرات تشيرإلذا ف .القوة المعارضة التركية هتعاني من التيالتخبط و  هللا غل( يوضح مدي العجز )بعبد

 التيبنسب تشبه لحد كبير النسبة  .التنميةو  لصالح التحالف الذي يقوده حزب العدالة انالرئاسة والبرلمان سيكون
أكثر تجانسًا حيث يتكون من أحزاب يمينية، ” الشعب“ن  تحالف وذلك يرجع أل 4 %51.4حصل عليها االستفتاء 

تناقضات واضحة بين اليساري العلماني والقومي  "األمة"محافظة وقومية، بينما يكتنف التنوع الذي يضمه تحالف 
 5واإلسالمي، وقد تكون لهذه التناقضات انعكاساتها على نتائج االنتخابات بال شك.

التركية فإن ذلك سيجعل الرئيس التركي أرودغان رئيسا و  ( في االنتخابات الرئاسيةوفي حال فوز )تحالف الشعب
المسؤول عن توجيه و  سنوات. ولكن هذه المرة بصالحيات موسعه بصفته القائد العام لخمسلتركيا لوالية جديدة تمتد 

جانب حقه في إصدار ة. إلى مؤسسات الزمة أو انشاء قوى مطلوبالسياسة الخارجية، مع منحه الحق على إحداث 
ونظرًا  .دول األخرى القرارات المتعلقة بتنفيذ خطط وعمليات خارج الحدود أو فيما يتعلق بالتحالف العسكري مع ال

ألن الرئيس سيكون هو القائد العام والمسؤول نظريًا وفعليًا عن توجيه السياسة الخارجية، فإن صالحياته ستمّكنه 
 .6من معالجة اإلشكاليات وإزالة العقبات التي كانت تقيد حركة السياسة الخارجية التركية

                                  
-5-10م، تاريخ االطالع 2018-4-18سيناريو االنتخابات التركية المبكرة يقفز إلى الواجهة بقوة، تاريخ النشر  ،موقع الشرق االوسط  ،الرازق سعيد عبد  4

 الرابط.م، 2018
 الرابط.م، 2018-5-10م، تاريخ االطالع 2018-5-9التحالفات االنتخابية تعيد تشكيل المشهد السياسي التركي، تاريخ النشر  ،تركيا بوست ،اجسعيد الح 5
 الرابط.م، 2018-5-10م، تاريخ االطالع 2017-5-15ريخ النشر انعكاسات االستفتاء على السياسة الخارجية التركية، تا ،مركز جسور للدراسات  6

https://aawsat.com/home/article/1241231/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1241231/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9
https://www.turkey-post.org/p-253547/
https://www.turkey-post.org/p-253547/
http://jusoor.co/details/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/272/ar
http://jusoor.co/details/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/272/ar
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 السيناريو:انعكاسات هذا 
الرئاسي  لحين انتهاء النظام ،عامإلى  اسة الخارجية التركية لفترة زمنية محدودة قد تصلمن المتوقع أن تنكفئ السي
االحتماالت  ارجية التركيةنه من المتوقع ان تتخذ بعدها السياسة الخأال إ ،مهامها الجديدةو  الجديد من تشكيل الحكومة

 :تيةاآل
راضي مع احتمالية تمدد العمليات لأل ،خاصة في منبج .راضي السوريةع العمليات العسكرية التركية في األيتوسـ 1

ركية مع الواليات تولية وتحديدا مستقبل العالقات القليمية ودإن هذا التوقع مرتبط بمتغيرات أال إ ،العراقية في سنجار
 .المتحدة االمريكية

خلف محاولة االنقالب الفاشل  في الوقوف المتهمةجاه الدول السياسة الخارجية التركية موقفا سلبيا ت تتأخذأن ـ 2
سرائيل هي الدول إمارات و وربما تكون المملكة العربية السعودية واإل م،2016تموز  15الذي تعرضت له تركيا في 

