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 المقدمة
لٓس هف الهائلغب لو قمىئ أف عىواف ٌذا الاحث  ٓحبؿ هكئىب واٌبهئـ فْ التدؿ 

إطئر الفمسفب الغرآب أو فْ دوائر الفكر العراْ ولعؿ الفكري والسٓئسْ، سواء فْ 
اربائط البعئهؿ الىظري لمهوضوع هع الههئرسب العهمٓب لً كئف وازعئ لٍذي الهكئىب 

ذا اٌٚبهئـ. إذ لـ ٓقبصر التدؿ الفكري حوؿ هسألب العٛقئت  عمِ  البركٓب واورائٌو
ىهئ شهؿ كذلؾ البٓئر  ات الفكٓرب الرافضب إلِ الدرتب هٓردٍٓئ والهبعئهمٓف اأشكئلٍئ، وا 

البْ تعمت هف ٌذي العٛقئت البْ بشبرؾ فْ اٌٚبهئهئت هئ آف رافضئ وقئاٛ 
 وهبرددا.

  مشكمة البحث :
ً ــلتت ااــقولمعاة ــى حقٌقــعلــوف قولاة ــلوً محاــفــن تكمالبحث كلة ــمشإن 

رة ثـؤلمال ـموالعواً ـبوروألد االتحاال دوعة ولى مجمإكٌا رتم ماــنضال ــقرتع

ز، إلنجاذا اهوب مسعاها صق تحقٌدون ل ـوً تحـلتواة ـجٌرلخااتها ـً سٌاسـف

م نضماال وً فً قبـبوروألد ااـالتحال م دواـمأا ـعائقـف ً تقـلتت اكالـلمشك، الـذك

ل دوى ـلإكٌا رتم نضمااجهة ن ٌكً مرألمف اقولماشكالٌة ن إفضال ع، لٌهاإكٌا رت

 بً.وروألد االتحاا

ة ــلسٌاساً ــفرة ثــؤلمال ــموالعاا ــمث سٌجب هذا البحث عن التساؤل حٌ

ها فً مسألة رتأثٌدى م، وًــبوروألد ااــمامها لالتحــة النضــكٌرلتاة ــجٌرلخاا

 بً.وروألد انضمامها لالتحاا

 اهمية البحث :

كٌا رل توقبوع ضول مولتً تتناا البحوثن مد حر واتبٌعـ نهن أمالبحث همٌة ن أتكم

لسٌاسة احقٌقة وبٌعة طل وحت شكالٌان إمك لذه رما ٌثٌوبً وروألد االتحاا ً ـف

ه ـجعتراخالل من مث، لباحانتباه ت الفد لقدف، ولهذا اه ز اـة إلنجـكٌرلتاة ـجٌرلخاا

ة ــلكفاٌــدم اعــن مــوع نك اــهنـوع، إن ضولمـذا اهـن عـب ا كتـلم، تهـسودرا

 ا ــكٌرتم ماــنضــت دون اً حالــلتب اباــألسـن اـمــد ٌدلعاى ــعلــوف قولاً ــف

، أو ةــكٌرلتاة ــلسٌاســور اا بقصــمنهــق لمتعلــواء اً ســبوروألد ااــالتحال ــدول

عى ــسـان البحث ٌـك، و اذا ًـــبوروألــب الجانال ــقبــن مــود لمقصــد ابالتعم

ـــوع ضوة بمـــلمتعلقـــب اناولجــن امـــد ٌدبالعط ٌــحوٌـالج ـــعأن ٌـى ـــلإ

ا ـــٌك زوااـــل هنـــزاا تـــفم، ًـــبوروألد ااـــالتحال دوى ـــلإا ـــكٌرتم ماـــنضا

ـة ولو جزء ٌطلعمل على تغث الباحاٌأمل وجعة رالمـــث والبحق اتحـــتســـرى خأ

 من هذا الموضوع. 
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 هيكمية البحث : 

ؿ الذي ٓغىْ الهوضوع هف هعموهئت فٓهئ ولكْ ىكوف قد وضعىئ ٌذا الاحث ائلشك
ئ عمِ العئلـ  البركٓب واىضهئهٍئ الِ اٚبحئد اٚورواْ وهدىٓخص الهصئلح  بأةٌٓر

الهاحث اٚوؿ : اٚىضهئـ الِ ةٛث هائحث ، فقد قسهىئ ٌذا الاحث عمِ العراْ 
الهطمب اٚوؿ: بركٓئ وشروط اٚىضهئـ  ، وقسـ عمِ هطمآف ،  اٚبحئد اٖورواْ
، وتئء الهطمب الةئىْ: الهزآئ اٚىضهئـ لٛبحئد اٖورواْ، و لٛبحئد اٖورواْ

، وقسـ الهاحث الةئىْ: السٓئسب البركٓب بتئي اٚبحئد اٖورواْ فْ عٍد العمهئىٓٓف
الهطمب ، و  الهطمب اٚوؿ: البقئرب هع الغرب فْ السٓئسب الخئرتٓب  عمِ هطمآف ،

الهاحث الةئلث:السٓئسب البركٓب ، اهئ موب الغراْالةئىْ: بحدٓث الهتبهع وفؽ اٚس
الهطمب  ، وقسـ عمِ هطمآف ، بتئي اٚبحئد اٚوراْ فْ عٍد حزب العدالب والبىهٓب

الهطمب الةئىْ ، و اٚوؿ: البأكٓد عمِ اٌهٓب هوقع بركٓئ فْ اهف القئرة اٚورآب
ب هآىٓف فٍٓئ بمت ٌذي الهائحث خئبه،  :البدخؿ البركْ فْ قضئٓئ الشرؽ اٚوسط

 اٌـ الىبئئت البْ بوصمىئ الٍٓئ . 
ٌذا واسأؿ اهلل بعئلِ اف اكوف قد وفقت فْ ٌذا الاحث فئذا اصات فٍذا فضٛ هف 

 اهلل واف قصرت فٍو هف ىفسْ وهئ لمكهئؿ اٚ هلل وحدي .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث االول 
 االنضمام الى االتحاد االوروبي
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 شئئكب ئَٖرَاْ ئٚبحئدئـ الِ اٚىضه فْ بركٓئ بوتً هسٓرب بعد
 هو ئلرغن عمِ َئلعقائب ائلقٓود بػهمٓئ َنػئلٓ ؤلِ َهئزئلب،  َطَٓمب
 . عقَد خهس هرَر

،حبِ قئـ ابئبورؾ ائلبقرب التهٍوٓرب الفبٓبوهئ اف اسببات اٖهور فْ داخؿ 
هػػػػف العػػػػئلـ الغراػػػػْ والػػػػذي ىػػػػئدى اشػػػػعئر   السػػػػمـ فػػػػْ الػػػػداخؿ والسػػػػمـ فػػػػْ 

