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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en hébreu 

TEXTE AU VERSO 



 גם אם יזכה בנשיאות בבחירות ביום ראשון, האתגר מחכה לארדואן בפרלמנט
 צבי בראל

 23.06.2018הארץ 

 

, משכיל, בעל חוש הומור, רטוריקן משובח, כותב שירה, מתעניין באמנות, ליברל בדעותיו, פנוי 54מורה לפיזיקה בן 

ודעת פרסום הולמת באתרי השידוכים באינטרנט, לולא מוהרם אינג'ה היה למשרת נשיא המדינה. זו היתה יכולה להיות מ

כבר נשוי ואב לילדים. אינג'ה, מועמדה של המפלגה הרפובליקאית החיוורת, הצליח בתוך זמן קצר להפוך לתקוותם של 

מסע בחירות אינטנסיבי, מתנגדי ארדואן, לקלקל לנשיא המכהן את חישוביו הפוליטיים ולגרום לו להזיע, בזכות יכולתו לנהל 

  שבו הוא מצליח לדחוס שלושה מופעים ציבוריים ביום.

ביום ראשון, כאשר ייספרו קולותיהם של מיליוני המצביעים, יתברר אם בטורקיה התחולל מהפך פוליטי או שחומת 

-ברורות. נכון שארדואן זוכה בהם לכ מתקשים להצביע על תוצאות ההגנה של ארדואן רק נסדקה מעט. סקרי דעת הקהל

הללו גם  ; אבל התחזיות למועמדת מראל אקשנר, מנהיגת מפלגת "הטוב" 12%-לאינג'ה ו 25%תמיכה, לעומת  50%

שיחלץ אותו מן הצורך להתמודד בסיבוב שני מול המועמד  50%מציבות סימן שאלה על יכולתו של ארדואן לחצות את רף 

 שיזכה במרבית הקולות אחריו.

אם לא יצליח לחצות את קו המחצית, הוא יצטרך להתמודד לא רק נגד אינג'ה )בהנחה שיהיה הבא בתור( אלא נגד כל 

שהתחייבו לתמוך בסיבוב השני במועמד שאיננו ארדואן. זו כבר תהיה חזית מסוג חדש, שבה ייבחן כוחן  המפלגות היריבות,

של מפלגת הצדק והפיתוח בראשותו והמפלגה הלאומית הימנית, שיצרו לצורך הבחירות גוש משותף אל מול "גוש העם" 

גות האופוזיציה ארדואן עדיין נהנה מיתרון האופוזיציוני. נכון שגם כשמחשבים את שיעורי הצלחתן המשוערת של מפל

 בבחירות לנשיאות, אבל המוקש הנפיץ ממתין לו בבחירות לפרלמנט, המתקיימות לראשונה באותו מועד.

תיאורטית, הבחירות הללו עשויות להניב תוצאה שתכבול את ידיו של ארדואן. כדי שיוכל להקים ממשלה ללא קואליציה, 

. אבל כדי שיוכל להעביר חוקים ומדיניות כרצונו הוא 600מושבים בפרלמנט לפחות מתוך  301-צריכה מפלגתו לזכות ב

מושבים, ואם ישאף להכניס עוד תיקונים בחוקה, מעבר לאלה שיהפכו אותו לנשיא בעל סמכויות חסרות  330יצטרך לפחות 

מפלגות האופוזיציה להשיג ניצחון  תקדים, הוא יזדקק לתמיכת שני שליש מחברי הפרלמנט. מכאן המאמץ האדיר שעושות

פרלמנטרי, מתוך הנחה שבבחירות לנשיאות לא יהיה להן די כוח לסלק את ארדואן. תוצאה מוצלחת מבחינתן תהיה זאת 

שתעניק להם מספר מושבים כזה שייאלץ את מפלגת הצדק והפיתוח להקים ממשלה קואליציונית, ובמקרה הטוב יותר יזכו 

בים, כך שיוכלו ליזום תיקונים לחוקה, כאלה שיחזירו את מעמדו של הנשיא לזה שהיה לפני בשני שלישים של המוש

 הרפורמה של ארדואן.
 


