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: مقدمة
ا

 أوًل

، بأنها بداية مرحلة 2018حزيران/ يونيو  24مكن قراءة اًلنتخابات الرئاسية والبرملانية، التي جرت في ت

تحّول كبرى في تاريخ تركيا املعاصر، وهي تطرح أسئلة حول مدى استقرار قوة إقليمية كبرى في الشرق 

 وتداعياته الداخلية واإلقليمية والدولية. األوسط،

ا، يطل على مناطق استراتيجية  بّد  في هذا السياق، ًل ا مهمًّ ا استراتيجيا من اًلنتباه إلى أن تركيا تشغل حّيزا

: أوروبا والبلقان والبحر األبيض املتوسط والعالم العربي من جهة، وروسيا وآسيا الوسطى ومنطقة مهمة

طّل على البحرين املتوسط واألسود، وتتحكم في بحر مرمرة )البوسفور القوقاز من جهة ثا
ُ
نية، وهي ت

 والدردنيل(، وتتنازع السيطرة على بحر إيجه، كما تتمتع بموقع فريد بين طرفي القارتين اآلسيوية واألوروبية.

 

ا: مكانة انتخابات سنة   في التاريخ التركي املعاصر 2018ثانيا

تركيا في نظام طغى عليه الجيش في مواجهة الحكومات املنتخبة،  1980رن عام أدخل انقالب كنعان إيف

ا انحدر األداء اًلقتصادي، وتدهورت قيمة العملة. وفي أوائل تسعينيات القرن املاض ي مّرت تركيا  واقتصاديا

ا، حيث بدأت دوامة الحكومات اًلئتالفية الضعيفة، لكن في أواخر التسعينيات  بوضع مفكك سياسيا

ا، مّهد الطريق أمام وصول حزب "العدالة والتنمية"، بعد أن نجح في انتخابات  ا إيجابيا شهدت تركيا تغّيرا

ا لحزب "السالمة" الذي كان يقوده نجم الدين أربكان.2002البلديات املحلية، إلى السلطة عام 
ا
 ، وريث

ة الجمهورية" إلى نمط من ما شهدته تركيا من تحّول املنظومة األتاتوركية التقليدية "العلماني

"الليبرالية املحافظة"، باًلستناد إلى "املجتمع األهلي املتدين دون التفريط في أساسيات اإلرث األتاتوركي"، 

لم يكن من قبل حزب "العدالة والتنمية" بقيادة طيب رجب أردوغان، وإنما كان قد بدأ مع رئيس الحكومة 

 األسبق تورغوت أوزال.

ل الجيش في السياسة، عبر  2002العدالة والتنمية" إلى السلطة عام قبل وصول حزب "
ّ
طغى تدخ

ن من وضع حّدٍّ لهذا التدخل،  وتأليفاًلنقالبات العسكرية 
ّ
حكومات تخضع لسيطرته، لكّن أردوغان تمك

ا، بحيث يمكن القول: إن نجاح الحزب وقيادته يعود إلى اًلستقرار ا كبيرا ا اقتصاديا  وشهدت تركيا نهوضا

ا، كما تحولت  في املئة 4.5اًلقتصادي، حيث كان متوسط نمو الناتج املحلي اإلجمالي قد وصل إلى  سنويا

تركيا إلى مركز صناعي ودولة مهمة تبوأت املركز السادس عشر في اًلقتصاد العاملي، واكتسبت عضوية 

 مجموعة العشرين.

نها جاءت بعد تغيير الدستور إلحالل عن أي انتخابات رئاسية أخرى، أل 2018تختلف انتخابات عام 

ا لـ "الجمهورية األولى" مع  نظام رئاس ي محل النظام البرملاني، أي بداية "الجمهورية التركية الثانية"، خلفا
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 2016تموز/ يوليو  15مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك، بعد ما عرفته تركيا منذ املحاولة اًلنقالبية في 

 ، الذي مّهد لنقل تركيا من النظام البرملاني إلى النظام الرئاس ي.2017ام واًلستفتاء الدستوري ع

ت مراقبة بفي أجواء من الهدوء،  2018جرت انتخابات 
ّ
حسب شهادة اللجنة األوروبية التي تول

من املسجلين على اللوائح اًلنتخابية،  في املئة 87اًلنتخابات، كما تمّيزت بكثافة التصويت التي بلغت نسبة 