ف هػػػف الػػػدوؿ ػالغئٓػػػب هػػػف ذلػػػؾ اسػػػبقطئب اكاػػػر عػػػدد ههكػػػالخػػػئرجوو وكئىػػػت 
ولبحقٓؽ ٌذي اٌٚػداؼ والشػعئرات،اباع ابػئبورؾ   ،  تئىب بركٓئالػِ الغرآب 

ػؽ سٓئسػب بحػدٓث بركٓػئ  عدة خطػوات لموصػوؿ الػِ هابغػئي، حٓػث سػمؾ طٓر
ئ فْ ٌذا الشأف وابخذ قرارا اإلغئء  اواسطب هتهوعب هف القواىٓف البْ أصدٌر

واسػػػػبادؿ الحػػػػروؼ العرآػػػػب اػػػػئلحروؼ الٛبٓىٓػػػػب، وبغٓػػػػر اٖحػػػػواؿ الخٛفػػػػب ،
(.1)اىِ هادأ العمهئىٓب فػْ الداخؿبالشخصٓب، واخٓرا 

 ئٚبحئد هع اكبشر ئبفئقٓب بَقعئو دَلبٓو ؿأَ كئىبئ َئلَٓىئو بركٓئ ف
 ؤو فْ حٓف، ٜٔٙٔ فْ الشراكب ئبفئقٓب ئوػئلَٓى َقعب فآىهئ، ئَٖرَاْ

 ؿئلدخَ ؤهكئىٓب ئلدَلبٓو هىحبئ ئٚبفئقٓبٓو وكمبئ ٖٜٙٔ عئن َقعبٍئ بركٓئ 
ًٛ بحقٓقٍئ ٓبن عىدهئ هعٓىب لهعئٓٓر طاقئً ئٚبحئد عضَٓب فْ  عو فض

، ٜٔٛٔ عئن ئٚبحئد عضَٓب ؤلِ ئلَٓىئو ئىضهب ذئػٌَك.  ئػرَه هعئٌدب
 ئىضهئن اطما بقدهٍئ وػه ئلرغن عمِ ئٚبحئد خئرت بغرد بركٓئ  َهئزئلب

 هسبهرئً ئلصرئع ؿهئزئ،  ٌذئ َٓهىئ َؤلِ،   ٜٚٛٔ عئن ئٚبحئد ؤلِ آخر
 ائبتئي ئَٖرَاْ ئدػئٚبح عػبَس أو رُػٓ قػفرٓ،  ئٚبحئد فْ فرٓقٓو آو

 ئًػهبربا ئقبصئدٓئً ئئً عا َسٓضٓف،  ٌََٓبٍئ أَرَائ أهو سٍٓدد بركٓئ 
                                                           

، دهشؽ ، دار الآئرؽ ،  ٕالهٓرض، طد. هوفؽ اىْ هرتب ، صحوة الرتؿ و ٔ 
؛ اهٓف شئكر واخروف، بركٓئ والسٓئسب العرآب هف خمفئء آؿ عةهئف الِ ٕٔٔ،صٜٜٙٔ

 .ٔٛ، صٜٜ٘ٔخمفئء ابئبورؾ، القئٌرة ، 
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 ؿعئه ٌَ ئٚبحئد ؿدئخ بركٓئ  َتَد أو ٓعد آخر َفرٓق،  ئٚىضهئن عمِ
 أو ؿئٖفض فهو، ضعف  ػؿعئه ٌَ ئٚبحئد خئرت ءٌئ َاقئ لٛبحئد قَب

 َؤٓرئو ئلعرئق ىحَ لٛبحئد هىفذئً ؿبشك قَٓب بركٓئ  ٌىئك بكَو
 .َسَرٓب

ولموقوؼ عمِ ٌذا الهوضوع قسهىئ ٌذا الهاحث عمِ هطمآف اٚوؿ 
ئ اٚىضهئـ . لٛبحئد اٚوراْ ئٚىضهئنبركٓئ وشروط ٓبضهف   والةئىْ هٓز

 المطلب االول

 :بيواألورلقتحاد  االنضمام  كيا وشروطتر

اف شروط اٚىضهئـ الِ اٚبحئد اٚورواْ لٓست هوضوعًئ لمبفئوض ، فعمِ الدوؿ 
الهرشحب اف بقاؿ ابكٓٓؼ أوضئعٍئ احٓث بقاؿ كئفب البشٓرعئت ، واٚبفئقٓئت البْ 
ؿ بحكـ اٚبحئد اٖورواْ اشكمً الحئلْ أي أف الدوؿ الهرشحب ٚ ببفئوض حوؿ شك

ىهئ ببفئوض حوؿ شروط وكٓفٓب بأٌمٍئ  اٚبحئد اٚوراْ الذي سبىضـ إلًٓ ، وا 
ب اٚبحئد  دَلب هرشحب  كؿهفئَضئب ئٚىضهئن آو  ، وبترىلمحصوؿ عمِ عضٓو

هو  ٜٗسئر ئٚىضهئن َفقئً لمهئدب ػرّ هػئد . َٓتػٚبحػؿ َئلهفَضٓب ئلبْ بهة
لبهٍٓدٓب ابقرٓر بقدهً ئلهفَضٓب فٍٓئ : "بادأ ئلهرحمب ئ تئءهعئٌدب هئسبرٓخب ئلبْ 

ىب ئلدَلب ئلهرشحب لعضَٓب ئٚبحئد بسبتٓا كئؤذ بعمو ئٖخٓرب هئ ؤذئ ، ئٖ َرَآب
ائ ؿ ئىب اعٓدب ئلهىئكػاىٍئغو لسٓئسٓب َئٚقبصئدٓب أن أو ٌذي ئلهعئٓٓر كوئٓٓر ػلهع

ضٓب َرب لٍذي ئلهعئٓٓر بقر ئلهفَكػئسبتئاب ئلدَلب ئلهذؿ ئػْ حػئ . َفػلىساب ؤلٍٓ
ؿ ذي ئلقضٓب عمِ ئلهتمس ئلذّ ٓهةػرض ٌػبع ؤ . لٛىضهئـاأٌمٓب ٌذي ئلدَلب 

رئر عضَٓب ػَٓبهبع اصٛحٓئب بقرٓرٓب . ٓصدر ق،  اٖعضئءؿ َهئب ئلدَكػح
ِ ػؤلػؿ دَلب َئحد ب عمِ ئٖقؿ احٓة ٓؤدّ ئعبرئض ههة، ئلدَلب ئلتدٓدب ائ٘تهئع 

ر ؤلِ ئلارلهئو ئَٖرَاْ ئلذّ ٓصَب ئلقرئؿ ئلقرئر. َفْ هرحمب ةئلةب ٓحئػؿ بعطٓ

                                                           

