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2- »الرئاسة التنفيذية«.. التعديل الدستورى وهناية اجلمهورية الرتكية
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3- تعديل الدستور ..أردوغان من الرئيس »املتحيز« إىل »املتحزب«

............................................................................ حممد عبد القادر
4- أنقرة وإسالم أباد.. سياقات العالقة وآفاق املستقبل
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................................................................................سنان أوجلن
6- موسكو وحتوالت العالقات الرتكية – األوروبية

......................................................................حممد عبد القادر خليل
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2- أردوغان... وعملية السالم مع األكراد 
...............................................................................مسعود ياجن

3-»خطوات تتعرقل«.. مسارات احلرب والسالم بني األكراد وتركيا
.............................................................سونر جاغابتاى وجيم يولبوالن

4-الدوافع واالنعكاسات ..األزمة السورية وحتوالت الدور الرتكى
.........................................................................صافيناز حممد أمحد

5- “حتول حمدود” .. دالالت التقارب وحمدداته بني محاس والقاهرة
...............................................................................ثابت العمور

6- قاعدة إنجرليك.. حسابات “األمن النووي” ىف تركيا 
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.....................................................................عرض/ رشيف شعبان
3- “السياسة اخلارجية الرتكية وأثرها عىل األمن العريب
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4- محاس وحزب اهلل: تأثري اهلوية واملصلحة عىل الفاعلني العنيفني من غري الدول ىف الرشق األوسط
...............................................................عرض/  عبد الغفار الديوانى

5- تداعيات مرتاكمة.. فك االرتباط بني الواليات املتحدة والرشق األوسط
......................................................................عرض / طارق دياب

تقدير موقف
احلرب ىف 3 اجتاهات.. تركيا والرضبة األمريكية لقاعدة الشعريات السورية

......................................................................حممد عبدالقادر خليل