تموز/ يوليو، النتائج الرسمية لالنتخابات الرئاسية، حيث أظهرت  4أعلن املجلس األعلى لالنتخابات، في و 

من األصوات، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" املعارض محرم إينجه  في املئة 52.59فوز أردوغان بنسبة 

 8.40ح الدين دميرطاش ، فيما نال مرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي صال في املئة 30.64 بنسبة

 .في املئة

ا، من ناحية التوجهات  على صعيد اًلنتخابات البرملانية، يبدو أن البرملان الجديد سيكون األكثر تنّوعا

السياسية وعدد األحزاب، إذ دخل البرملان خمسة أحزاب، بما ُيشير إلى أن املعارضة ستكون أقوى مما كانت 

ت، مع العلم أن التحالفات في اًلنتخابات، بالنسبة إلى الحكم واملعارضة على عليه في برملان ما قبل اًلنتخابا

 السواء، هي تحالفات انتخابية م
ّ
ا على برامج سياسية متقاربة، ما يشير إلى إمكانية وق تة أكثر من كونها توافقا

 أن تشهد املرحلة املقبلة تقلبات كثيرة.

صّوت للرئيس أردوغان  اوميين وأكرادا قوتضّم ) في املئة 45النسبة التي تجاوزت الـ 
ُ
وعلمانيين(، التي لم ت

ا في املجتمع التركي حول الخيارات األساسية، ما سيجعل الرئيس يولي أهمية  وحزبه، تعني أن ثمة انشطارا

من أصوات الناخبين،  في املئة 11 لىلتوجهات هذه القوى، فقد حقق حزب "الحركة القومية" نسبة تزيد ع

ا الرغم على  لت "الحزب الخّير" القومي، بحيث وصلت نسبة الحزبين معا
ّ
من انشقاق ميرال آكشنر التي شك

ا في الحياة السياسية التركية. كذلك حصل في املئة 21إلى أكثر من  ، في حين أن التيار القومي كان هامشيا

ف الصعبة التي واجهها الرغم من الظرو على ، في املئة 11حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي على أكثر من 

في السنوات األخيرة، من اعتقال رئيس الحزب وعدد من نواب الحزب، والتضييق عليه لكي يفشل في تجاوز 

 %(.10الحاجز البرملاني )

تخّوف املواطن  وًل شك في أنفي الواقع، يرجع فوز أردوغان وحزبه إلى عوامل عديدة داخلية وخارجية، 

األوضاع األمنية واًلقتصادية في تركيا،  فيمن عدم اًلستقرار السياس ي قد تؤثر  التركي من الدخول في مرحلة

انعكست قد كما أن الحملة اإلعالمية الخارجية املضادة ألردوغان قد كان له تأثير في نتيجة اًلنتخابات، 

 .ملصلحته

ا من دروس الديمقراطية، من خالل احترام إر  ا مهما ادة الشعوب وقبول قّدمت اًلنتخابات التركية درسا

ا، حيث قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري" املعارض تاآلخر املعارض، وهو ما  فتقده الدول العربية عموما

بعد خسارته، في رّدٍّ له على من أراده أن يطعن في اًلنتخابات "إن الطعن يعني عدم احترام الديمقراطية، 

نهئ الفائز فعلينا
ُ
عدم املشاركة، وعلى الدول التي ًل تزيد املشاركة في  والطعن في إرادة األمة، وإن لم ن
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ا في الديمقراطية، وأن تتعلم مّنا، وًل تتدخل في شؤوننا، فنحن  30انتخاباتها على  عطينا دروسا
ُ
في املئة أًل ت

 من يقرر مستقبلنا".

ا يظهر في ت راجع سعر امللفات املستقبلية أمام الرئيس أردوغان ليست سهلة، فاًلقتصاد يلحظ تراجعا

ا للجهد التركي.  الليرة التركية مقابل الدوًلر أو اليورو، كما أن ملف األكراد يشكل نزيفا

 

ا: السياسات الداخلية
ا
 ثالث

وزارة،  16إلى  26تشهد تركيا إعادة هيكلة جديدة، حيث أعلنت أنها ستخفض املناصب الحكومية من 

وزيادة في اإلنتاج وتوفير في الوقت، وهو ما ُيترجم  مشكالتمقابل الوعود بتقديم خدمات سريعة وحلول لل

النموذج الذي طرحه الرئيس أردوغان، فوفق الخبير السياس ي التركي سمير صالحة في تصريح له لـ )العربي 