هتمب تئهعب   كب ،آو ئلعضَٓب َئلشرئ، ٓئ َئٚبحئد ئَٖرَاْكػبر، هقمدؿ و  حسٓو طٛ ٔ 
 .ٖٔٗ، ص ٕٓٔٓ -ؿلعدد ئَٖ -ٕٙئلهتمد  –دهشق لمعمَن ئٚقبصئدٓب َئلقئىَىٓب
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عضَٓب ؿ َو قرئر قاَكػٚ ٓ  ؤ  ً َلٓس اأغمآب ئٖصَئب .ػدد ىَئاػعمًٓ اأغمآب ع
َفقئً لٕلٓئب  اٖعضئءؿ ئلدَ كؿئلدَلب ئلهرشحب ىئفذئً ؤٚ ؤذئ صئدقب عمًٓ 
َضعب قهب ، ب ػصٓغب ئ٘ترئئٓػذي ئلػئلقئىَىٓب لمبصدٓق عمِ ئله عئٌدئب ئلدَلٓب. لٍ

ب ػٌَْ هتهَع، ئلسٓئسٓب  كواىٍئغفهئ ٓسهِ اهعئٓٓر  ٖٜٜٔعئن  كواىٍئغف
َهو أارز بمك ، َأصاحب فٓهئ اعد هحددئب ةئابب لمعضَٓب، ئٓٓر سٓئسٓبػهع

 ئلهعئٓٓر: 
 َئحبرئن حقَق ئ٘ىسئو. ، َتَد هؤسسئب دٓهقرئطٓب -أ 
َبقمائب  هبطمائب ئلهىئفسبؿ َئلقدرب عمِ بحه، باىْ هعئٓٓر ئقبصئد ئلسَق -ا 

 ئٖسَئق ئَٖرَآب. 
اهئ فْ ذلك ئلهسئعدب فْ بحقٓق ، ئلقدرب عمِ ئلَفئء ائلبزئهئب ئلعضَٓب  -ب 
ئد . َأو ببَئفر لدٍٓئ ؤدئرب عئهب قئدرب عمِ بطآق قَئىٓو ئٚبحئد ػدئف ئٚبحػأٌ

 َؤدئربٍئ فْ ئلههئرسب . 
َئعد لهَضَعب ئلقؿ ئسا ئلشعآب َئلتهئعب ئَٖرَآب ئلبْ بفصكػئحبرئن ئله -ة 

 أَرَآئً فٍٓئ. 
ًٛ عو هعئٓٓر   فحسا هعئٌدب، اىٍئغو ٌىئك ئلشرَط ئلقئىَىٓب كوَفض

دب ئَٖرَآب عمِ ئلدَئن عهمٓب سٓئسٓب َئقبصئدٓب ػئلَح كئىت : "برٓخبػهئس
ؿ ئٖ َرَآب ئلهسبعدب لمبَقٓع عمِ ئلهعئٌدئب ئلبأسٓسٓب َبق اؿ هفبَحب أهئن ئلدَ

ٖٓب دَلب  وػكػئ "ٓهػهو هعئٌدب رَه ٖٕٚهمً . ئلهئدب كػاْ اأابطآق ئلقئىَو ئٖ َرَ
و هو هعئٌدب Fأو ببقدن اطما لٛىضهئن ؤلِ ئلهتهَعب ". َبضٓف ئلهئدب  

ن... هؤسسب عمِ كػَو ذئب "أىظهب حكػأو ب عضئءئٖؿ برٓخب أو عمِ ئلدَػهئس

                                                           

و  عمػػػػػػػػػػػػْ الحػػػػػػػػػػػػئج ، سٓئسػػػػػػػػػػػػب دوؿ اٚبحػػػػػػػػػػػػئد اٚوراػػػػػػػػػػػػْ فػػػػػػػػػػػػْ الهىطقػػػػػػػػػػػػب العرآػػػػػػػػػػػػب اعػػػػػػػػػػػػد  ٔ 
،  ٜٜ٘ٔالحػػػػػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػػػػػئردة ، هركػػػػػػػػػػػػػػػز دراسػػػػػػػػػػػػػػػئت الوحػػػػػػػػػػػػػػػدة العرآػػػػػػػػػػػػػػػب ، آػػػػػػػػػػػػػػػروت ، 

 . ٗٙٔص



6 


بْ وفْ التئىب اٚقبصئدي ٌىئؾ هتهوعب هف الشروط ال "  هائدإ ئلدٓهقرئطٓب
 ؤ .ٓىاغْ اٚٓفئء اٍئ هىٍئ

ٌئهش البغٓر فْ سعر الصرؼ : اٚ ٓٓزد ٌئهش البغٓر فْ سعر صرؼ  -ٔ
عهمب أٓب دولب عضو فْ الىظئـ الىقدي اٖورواْ ، هقئاؿ عهٛت اقٓب الدوؿ 

و هئ ٓعرؼ ائلسعر الهحوري . ٕ٘.ٕاٖعضئء عف  =   وٕ % و ٌو

عئر الهركٓزب ، إٚ ائبفئؽ تهٓع بعدٓؿ اٖسعئر الهركٓزب : اٚ ٓبـ بعدٓؿ اٖس -ٕ
سبقرار الوحدة الدوؿ اٖعضئء فْ الىظئـ الىقدي اٖورواْ ، وذلؾ ضهئىًئ ٚ

 وٖ .الىقدٓب اٚورآب

ب عضو فْ الىظئـ اٖورواْ ىساب كهئ بـ اٚبفئؽ عمِ ضرورة إٓداع كؿ دول -ٖ
ر و لدى صىدوؽ البعئوف  –%و ههئ لدٍٓئ هف احبٓئطئت   الذٌب ٕٓ  الدٚو
لىقدي اٖورواْ هقئاؿ الٓورو ، وذلؾ حبِ بسبخدـ فْ البدخؿ فْ أسواؽ ا

ر فْ  الصرؼ اٖتىاْ ، ٘تائر السمطئت عمِ اسبخداـ الٓورو ادٚ هف الدٚو
البدخؿ فْ أسواؽ الصرؼ العئلهٓب وحبِ ٓزداد ىطئؽ اسبخداهً فْ اتراء 

ئت آف الاىوؾ الهركٓزب اٖعضئء فْ اٚبحئد اٖورواْ   . البسٓو

و عف هبوسط هعدٚت ٘ٓٔاسبقرار اٖسعئر : ٓتب اٚ ٓبعدى هعدؿ البضخـ   -ٗ
 ٖقؿ ةٛث دوؿ أعضئء فْ الوحدة الىقدٓب اٖوروآب بضخهًئ . 

% و هف ٖعتز الهوازىب : ٓتب اٚ ٓٓزد هعدؿ العتز فْ الهوازىب عف ىساب    -٘
 الىئبت الهحمْ ا٘تهئلْ . 