 سوف تتعرض لمواقف أكثر صرامة من السياسية الخارجية التركية. التياالقليمية 
 بمعني ان التقارب ،ع الجمهورية االسالمية االيرانيةستحاول السياسة الخارجية التركية تحقيق توازن منفعي مـ 3
 .التباعد في العالقات مرتبط بحجم المصالح فيما بينهما هي الساسة المتبعة اآلنو 

 ةن هذا مرتبط بعدأال إ ،زمتها مع دول الخليجأن تتخذ تركيا موقفا مساندا لقطر في حال استمرت أمن المتوقع  ـ4
 ،وحجم الدعم القطري لتركيا في فترة االنتخابات ،لة السوريةأالتركي السوري في المسهمها مدي التوافق أ  ،عوامل

 .زمتهاأقد تنجح في انهاء  التيحجم الحاجة القطرية لتركيا في الفترة المقبلة و 
 ياروسو  كثر من دول مثل الهندأتعزيز عالقاتها  ،ن تتجه تحركات السياسة الخارجية التركية تجاهأمن المتوقع ـ 5
مع الرغبة في االحتفاظ بحالة توازن بين المصالح  .الصين بهدف البحث عن سبل تعزيز التعاون االقتصاديو 

 .في حالة توتر ىالمانيا ستبقو  وروبية التركية خاصة هولندان العالقات األأال إ .التركيةو  االمريكية
 

 البرلمانية.( في االنتخابات الرئاسية و ثاني: فوز )تحالف األمةالسيناريو ال
مصيرية فإن هذا و  البرلمانية التركية هي من أكثر االنتخابات حساسيةو  انطالقا من كون االنتخابات الرئاسية

عالن الحكومة التركية إ ؛ هذه النتيجة أهمهاإلى  قد تؤدي التيوهناك العديد من العوامل  ،السيناريو ليس مستبعدا
رفضت من قبل قوى المعارضة. خاصة بعد تنفيذ  التيو ، ة االنقالبيةبعد فشل المحاول ،في البالد الطوارئ حالة 

إلى  اضافة .حد ماإلى  أوجدت حالة من البلبلة داخل االوساط االجتماعية التيو  العديد من حمالت االعتقاالت
ة االنقالبية بالوقوف خلف المحاول اعة فتح هللا جولن المتهم الرئيسكانت تابعة لجم التياغالق العديد من المؤسسات 

 االشخاص لوظائفهم. أالف نوفقدا ،ترتب عنها ازمة اقتصادية والتي ،الفاشلة
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يتمثل في  ،نها تسعى لتحقيق هدف واحد فقطأخاصة و  ،كما يعتبر توافق قوى المعارضة هذه المرة األكثر شراسة
ير منسجمة في الرؤي للعديد نها غأي طريقة. على الرغم أبو  ي ثمنأاردوغان( بلرجل القوي من السلطة )اسقاط ا

وباقي المجاالت  السياسيةو  في المجاالت االقتصادية تيهحالة إلى  وهذا يجعلها قد تذهب في البالد ،من القضايا
عد حليف في المقابل يُ  .ردوغان عن المشهد السياسيأنتيجة لفقدانها خطة استراتيجية لليوم التالي لغياب  ،خرى األ

النشقاق كبير مؤخرًا لم تعرف  نتيجة لتعرضهثير أقليل التو  " ضعيفاالرئيسي "الحركة القوميةالتنمية و  حزب العدالة
 7حدوده بعد.