الجديد(: "سيمنع الشكل الجديد للدولة والحكومة تشتت القرارات والسياسات اًلقتصادية واملالية، 

إشراف موحد، ُيحدد طريقة التعامل مع امللفات والقضايا والتطورات ويحصرها تحت سقف واحد و 

املتالحقة". ومن املهم أن يستطيع الرئيس أردوغان توظيف مواقف املعارضة في انطالق النظام الرئاس ي 

الجديد، إلشعار الجميع بأنهم شركاء في هذا النظام السياس ي، وأن لهم مصلحة في نجاحه، وتفعيل ما قاله 

 .املقبلةكون في مستقبل تركيا أي إقصاء أو إبعاد ألحد"، وهو واحد من أهم التحديات في املرحلة "لن ي

في أن العامل اًلقتصادي كان أحد أبرز العوامل التي دفعت باتجاه انتخابات مبكرة )من سنة  ًل شّك 

فاع نسبة التضخم (، لكبح التراجع السريع، الذي جرى في األشهر األخيرة، لناحية ارت2018إلى  2019

وانخفاض قيمة العملة التركية، إذ ستكون هناك حاجة إلى جذب املزيد من اًلستثمارات الخارجية، حيث 

مقارنة بالعام  2018في األشهر األربعة األولى من عام  في املئة 22ت إلى انخفاضها بنسبة ءاتشير اإلحصا

ازنة، والعجز الكبير في امليزان التجاري، إضافة إلى املاض ي. كما أن التحدي املهم هو معالجة العجز في املو 

 الهيكلية في اًلقتصاد. شكالتامل

بقدر ما تشكل الشوفينية القومية نقطة قوة للنظام الجديد، فإنها تنطوي على نقاط ضعف كثيرة، 

شوفينية قومية سيكون لها تأثيرها في املديين املنظور واملتوسط، إذ إن الشوفينية القومية التركية ستقابلها 

الرغم على كردية، وبذلك تظل تركيا منقسمة على نفسها، وبقاء املشكلة الكردية بعيدة عن حلول قريبة، 

ا في املئة 10 لىمن أن دخول حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي إلى البرملان بنسبة تزيد ع ، ُيشكل عنصرا

 لجهة "رفض العسكرة" في صفوف األكراد، وجنوحهم ن
ا

حو السياسة والحوار واًلنتهاء من مفهوم فاعال

"أتراك الجبال"، ما يتطلب التعامل معهم كقومية لها خصائصها، بإيجاد معادلة جديدة للعيش املشترك 

 في إطار الهوية التركية الجامعة.
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ا ملا هو معلن، فإن تركيا الجديدة تسعى  ، الذي يوافق 2023تحقيق جملة أهداف بحلول عام لوطبقا

املئوية األولى إلعالن الجمهورية، لعل من أبرزها الدخول في مصاف أكبر عشر قوى اقتصادية على  الذكرى 

الديون التركية  من رغمعلى التريليون دوًلر،  2إلى  1.6املستوى الدولي، ومحاولة رفع الناتج القومي من 

 العالية.

أكثر فعالية وأسرع استجابة  من املتوقع أن يسلك النظام الرئاس ي الجديد سياسة خارجية حيوية،

ا إواألزمات،  للحوادث سيتواصل مع بعض التعديالت، التي  –قبل اًلنتخابات–ًل أن املسار الذي كان قائما

ا على "القوة الصلبة" إذا تطلب األمر.  تعكس سياسة خارجية أكثر واقعية واستقاللية، وربما أكثر اعتمادا

 

ا: السياسات اإلقليمية  رابعا

قضايا عديدة ستفرض نفسها على السياسات اإلقليمية لتركيا، منها: مكافحة اإلرهاب، وأمن يبدو أن 

والعالم  "إسرائيل"ما على طول الشريط الحدودي مع سورية والعراق، والعالقات مع إيران وسيّ  ًلو الحدود 

يط قبرص وشرق البحر العربي، واملناطق املتنازع عليها خاصة في بحر إيجه مع اليونان، وأمن الطاقة في مح

 األبيض املتوسط.