 %و هف الىئبت ا٘تهئلْ . ٓٙٓف عف ىساب  الدٓف العئـ : ٓتب اٚ ٓٓزد حتـ الد -ٙ

                                                           

ز كػػػػػػػػػػػػػهر –ٓئ َئٚبحئد ئَٖرَاْ درئسب لهسٓرب ئٚىضهئن  كػػػػػػػػػػػػبر–و  لقهئو عهر ئلىعٓهْ  ٔ 
 .ٜٖ، ص ٕٚٓٓ -برئبٓتٓب ػَة ئ٘سػلمدرئسئب َئلاح ئ٘هئرئب

 . ٘ٛو  عقٓؿ سعٓد هحفوظ ، هصدر سئاؽ ، ص ٕ 
 . ٘ٛو  الهصدر ىفسً ، ص ٖ 
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مب اٚتؿ : ٓتب اٚ ببتئوز أسعئر الفئئدة ىساب   -ٚ %و عف ٕأسعئر الفئئدة الطٓو
مب اٚتؿ فْ ةٛث دوؿ أعضئء فْ الوحدة  هبوسط هعدؿ أسعئر الفئئدة الطٓو

 الىقدٓب اٖوروآب ، والبْ بشٍد اقؿ هعدٚت البضخـ . 

" هعئٓٓر البقئرب " ، وأصاحت بكوف " اٚبحئد الىقدي  وقد اسبوفت اةىبئ عشرة دولب
ْ   أسائاىئ   –الىهسئ  –ألهئىٓئ  –إٓطئلٓئ  –أٓرلىدا  –اٚقبصئدي اٖورواْ " ، ٌو

 ؤ .وٌولىدا –لكسهاورغ  –فىمىدا  – فرىسئ –امتٓكئ  –الاربغئؿ  –الٓوىئف 

د اٚوراْ ، بـ ضـ هتهوعب هف دوؿ اورائ الشرقٓب الِ اٚبحئ ٕٗٓٓوفْ عئـ 
ب شروط قاوؿ بركٓئ هف أوروائ وطمات  كهئ كواىٍئغف، فْ وضعت البْ العضٓو
 .هتبهعٍئ فْ وبطاقٍئ أورواْ قئىوف ألؼ عشٓرف أف بقاؿ عمٍٓئ ٓتب

ًٛ  .الكئهؿ ائ٘تهئع قرارا بركٓئ قاوؿ قرار وسٓكوف  ٌىئؾ الفصوؿ ٌذي عف وفض
ْ لبركٓئ حسئسٓب بشكؿ سٓئسٓب هوضوعئت   :ٌو

 . التٓزرة لهشكمب حؿ إٓتئد قاؿ الٓوىئىٓب اقارص ٚعبراؼا -أ
 .1915 عئـ أرهىٓب إائدة احصوؿ اٚعبراؼ -ب
 عئلهٓب هؤسسب دٓىٓب أىٍئ عمِ اسطىاوؿ فْ اٖرةوذكسٓب ائلاطٓرركٓب اٚعبراؼ -ت

 .بركٓئ اأرةوذكس خئصب ولٓست
ب هفئوضئت وةٓقب ذكرت ب أف العضٓو  بركٓئ ٌضـ عمِ اٚبحئد اقدرة هرباطب العضٓو
 أشاً فبركٓئ ..بفرعئت هف ذلؾ عمِ ٓبربب وهئ السكئف، عدد ىئحٓب هف اٚبحئد فْ

ٍر البخوؼ اٚورواْ هف اىضهئـ حٓث ٓظ .واحدة امقهب لمامع قئامب غٓر كآرة اسهكب
ذا  ٓٚئلىئحٓب الدٓهترافٓب لبركٓئ، فعدد ُسكَّئِىٍئ ىحو بركٓئ والهبهةؿ ا همٓوف ىسهب، ٌو

، وَُٓؤدِّي فْ حئؿ اىضهئهٍئ ٖوروائ إلِ ُْٓعِطْ  ًٛ كآًرا عمِ الصعٓد الَاَشِريِّ لبركٓئ ِةْق
، والبغمغؿ فْ الدوؿ اٖوروآب البْ ُبَعئِىْ هف َىْقٍص  السٓطرة عمِ سوؽ العهئلب أوًَّٚ

، وائلبئلْ بغٓٓر الهعئدِٚت الدٓهترافٓب الداخمٓب. ٓبَحدَُّد فْ وكذلؾ  فْ السكئف أصًٛ
                                                           

 . ٜٚو  عمْ حسف ائكٓر وآخروف ، هصدر سئاؽ ، ص ٔ 
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ُّْ أف ٓبَحهََّؿ الا طئلب والَفْقِر الهوتوَدِْٓف فْ بركٓئ، ولذلؾ ٓخشِ اٚبحئد اٖوروا
ذا العدد الكآر قد َُٓؤدِّي إلِ هشئكؿ عدٓدة لمدوؿ  ٓٚبكئلٓؼ هعٓشِب  همٓوف بركْ، ٌو

 ؤ اٖوروآب اٖخرى، هةؿ الفقر والاطئلب.
ب ا٘سٛ سابالو  و: "الٍٓو ُـّ، احسب الهراقآف، ٌو ٌَ َٖ هٓب لمشعب البركْ"، ا

و  ب ا٘سٛهٓب، ٌو فعمِ الرغـ هف عمهئىٓب الدولب، إٚ أّف الشَّْعَب البركْ اداخمً الٍٓو
هئ ٚ اد أف ٓكوف لً بأةٌٓر عمِ سكئف الدوؿ اٖوروآب، ٚ سٓهئ وأف دراسئٍت عدٓدًة 

ا هف ِقَاؿ سابهار الشٍٓرة الِ أّف ٌىئؾ بزآًُدا كآًرا وُهطَِّردً  ٔٔأشئرْت اعد أحداث 
الهعبىقٓف لمدٓف ا٘سٛهْ، واْلُهطَِّمعٓف عمًٓ، وخئصًب فْ ألهئىٓئ وفرىسئ وامتٓكئ 

ْ دوٌؿ رئٓسٌب وهحوٓرب فْ أوروائ. ولىدا وآرطئىٓئ، ٌو  وٕ  ٌو
 الهرشحب الدولب بحصؿ سىوات، بسبغرؽ قد البْ الهفئوضئت هدة وخٛؿ

 عهمٓب ففْ .اقبصئدٓئً  لٛبحئد هواكابٍئ بسٍٓؿ اغٓب ، اٚبحئد هف هسئعدات عمِ
 اقٓهب الهسئعدات هف حزهب خصصت2004 عئـ امداف عشرة شهمت البْ البوسع
ؿ إلِ أسئسْ اشكؿ بٍدؼ ٓورو همٓئر 41  بهكف البْ الٍٓكمٓب الهشئٓرع بهٓو

ب ائلبزاهئت الوفئء هف التدد اٖعضئء   وٖ  .العضٓو
 
 

 المطلب الثاني
 بياألورومزايا االنضمام لقتحاد 

                                                           

ّْ ، هوقع الشٓخ سمهئ و ٔ  ُٖوروِا ف اف عهر هحهد ، ٌؿ بىئؿ بركٓئ "الُهْسِمَهُب" ُعْضِوََّٓب اٚبحئِد ا
 .http://www.islamtoday.netفٍد العودة  