و أ ،دعمهم لعناصر فتح هللا غولن سواء عبر ،ن المشهد االوروبي حاضر وبقوة في المشهد التركيأإلى  ضافةإ
األوروبية عن انتقادات شديدة اللهجة  فقد عبرت المفوضية ،وروبية وبشكل مباشرأمن خالل تدخالت شخصيات 

لسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وجاء في التقرير الذي نشرته المفوضية، بشأن تقييمها لمفاوضات انضمام 
المسئول كما وكان وزير الدولة  8«. تركيا ابتعدت عن االتحاد األوروبي بخطوات كبيرة»تركيا لالتحاد األوروبي، أن 

على أمل توجيه دفة  2015يونيو/حزيران  7ت األوروبية مايكل روث قد زار تركيا قبيل انتخابات العالقا عن
لفتت االنتباه الزيارات التي  دوق .حزيرانيونيو/ 24االنتخابات، وها هو اليوم يظهر على الساحة قبيل انتخابات 

محطات أحزاب المعارضة الجزء األكبر  وقد شكلت .أجراها الرجل قبل فترة قصيرة من إجراء االنتخابات في تركيا
 9من مباحثات روث في تركيا في إطار زيارات رسمية.

 

 هذا السيناريو انعكاسات
جانب إلى  ،االنسجام االمة( لغيابتحالف مما ال شك فيه ستدخل الدولة التركية في حاالت شد وجذب بين قوى )

وسياساتها  ،وضاع الداخلية في تركياة تخبط كبير في األحداث حالإإلى  مما سيؤدي ،غياب الرؤية االستراتيجية
مهامها و  حكومةو  صالحياتهو  وعلى الرغم من ذلك في حال نجحت المعارضة في التوافق على رئيس .الخارجية

 والتيالتركية االوروبية  تحسن في العالقاتإلى  ستسعىفإن السياسة التركية المستقبلية  ،وهذا أقرب لالستحالة تقريبا
ذلك ربما ، و والتركية االسرائيلية ،التركية السعوديةو  وكذلك العالقات التركية االماراتية ،حوالهاأحسن أفي  ستكون 

                                  
 الرابط.م، 2018-5-10م، تاريخ االطالع 2018-5-9التحالفات االنتخابية تعيد تشكيل المشهد السياسي التركي، تاريخ النشر  ،تركيا بوست ،سعيد الحاج 7
-5-10م، تاريخ االطالع 2018-4-18سيناريو االنتخابات التركية المبكرة يقفز إلى الواجهة بقوة، تاريخ النشر  ،موقع الشرق االوسط  ،سعيد عبد الرازق  8

 الرابط.م، 2018
 الرابط.م، 2018-5-10 ،األلمان شغوفون باالنتخابات التركية، تاريخ االطالع ،موقع يني شفق  9

https://www.turkey-post.org/p-253547/
https://www.turkey-post.org/p-253547/
https://aawsat.com/home/article/1241231/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1241231/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9
https://www.yenisafak.com/ar/news/3316902
https://www.yenisafak.com/ar/news/3316902
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وهذا التغير الكبير في السياسة الخارجية  .يرجع لفرض ما يشبه وصاية امريكية على السياسة الخارجية التركية
فمن المتوقع ان تتخذ تركيا موقفا مغاير تمام  ،بالدرجة االولي إيرانو  االكبر تجاه سوريا التركية سيكون انعكاسه

  .مريكية بالكاملبالشكل الذي ينسجم مع الرؤية األ ،للموقف الحالي تجاه االزمة السورية
 

برلمان : فوز حزب العدالة والتنمية في االنتخابات الرئاسية وفوز )تحالف األمة( باللثالثالسيناريو ا
 التركي.

فقدان المعارضة التركية لشخصية ، و الحالييتمتع بها الرئيس التركي  التيما رز االكويجد هذا السيناريو مبرراته في 
التنمية على الساحة و  ن تخوف اوروبي من اختفاء مفاجئ لحزب العدالةأجانب إلى  .تهعلى منافس قيادية قادرة

خشية فرار مئات  ،وروبيمن القومي األتهديدات على األإلى  ا سيؤديربم ،السياسية دون ايجاد بديل يحفظها
تغيير منظم في المنظومة إلى  وروبيةألالدول ا ستسعىفغالبا  .ين تجاه حدود الدول االوروبيةئالف من الالجاآل