 .اإليرانية ملتبسة، فهي معتمدة على تبادل تجاري واسع ومصالح سياسية –ستبقى العالقة التركية 

إًل أن املتغّير الجديد هو اًلنسحاب األميركي من اًلتفاق النووي مع إيران،  ،اًلستفادة التركية منها واضحة

ما يضع تركيا أمام موقف صعب، بين اًلستمرار في التعاطي التجاري، أو وإعالن سياسة العقوبات، 

طالب أميركا، التي قررت تهدئة تركيا بإطالق يدها في الشمال السوري، والسماح بتسليم اًلستجابة مل

حزيران/ يونيو "إن  26الرغم من ذلك، فإن وزير اًلقتصاد التركي نهاد زيبكجي قال، في على . و F35طائرات 

اًلمتثال إلى مساعي أميركا لوقف صادرات النفط اإليرانية، وإنها ستعمل على بكيا ًل تعتبر نفسها ملزمة تر 

 ضمان عدم تضرر البلد الشقيق من الخطوات األميركية".

ا من التبادل التجاري، فالدولتان تتشاركان مع  –أن العالقة التركية   فيًل شّك  اإليرانية أكثر تعقيدا

ر الوضعين العسكري والسياس ي في سورية، كما أن امللف الكردي يحتم التقارب بين الطرفين، روسيا في تدبي

حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية، وأن تركيا ًل  م  لكّن ذلك ًل يحجب حقيقة أن الخالف بينهما قائ

في الشمال السوري  ركيالتتثق بالسياسة اإليرانية املزدوجة، وقد تلجأ إيران إلى عرقلة الجهد العسكري 

والعراقي. وستبقى تركيا حريصة على التوازن بين إيران والسعودية، كما من املنتظر أن يعّقد املوقف األميركي 

 من إيران حسابات تركيا.
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ا، وبما أنه من الصعب الحصيلةفي  ، هناك مصلحة لتركيا في أي جهد يؤدي إلى تراجع دور إيران إقليميا

لحصول على مقابل لتعويض العالقة مع على اشارك تركيا في هذا الجهد، فإنها ستعمل تحقيق ذلك ما لم ت

ا.إإيران، فما   ن تنتهي املصلحة التكتيكية التي تجمع الطرفين حتى يعود الخالف إلى البروز مجددا

ا، اإلسرائيلية ت –في ظل الحديث املتواتر عن "صفقة القرن" من املتوقع أن تشهد العالقات التركية  وترا

في السياسة الخارجية التركية، وهو املوضوع الذي  املهمة املوضوعاتخاصة أن موضوع "القدس" من 

وفي هذا السياق، يبدو أن السياسة الخارجية التركية سوف  .أثناء اًلنتخابات في حصل إجماع تركي عليه

ن "هتلر تركي" جديد، تستمر في دعم الحقوق الفلسطينية. خاصة أن الصحافة اإلسرائيلية تحدثت ع

رت اإلسرائيليين بأن العالقات مع تركيا لن تعود إلى سابق عهدها، وربما لن تستمر هذه املبالغة في 
ّ
وبش

 ضوء التحوًلت التي تشهدها منطقة الشرق األوسط. فيالتوتر بين الطرفين 

مي العربي، ويبدو أن من املستبعد أن تنال سياسات تركيا الداعمة لـ "اإلسالم السياس ي" الرض ى الرس

العربية. كما أن تأمين حدود تركيا من "اإلرهاب"، مع سورية  –هذا امللف سيتحكم في العالقات التركية 

والعراق، سيبقى من أولويات السياسات اإلقليمية لتركيا، إذ ستستمر العملية العسكرية املوجهة ضد 

ميليشيات "قوات  بوجودما يتعلق  األمر في" في شمال العراق، وكذلك PKKحزب "العمال الكردستاني 

" في شمال سورية، إما من خالل عمليات عسكرية، كما جرى في عمليتي "درع PYDسورية الديمقراطية 

 الفرات" و"غصن الزيتون"، وإما من خالل تفاهمات مع الروس واألميركيين.