 الهصدر ىفسً . و ٕ 
 . ٓٗ، هصدر سئاؽ ، صو  لقهئو عهر ئلىعٓهْ  ٖ 
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ب اٚبحػػػػػػػػػػػئد اٚورواػػػػػػػػػػػْ ،  بسػػػػػػػػػػعِ بركٓػػػػػػػػػػػئ واقػػػػػػػػػػػوة ىحػػػػػػػػػػو اٚىضػػػػػػػػػػػهئـ الػػػػػػػػػػػِ عضػػػػػػػػػػٓو
اٍػػػػػػػػػػدؼ البهبػػػػػػػػػػع ائلهزآػػػػػػػػػػئ العدٓػػػػػػػػػػدة البػػػػػػػػػػْ ٓبهبػػػػػػػػػػع اٍػػػػػػػػػػئ اعضػػػػػػػػػػئؤي ، هػػػػػػػػػػع بحقٓػػػػػػػػػػؽ 

 ؤ  الهكئسب اٚبٓب :
ػػػػػػػػػػب العٛقػػػػػػػػػػئت السٓئسػػػػػػػػػػٓب البركٓػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػدوؿ اٚوروآػػػػػػػػػػب ، خئصػػػػػػػػػػب  -ٔ بقٓو

 غٓر اٚعضئء فْ هىظهب حمؼ الشهئؿ اٚطمسْ .
قػػػػػػػػػػػػئت اٚقبصػػػػػػػػػػػػئدٓب ، وهضػػػػػػػػػػػػئعفب اٚسػػػػػػػػػػػػبةهئرات اٚوروآػػػػػػػػػػػػػب بىهٓػػػػػػػػػػػػب العٛ -ٕ

فػػػػػػػػػػػػػػْ اطػػػػػػػػػػػػػػئر اىػػػػػػػػػػػػػػدهئج اٚقبصػػػػػػػػػػػػػػئد البركػػػػػػػػػػػػػػْ فػػػػػػػػػػػػػػْ القػػػػػػػػػػػػػػوة اٚقبصػػػػػػػػػػػػػػئدٓب 
الهبقدهػػػػػػػػػػػػػػب لٛبحػػػػػػػػػػػػػػئد اٚورواػػػػػػػػػػػػػػْ ، هػػػػػػػػػػػػػػع اٚسػػػػػػػػػػػػػػبفئدة هػػػػػػػػػػػػػػف البكىولوتٓػػػػػػػػػػػػػػئ 

 اٚورآب الحدٓةب ،  فْ كئفب هتئٚت الصىئعب البركٓب .
خػػػػػػػػػػػػٛؿ آتػػػػػػػػػػػئد اسػػػػػػػػػػػػواؽ أوروآػػػػػػػػػػػب هفبوحػػػػػػػػػػػػب لمهىبتػػػػػػػػػػػػئت البركٓػػػػػػػػػػػب ، هػػػػػػػػػػػػف  -ٖ

رفػػػػػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػواتز التهركٓػػػػػػػػػػػػػػػب ، والحػػػػػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػػػػػف وسػػػػػػػػػػػػػػػئئؿ حهئٓػػػػػػػػػػػػػػػب 
 الصىئعئت الوطىٓب .

الخػػػػػػػػػػػروج ابركٓػػػػػػػػػػػئ هػػػػػػػػػػػف وضػػػػػػػػػػػع الدولػػػػػػػػػػػب الطػػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػػِ وضػػػػػػػػػػػع الدولػػػػػػػػػػػب  -ٗ
 .بٍئ وهكئىبٍئ اٚقمٓهٓب والدولٓبالهركز حٓث ادركت بركٓئ قٓه

رد اٚعباػػػػػػػػػػػػػػػئر لبركٓػػػػػػػػػػػػػػػئ فػػػػػػػػػػػػػػػْ هواتٍػػػػػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػػػػػزاعـ البٍهػػػػػػػػػػػػػػػٓش وهتئاٍػػػػػػػػػػػػػػػب  -٘
اٚقمٓهػػػػػػػػػْ فػػػػػػػػػْ هحٓطػػػػػػػػػً اٚوراػػػػػػػػػْ ، بحركػػػػػػػػػئت اضػػػػػػػػػعئؼ الػػػػػػػػػدور البركػػػػػػػػػْ 

والبػػػػػػػػْ بتسػػػػػػػػدت فػػػػػػػػْ فكػػػػػػػػرة الشػػػػػػػػراكب الههٓػػػػػػػػزة البػػػػػػػػْ بعرضػػػػػػػػٍئ كػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػف 
ب اٚبحػػػػػػػػػئد هػػػػػػػػػف اتػػػػػػػػػؿ الهبوسػػػػػػػػػط  ألهئىٓػػػػػػػػػئ والىهسػػػػػػػػػئ ، وفػػػػػػػػػْ فكػػػػػػػػػرة عضػػػػػػػػػٓو

 البْ بعرضٍئ فرىسئ .
اىٍػػػػػػػػػػئء كئفػػػػػػػػػػب القضػػػػػػػػػػئٓئ الهعمقػػػػػػػػػػب ذات البػػػػػػػػػػأةٓر السػػػػػػػػػػماْ عمػػػػػػػػػػِ العٛقػػػػػػػػػػئت  -ٙ

قضػػػػػػػػػػػٓب  –اٖرهٓىٓػػػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػػػٓف بركٓػػػػػػػػػػػئ واػػػػػػػػػػػٓف اٚبحػػػػػػػػػػػئد اٚورواػػػػػػػػػػػْ   قضػػػػػػػػػػػٓب 
القضػػػػػػػػػػػػئٓئ  الخٛفٓػػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػػع  -القضػػػػػػػػػػػػٓب القارصػػػػػػػػػػػػٓب   –اٚقمٓػػػػػػػػػػػػب الكردٓػػػػػػػػػػػػب 

 وٕ  قضئٓئ حقوؽ اٚىسئف و . –الٓوىئف 
                                                           

و  تػػػػػػػػػػػػٛؿ هعػػػػػػػػػػػػوض ، الفسػػػػػػػػػػػػئد السٓئسػػػػػػػػػػػػْ فػػػػػػػػػػػػْ الػػػػػػػػػػػػدوؿ الىئهٓػػػػػػػػػػػػب ، هعٍػػػػػػػػػػػػد اٚىهػػػػػػػػػػػػئء  ٔ 
 .  ٕ، ص  ٖٜٜٔالعراْ ، آروت ، 

 .  ٕو  تٛؿ هعوض ، هصدر سئاؽ ، ص  ٕ 
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 المبحث الثاني

 في ناد العلمانيين بيواألورالسياسة التركية تجاه االتحاد 

كوىٍػػػػػئ هػػػػػف اٌػػػػػـ عىئصػػػػػر الآئػػػػػػب اف اٚحػػػػػزاب البركٓػػػػػب لٍػػػػػئ أٌهٓبٍػػػػػئ الخئصػػػػػب فػػػػػػْ 
 .ؤ والقوى السٓئسٓب الهؤةرة فْ عهمٓب صىع القرار السٓئسْ الخئرتْ 