على على الرئاسة / مقابل حصول تحالف المعارضة  الحالين يحصل الرئيس التركي أعلى  ،الحاكمة في تركيا
 .ويحجم قدراته ،بشكل الذي يعرقل طموح اردوغان ،البرلمان

 

 هذا السيناريو: انعكاسات
نتيجة  ،نتجية لحدوث اشكالية في النظام السياسي الداخلي ،هذا السيناريو سيؤثر على السياسة الخارجية التركية

الصراعات  ياسية التركية مرحلةلمنظومة السن تدخل اأفمن المتوقع  .البرلمانو  لتعارض الصالحيات بين الرئيس
ي تطور في السياسة أوهذا قد يعد مؤشرا على تعطيل  ليست قليلة،تشغل تركيا لفترة  والتى قد السياسية الداخلية،
  .الدوليةو  غياب تاثيرها في العديد من القضايا االقليميةو  بل ،الخارجية التركية

 

 ختاما
نه في إلى أذلك يرجع ، و وذلك على حساب سياساتها الخارجية ،اخليةمن المتوقع أن تنشغل تركيا في قضاياها الد

القوى و  التشريعية؛ من المتوقع أن تشكك الدول االوروبيةو  ( في االنتخابات الرئاسيةحال فوز )تحالف الشعب
 . 10لذلك  اً يوقد أفرد موقع بروكنجز مقاال تفصيل ،المعارضة بنزاهة هذه االنتخابات

                                  
10  s snap elections and the future of Turkish ’ORDER FROM CHAOS Turkey, Brookings, ci and Kutay OnaylişKemal Kiri

democracy, April 23, 2018,link. 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/04/23/turkeys-snap-elections-and-the-future-of-turkish-democracy/


 
  

 

 دراسات سياسية       7   2018 مارس 16

  

ردوغان على االعالم وغياب إمجلة اإليكونوميست دراسة حول سيطرة  بات ملحوظا فقد تناولت اذويبدو التحضير له
. كما أن 12نيوريوك تايمز ملفات لها عالقة بحقوق االنسان تناولت بينما  .11هة في تناول االنتخابات التركيةالنزا 

 ،من أجل ترتيب البيت الحكومي التركي رئاسي يحتاج لمزيد من الوقتإلى  تغير النظام السياسي التركي من برلماني
  .ذلك على حساب الشئون الخارجيةو  على الشئون الداخلية، مما يجعل االهتمام منصباً 

( باالنتخابات، حالف المعارضة )تحالف األمةحال فوز ت في أأسو إال أن أوضاع السياسة الخارجية التركية قد تكون 
إلى  هذا (؛سالمييناإلو  اليساريينو  العلمانيين) يتشكل منه التحالف التيى لغياب االنسجام بين القو إلى  وذلك يرجع

كما بات واضحا أنه في حال فوز القوى المعارضة في االنتخابات  .عدم امتالكهم رؤية استراتيجية لقيادة البالد جانب
الذين يحملونه له مما  رجب طيب اردوغان( نتيجة العداءتنتقم من الرئيس التركي الحالي )القادمة فإنها سوف 

 (تقاسمت السلطة بين تحالف الشعب )الرئاسةأما  في حال  .جيةسيعطل مسارات الدولة ككل بما فيها السياسة الخار 
ا على السياسة مما سيؤثر سلب ،فات حول الصالحياتكا( فإن ذلك سيدخل البالد في منتحالف األمة )البرلمانو 

 .13 الخارجية التركية 
 
 

  

                                  
11.linkApr 21st 2018. ?,Why has Turkey’s president called early elections ,The Economist explains  
12.,linkSept. 19, 2017 ,Turkey’s Future Is Moving Backward , The New York times,Elif Shafak  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات13)

https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2018/04/economist-explains-15
https://www.nytimes.com/2017/09/19/opinion/turkey-islamism.html