نظام األسد وحلفائه لسيطرتهم ضوء تعزيز  فيلكن، ستكون هناك تحديات متزايدة في سورية والعراق، 

الحكومة العراقية. وهو ما يعني أن السياسات التركية ستكون  تأليفعلى املزيد من املناطق السورية، وقرب 

حاجة إلى توظيف قدرات الالعبين اإلقليميين والدوليين هناك، لتحقيق املصالح التركية في هذين في 

 ل.البلدين، أو حتى ًل تتناقض معها على األق

من جهة أخرى، فإن نجاح التجربة التركية، في ظل األزمات العديدة للدول العربية، سوف يكون له تأثير 

، في منطقة مضطربة، حيث ليس إيجابي على الشعوب العربية. ولكن طريق تركيا إلى ما سبق 
ا

سهال

الدولة  "إسرائيل" التطورات في سورية والعراق، وحيث املسعى األميركي لتسويق "صفقة القرن" لتكون 

املهيمنة في الشرق األوسط، وحيث املسعى الروس ي إلبعاد تركيا عن الحلف األطلس ي، وحيث أوروبا ًل تفتح 

ا–لها باب العضوية في اًلتحاد األوروبي، وحيث النزاعات  ما  ،مع أرمينيا واليونان وقبرص –الراكدة حاليا

ستكون له آثاره املباشرة  وهو ماين واشنطن وموسكو، يفرض على صانع السياسات التركية حسم خياراته ب

 السياسات اإلقليمية والدولية لتركيا. في
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ا: السياسات الدولية  خامسا

حظيت اًلنتخابات التركية باهتمام دولي واسع، في أميركا وروسيا وأوروبا ودول حلف شمال األطلس ي، 

نظام ما بعد اًلنتخابات التركية، تقتض ي ما يطرح تحديات أساسية على السياسات الدولية في حقبة 

تحقيق قدر أكبر من التوازن في العالقة مع الفاعلين الدوليين، فبعد اتفاق "منبج" بين أميركا وتركيا، وفي 

بذل محاوًلت إلعادة العالقات التركية 
ُ
 –ظل تعيين السفير الجديد ديفيد ساترفيلد، ًل ُيستبعد أن ت

 بما يعيد خلط األوراق في املنطقة. األميركية إلى سابق عهدها،

 –الورقة القوية في يد صانع قرار السياسة الخارجية التركية هي التلويح بانتقاله إلى الطرف الروس ي 

اإليراني، بما يساعد على تغيير موازين القوى في املنطقة والعالم في غير مصلحة الغرب، لكنه لن  –الصيني 

ابتزاز أميركا وأوروبا، ألنه يخش ى من حصار اقتصادي، خاصة أن يستخدم هذه الورقة بل سيكتفي ب

ا اًلقتصاد التركي شديد اًلرتباط باًلقتصاد الغربي . وربما هواجسه من محاولة اًلنقالب عليه عموما

ستجعله يتردد في العودة إلى أحضان الغرب، خاصة مع اًلمتناع األميركي عن تسليم فتح هللا غولن، املتهم 

، واحتجاز السلطات التركية للقس األميركي أندرو برونسون 2016حاولة اًلنقالبية الفاشلة عام بتزعم امل

مها غولن، وقد يتصاعد الخالف بين الطرفين إذا اتجهت تركيا 
ّ
 F35استبدال صفقة طائرات إلى لحين تسل

 الروسية، بما يجسد تحالف تركيا مع روسيا. SO57األميركية بصفقة بديلة من طائرات 

أن تركيا اعتادت على ممارسة "ازدواجية" العالقات، على املستويين اإلقليمي والدولي، لتحصل  بحكم

حسم خياراتها بين روسيا والغرب. ومن إلى على املكاسب من أكثر من طرف، فإنها ستجد نفسها مضطرة 

 املرجح أن يكون تقاربها مع روسيا م
ّ
ا، تفرضه األوضاع في سورية، وربما لن وق خاطر تركيا بتحالفها تا

ُ
ت

أن صانع القرار التركي سيبحث عن املزيد  في عالقات طارئة واضطرارية، وًل شك ملصلحةالتاريخي مع الغرب 

من املصالح مع روسيا، في حال ابتعاد أميركا وأوروبا عن املصالح التركية، وبقدر ما يوفر مثل هذا الخيار 

 لتركيا، بقدر ما ُيعّرضها لخطر ا
ا

في املرحلة  –ًلعتماد املتزايد على روسيا. ولذلك، فإن أولوية تركيا حلوًل

 ستكون محاولة تحقيق التوازن في هذه العالقات املتعددة األطراف. – املقبلة

ا، مع التركيز على تحرر  مع أوروبا، من املتوقع تراجع حماس تركيا للعضوية في اًلتحاد األوروبي مرحليا

التركية،  –وتعزيز التعاون اًلقتصادي. فعلى الرغم من توتر العالقات األوروبية األتراك من "فيزا شينغن" 