                                                           

الصػػػػػػػػػػػػػػػٛاْ: الدولػػػػػػػػػػػػػػػب العةهئىٓػػػػػػػػػػػػػػػب عواهػػػػػػػػػػػػػػػؿ الىٍػػػػػػػػػػػػػػػوض واسػػػػػػػػػػػػػػػائب د. عمػػػػػػػػػػػػػػػْ هحهػػػػػػػػػػػػػػػد ( 1)
 ٜٛ٘، ص ٖٕٓٓالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػقوط، اٚسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىدٓرب،  دار اٚٓهػػػػػػػػػػػػػػػػػػئف  لمطاػػػػػػػػػػػػػػػػػػع والىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، 

؛ د. ٜٙ؛ أ هٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة هحهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كئهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الخراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطمْ، الهصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئاؽ، ص
، هتمػػػػػػػػػػػػػب السٓئسػػػػػػػػػػػػػب الدولٓػػػػػػػػػػػػػب  ٜٓٙٔسػػػػػػػػػػػػػوىئكٓمْ، التػػػػػػػػػػػػػٓش البركػػػػػػػػػػػػػْ وةػػػػػػػػػػػػػورة عػػػػػػػػػػػػػئـ

 .ٜ، صٜٛٙٔو بهوز لسىب ٖٔالعدد 
ـ والػػػػػػػػػػدي عمػػػػػػػػػػْ رضػػػػػػػػػػئ ٓٛٛٔصػػػػػػػػػػطفِ ابػػػػػػػػػػئبورؾ فػػػػػػػػػػْ هقئطعػػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػػٛىٓؾ عػػػػػػػػػػئـ * ولػػػػػػػػػػد ه

ػػػػػػػػو فػػػػػػػػْ سػػػػػػػػف الةئهىػػػػػػػػب ٖٜٛٔأفىػػػػػػػػدي وأهػػػػػػػػً زآػػػػػػػػدة وبػػػػػػػػوفْ عػػػػػػػػئـ  ـ ، وقػػػػػػػػد البحػػػػػػػػؽ ٌو
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ػب إعػٛف اعػد  هصػطفِ اػدأ ، 1923 اٖوؿ بشػٓرف 23 فػْ بركٓػئ فػْ التهٍوٓر
 قطػع هىٍػئ الغػرض كػئف والبغٓٓػرات هػف ا٘صػٛحئت سمسػمب أبػئبورؾ *كهػئؿ

 هئتٍػػئدا ائلػػدوؿ اٖورآػػب بركٓػػئ والحػػئؽ البركػػْ ائلحئضػػر العةهػػئىْ الهئضػػْ
 ا٘طػئر ٌعػدَّت البػْ السػبب هائدئػً عػف أبػئبورؾ أعمػف وقػد الغرآػب، الحضػئرة فػْ

 الةئىٓػب العئلهٓػب الحػرب اعػدو  البركٓػب، الداخمٓػب السٓئسػب عمٓػً الػذي بسػٓر العػئـ
ت بركٓػػئ شػٍدت ت .ؤ كآػػرة بحػػٚو  شػػٍد فقػػد أٓضػػئ العئلهٓػػب فرضػػبٍئ البحػػٚو
ػب، الفئشػٓب سػقوط اةػر كآػرا بحػٚو العػئلـ أف  البركٓػب الىخػب عمػِ وكػئف والىئٓز

  .  وٕ  التهٍوري الشعب حزب اىٓب لً بعرضت الذي البفكؾ بسبوعب

 المطلب االول

 التقارب مع الغرب في السياسة ال ارجية

 
ـــــداف اهإن أ ـــــلسٌاســ ـــــجٌرلخااة ــ ـــــة هــ ـــــر ً بتعبٌــ ـــــبســ ـــــداد متط اٌــ ــ

ــــــــلدوة للــــــــــلعاماة ــــــــــلسٌاســــــــــداف األه ــــــــللنس ٌـــــــــل، وعـــــــــلمجتمواة ــ م اظـ

ـــــــلسٌاسا ـــــــط، وً فقـ ـــــــهنـ ـــــــخك ااـ ـــــــفف تالـ ـــــــد طٌدً تحـ ـــــــبٌعتهـ ـــــــرا  ن، اـ ظـ

ـــــــــــك تلأن ة ـــــــــــخاص، واـــــــــــتهردامفوعاتها ـــــــــــوضوم نٌـــــــــــبة تعوعـــــــــــلص

ة ــــــــخلٌدالاة ــــــــبالبٌئط تبــــــــرت، وةــــــــئمــــــــورة دابصــــــــر تتغٌت عاــــــــوضولما
                                                                                                                                                                      

عشػػػػػػػػػػػػر ائلدراسػػػػػػػػػػػػب الحرآػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػْ اسػػػػػػػػػػػػطىاوؿ ، وفػػػػػػػػػػػػْ ٌػػػػػػػػػػػػذي الفبػػػػػػػػػػػػرة اخػػػػػػػػػػػػذ ٓػػػػػػػػػػػػولْ 
اٌٚبهػػػػػػػػػػػػئـ ائلسٓئسػػػػػػػػػػػػب البػػػػػػػػػػػػْ اصػػػػػػػػػػػػاحت بقمٓػػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػػْ بمػػػػػػػػػػػػؾ اٚٓػػػػػػػػػػػػئـ اػػػػػػػػػػػػٓف طػػػػػػػػػػػػٛب 

د ىػػػػػػػػػوري الىعٓهػػػػػػػػػْ ، بركٓػػػػػػػػػئ وحمػػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػهئلْ اٚطمسػػػػػػػػػْ ، الحرآػػػػػػػػػب والطآػػػػػػػػػب ، احهػػػػػػػػػ
 . ٖٙ، ص ٜٔٛٔالهطاعب الوطىٓب ، عهئف ، 

و اورخػػػػػػػػػػئف هحهػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػْ، السػػػػػػػػػػمطئف عاػػػػػػػػػػد الحهٓػػػػػػػػػػد الةػػػػػػػػػػئىْ ،حٓئبػػػػػػػػػػً واحػػػػػػػػػػداث عٍػػػػػػػػػػدي ٕ  

 .ٔٔ، صٜٚٛٔدار اٚىائر، العراؽ، دار اٚىائر

ػػػػػػػػػػػػػػػػش، العٛقػػػػػػػػػػػػػػػػئت البركٓػػػػػػػػػػػػػػػػب ٔ  ػػػػػػػػػػػػػػػػئ عمػػػػػػػػػػػػػػػػِ الػػػػػػػػػػػػػػػػاٛد  –و د. ٌػػػػػػػػػػػػػػػػدى درٓو الٍٓودٓػػػػػػػػػػػػػػػػب واةٌر