في السنوات األخيرة، فإن اإلدارة التركية الجديدة ستستمر في سعيها للحصول على عضوية اًلتحاد 

، بعد ةاملقبلاألوروبي، وقد أكد الرئيس أردوغان ذلك قبل ترشحه، ومن املتوقع أن يؤكد على ذلك في الفترة 

تحييد اًلنتقادات األوروبية املتزايدة حول حقوق اإلنسان، من خالل رفع حالة الطوارئ املعلنة منذ محاولة 

 .2016اًلنقالب العسكري عام 

مع تصبح أفضل في املرحلة املقبلة،  أن التركية، بل –كذلك من املتوقع أن تستقر العالقة األوروبية 

د اًلنتخابات الرئاسية والبرملانية التركية، ويبدو أن أملانيا وبريطانيا تدفعان باألمر الواقع، بع أوروبا تسليم
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ضوء  فيفي اتجاه عالقات أفضل وأعمق، ويبقى التساؤل عن مدى اًلقتراب الفرنس ي من هذا امليل، خاصة 

 ما في سورية.سيّ  ًلو الدور الفرنس ي في منطقة الشرق األوسط، 

 

ا: تداعيات اًلنتخابات عل  ى املسألة السوريةسادسا

د تخّوف الالجئين السوريين، بعد أن جعلت أحزاب من أهم النتائج املباشرة لالنتخابات التركية تبّد 

في بعده – مع هذه األحزاب يتجاوز  األمرإن املعارضة من بقائهم في تركيا مادة لدعايتها اًلنتخابية، بل 

 موقفها اإليجابي من رأس النظام السوري. قضية وجود أكثر من ثالثة ماليين ًلجئ، إلى –السياس ي

من املالحظ أن صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، اعتبرت، في مقال بعنوان "إعادة انتخاب 

ا للكرملين"، في  كبيرة أمام القيادة  مشكالتحزيران/ يونيو، ألنها ستضع " 27أردوغان تصبح اختبارا

–العسكرية في سورية، وقد تشكل ضربة للمشاريع الجيوالروسية في ظل وعوده بمواصلة العمليات 

سياسية واًلقتصادية للكرملين في الشرق األوسط بسبب سياسة أنقرة"، ووصفت تفاؤل السياسيين 

في سورية واستياء أنقرة من موسكو، وتصريحات  للحوادثالروس بأنه "غير مبرر" في ظل التطور املتسارع 

ووش أوغلو بأنه "لن تكون هناك جدوى من محادثات أستانا والتعاون مع وزير الخارجية التركي مولود جا

 روسيا في حال استمرار الهجمات على إدلب".

مشاركتها في أستانا  ترى أنفي الواقع، تتصرف تركيا في سورية بدًللة مصالح أمنها القومي، ومن هنا فهي 

ا في أي تسوية ًلحقة في سورية، و مهدت لها الطريق للسيطرة على إدلب وعفرين، ما يتيح لها وض ا متمّيزا قد عا

يصبو إليها في املناطق السورية الحدودية " منطقة آمنة"من تسريع تأسيس  الجديد يتمكن النظام الرئاس ي

إعادة عدد واسع من الالجئين، وتأسيس معادلة سياسية وأمنية، تضمن  لتركيا ما يكفل ،املحاذية لحدوده

 .أمنها القومي على صعيد استراتيجي ومن ثّم لها وقاية حدودها مع سورية، 

 

ا: خاتمة  سابعا

 100 نحولقد طوت اًلنتخابات الرئاسية والبرملانية التركية صفحة من نظام برملاني، عرفته تركيا منذ 

إن نجاح على العموم، سنة، لتبدأ مرحلة جديدة، تنطوي على إمكانية إعادة تشكيل السياسات التركية. 

أردوغان ًل يتمثل في فوزه في اًلنتخابات الرئاسية، وفوز حزبه وحلفائه في اًلنتخابات البرملانية فحسب، 

 وإنما في تكريس قيم ديمقراطية تكون فيها منافسة حقيقية.

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7?source=feed_text
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تركيا اًلستراتيجي املهم، ووزنها اًلقتصادي والسكاني، وتشابك مصالحها مع القوى  موقعأن  في شّك  ًل

 
ا

 في املنطقة، فضال
ا

أردوغان البراغماتية،  سياسة عناإلقليمية والدولية، والدور املهم الذي تقوم به فعال

 .، وفي املنطقةيتيح لها إحداث تغييرات مهمة في سياساتها
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