 .ٖٓٔ،صٕٕٓٓ، دهشؽ ، دار القمـ ،ٔالعرآب،ج/
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ـــــزت اتكارا  ـــــــٌخٌرتا، ةـــــــجٌرلخاوا ـــــجٌرلخااة ـــــــلسٌاســ ـــــة علـــــــكٌرلتاة ــ ى ــ

ً ـــــلسٌاساكها ولـــــٌاغة ســـــبص ــــــد بعٌــــــد ى حــــــلــــــت إتحكمدئ اــــــة مبــــــجمل

ة ــــــٌورلجمهس اٌــــــتأســــــذ لً فمنــــــدولواً ــــــإلقلٌماا ــــــهطً محٌــــــجً فراــــــلخا

منها:دئ مبا نلسٌاسة على جملة ماه ذهت قام، 3291م عاة ــكٌرلتا
(3)

   

ء اــبنم وٌظــبتنــق ا ٌتعلــفٌمم الــجً لإلسولوٌــدٌأٌل ــدة كبــلعلمانٌء االــع -

ــــن ا مــــا ٌحكمهــــم، وةــــلحٌاتٌاا ــــاعاتهطتى قــً شــة فــكٌرلتاة ــلدولا

 ها.رغٌ،وةــــتعلٌمٌ، وةــــجتماعٌ، واٌةداــــقتص، واٌةــــة سٌاســــمظنأ

اه ــــالتجد وابالـــة للــــثورولماالمٌة ــــإلسابغة ـــلصــــن امص تملـــلا -

ب حسد، حٌولالسبٌل ك الر ذباعتباــــب، ٌرلتغــــب واٌرلتأـــوب اا صــــبه

 نٌة. دلمر والتحضم الى عالإل وصوللور، لتصذا اه

ــن ل عٌــدً كبــكرلتب اعــلشاة ــٌوا لهــموة مقــنٌطورالاة ــمٌولقد ااــعتما -

 ٌال . را  طوهون دلعثمانٌاتبناه ذي لــدي التقلٌاالمً ــإلسد انــلسا

بٌة أورلة دونها وعلى كد لتأكٌوابً رلعاإلسالمً اها طمحٌن كٌا مرتزع ن -

 رٌا وجغرافٌا. حضا

ــذ ة منــكٌرلتاة ــجٌرلخااة ــلسٌاســت اجهوتدئ اــلمباه ــذهــن ا مــالقطنوا 

بٌة رلعاقة طلمنن اما عد لى حدت إبتعرب والغو اــنح، ةــٌورلجمهس اٌــتأس

ً ــفت مــتساة ــلسٌاساه ـذهأن ه، ـلٌرة إإلشان انه مما تتعٌر أغٌ، إلسالمٌةا

ــدر بق، ًــلماضــرن القــن امت ٌنٌاــلخمســد اعقت ٌاــداى بــحتوة ــٌدالبا

رق ـلشاة ـقطً منـٌما فـالس، جًراـلخم العالإزاء السلبٌة ــن امــر كبٌ

كً وراتــألتر اعاــبالش ً تمسكا ـكرلتـرار القاانع ـصـدى بـط، وأسوألا

ً ــٌعنن اــكــذي لم(، واالــلعاً ــفم الــلسواخل ــدالاً ــفم الــلسر )اهٌــلشا

ن اـــإلمكـــدر اة بقـــلٌدولـؤون الشاً ـــا فـــكٌرتس اـــنغمعدم اال ــعم

ً ـلتاة ـبٌأوروبغة ـــصذات ة ـــعلمانٌة ـــلدولء ااـــى بنـــعلـــز كٌرلتوا

ة ـبٌرة غــلدوى ـلإا ـٌلهوة تحــبغٌورك، اتـتاة ــٌورلجمهـس اسؤا مــهأراد

ة ــقطا منـكٌرتــت تجاهلـرن قــف نصـن مـر كثأ نإــفك لـذل، ةــمدمتقو

ٌخً بها رلتاط ااــتبرالر ااـعتبــودة، واجومـر ا غٌــكأنهـط وسوألـرق الشا

                                                           

ٌة ولهراع اصط سوالرق الشاقة طتجاه مناكٌة رلتاجٌة رلخاالسٌاسة ن،. اهباد ومحمد حما و ٔ 

 (.9131لكمالٌة)ا دئلمباوا جماتٌةرلبوا

  http://www.portal.alexu.edu.egظر نا 



13 


كً. رلتاٌخ رلتااه دشهسفا أمرا  مؤ
(3)

 

كٌة ورألتاتا كٌة فً حلتهارلتا جٌةرلخاا لسٌاسةا جهوتن عر ل تعبٌأو نفإ 

ماسٌة وبلد تقامة عالقاوائٌل رابإسم فهراعتاتمثل فً دم، لمتقا نهاوبمضم

طوة، خذا على هكدم سالمٌة تقإلة دول أوكٌا رلتصبح ت،3292م معها فً عا

ف لحلم النضماا كٌا علىرتت مدقرب، ألغا وجه نحولتالسٌاسة را راستموا

ف ٌة فً حلوعضراك أن ألتالساسة ر اعتبا، 3299 ملسً فً عاطألا شمال

. بٌةرلغوابٌة ورألاٌتها واللة على هو، دلناتا
 (9)

 

 ك. لمسالددة امتعد وألبعاددة اجٌة متعرسٌاسة خااتبعت تركٌا  و

فً حالة ت لٌس نلٌٌدولن الالعبٌالعالقة مع أن اضٌح وبتدأ لمبذا اهوم ٌق

ـــراز عى إلبـــٌســـدأ مبـــو ه، وةـــمكملوة ـــة متممـــً عالقـا هـنمس، وا تناف

ر اإطٌكٌة فً رألمـــدة المتحت ااـــالٌولاع ـــتٌجٌة مراتـــالساا ـــكٌرتت اـــعالق

 ـود جهطـرح ا ـٌض، وأةـلثنائٌت ااـلعالقـوم امفهـت تحو(، ولناتف )اها فً حلطتباار

ه ـذهر أن اـعتباى ـعلد هوالشض ابعك هنا، وبًوروألد الالتحام النضماكٌا لرت

ـن ة عـٌلدبدة أو متضات عالقات لٌس، ولتكاملر ااإطفً ـري ا تجـكلهت اـلعالقا

ة ــٌدٌدحك كــســط خــط برى ــٌا علـسوروا ـكٌرتـت تفقـد افقض، بعـلاها ـبعض

ن ٌــبرات اطــة للقــلناقلن افــسلاة ــطسوابــود ألســر البحــر اعبن ٌــدلبلن اٌــب

ل ـقبـن ة مـالتفاقٌاع ـقٌوتـم ت، وًـسرولز ااـقوقوً ـكرلتـون امٌنائً صامص

ذ ال  لتنفٌوكوتروب 9119م قعا عاد وقدان لبلن اكان، وٌـدلبلت االـصوامـري ٌوز

.9131م ٌبٌة عارلتجا تحالرلدأت ابروع، ولمشا
(1) 

رة ٌازبف ٌدفٌدمري مٌتدسً رولس ائٌرلم اقا 9131/ 39/9فً و 

ً ــــــفون اــــــلتعت ااـــــتفاقٌاا ــــــمنه، وةــــــتفاقٌا 31ع ــــقٌوتـــــن عرت فـــــسأا ــــكٌرلت

فضال   ، ةــــــعزرالاال ــــــً مجـــــفوة ــــــٌرذرة كهطــــــمحء اـــــبنوة ــــــاقطلاال ـــــمج

ن.ٌدلبلن ابٌر لسفرات اتأشٌء لغاإتفقا على ن افاطــــــــــــــــــــــــرلن أن اع
 
ا ـــــــــــــــــــــــــــمأ

تٌجٌة راتـــــــالساكة ـــــــرالشن اإـــــــفن، ٌـــــــبالصا ـــــــكٌرة تـــــــعالقـــــــوص بخص

ــــــلصا ــــــكٌرلتا -ٌنٌةــ ــــــدأت ة بــ ــــــبالفعــ ــــــل عـ ــــــدعن، 9131م اـ ــــــستضاما ـ ت افـ

ٌة ولجال( وألناضــــــر ا)نست ٌباــــــدرً تــــــفــــــرف شف ٌــــــكضن ٌــــــلصاا ــــــكٌرت

ـــــــــــلوألرة الماهً ، و9131ل وألن اٌرتش 9ول وٌلأ 91ن ٌة بٌرلعسكا ـــــــــــلتاى ـ ً ـ

ً ـــــفو، واتـــــلناً ـــــفـــــو ع عضـــــكة مرتـــــٌة مشوجت ٌبادربتن ٌـــــلصاا ـــــفٌهـــــوم تق

                                                           

(
1
ددلعا،ليةدولالسياسةامجلة"،بيةوروالادةحولاءبناتتيجياراست،"ايكيولشار(عم

.7،ص(2114)،(.157)

(
2
.7،صمصدرسابك،يكيولشارعم(

(
3
"،كةـــرالشوايةـــولعضانيـــبيـــبوروالاداـــالتحوااـــكيرت"ـــد،مملاللطـــنيـــحس(

.37،ص26،2111ددلعا،نيةولمانوايةداللتصااومللعلقمشدجامعةةـــمجل
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ـــم اتم اــــلعــــس انف ـــع بــــقٌولتـ ر تثماــــالسال ــــوحت تفاقٌااة ــــى ثمانٌــــعلن ٌــــدلبلن اٌـ

ـــــــف ـــــــاعطً قـ ـــــــلبنت ااـ ـــــــلتحتٌاى ـ ـــــــصوالمواة ـ ـــــــالتصت واالـ ـــــــلست ااالـ لكٌة ـ

لكٌة.ـلالسوا
 (3)

   

ا ــــــنتهجتهاً ــــــلتاة ــــــلسٌاساه ــــــذهــــــد أن نجــــــدم، ماتقــــــوء ً ضــــــفو

ــــــــدار اى مـــــــــا علـــــــــكٌرت ــــــــلقلٌلوات انـــــــــلسـ مع بعضها رب تتضام لماضٌة لاة ـ

 تكاملً.  ر اإطفً ري بل تجض، لبعا

 

 المطلب الثاني

 تحديث المجتمع وفق االسلوب الغربي

اىبقػػػػػػؿ هصػػػػػػطفِ كهػػػػػػئؿ أبػػػػػػئبورؾ الػػػػػػػِ الخطػػػػػػوة الةئىٓػػػػػػب هػػػػػػف ارىئهتػػػػػػً اعػػػػػػػد        
ػػػػػػػْ إعػػػػػػػٛف هاػػػػػػػدا عمهئىٓػػػػػػػب الدولػػػػػػػب ، اىبصػػػػػػػئري عمػػػػػػػِ هىئوئٓػػػػػػػً ائلغػػػػػػػ ئء الخٛفػػػػػػػب، ٌو

   -هعمىئ الفصؿ آف الدٓف والسٓئسب، وباعئ لذلؾ قئـ أبئبورؾ ائٖهور اٚبٓب:
 الغئء الهحئكـ الشرعٓب والقواىٓف الهبعمقب ائلشٓرعب اٚسٛهٓب. .ٔ
 بطآؽ القواىٓف اٚتىآب . .ٕ
 ااداؿ الحروؼ العرآب احروؼ ٚبٓىٓب. .ٖ
ر الػػػػػػػػػػػػزي الخػػػػػػػػػػػػئص اػػػػػػػػػػػػئلهتبهع البركػػػػػػػػػػػػْ واربػػػػػػػػػػػػداء الػػػػػػػػػػػػـز الشػػػػػػػػػػػػعب ابغٓٓػػػػػػػػػػػػ .ٗ

 القاعب البْ بهةؿ الدوؿ اٚورآب. 
، اتبهػػػػػػع الهتمػػػػػػس الػػػػػػوطىْ الكآػػػػػػر، وقػػػػػػرر الغػػػػػػئء ٕٜٗٔاذار عػػػػػػئـ  ٖوفػػػػػػْ 

ػػػػػػزو الػػػػػػذي  الخٛفػػػػػػب وىفػػػػػػْ الخمٓفػػػػػػب  عاػػػػػػد الهتٓػػػػػػد افىػػػػػػدي اػػػػػػف السػػػػػػمطئف عاػػػػػػد العٓز
. وٕ ئهدٓىػػػػػػب ىػػػػػػٓس افرىسػػػػػػ، الػػػػػػِ ٕٕٜٔبشػػػػػػٓرف الةػػػػػػئىْ عػػػػػػئـ  ٜٔعػػػػػػٓف خمٓفػػػػػػب فػػػػػػْ 

                                                           

(
1
.37لمصدرنفسه،صا(

، رسئلب هئتسبٓر  غٓر ٖٕٜٔ -ٜٜٔٔو حىئ عزو اٍىئف، البطورات السٓئسٓب فْ بركٓئ ٔ 

 .ٗٗٔ، صٜٜٛٔهىشورةو كمٓب اٚداب، تئهعب اغداد، 
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شػػػػػكٛ قئىوىٓػػػػػئ لمدولػػػػػب البركٓػػػػػب الهعئصػػػػػرة، اذ اهبػػػػػئز  ٕٜٗٔكهػػػػػئ اعػػػػػد دسػػػػػبور عػػػػػئـ 
 .ؤ ائبائع الىهط الدٓهقراطْ المٓارالْ الغراْ 

 هػػػػػػػػئ أف أىبقػػػػػػػػؿ الحكػػػػػػػػـ الػػػػػػػػِ الػػػػػػػػدٓهقراطٓٓف حبػػػػػػػػِ ائشػػػػػػػػروا ائبخػػػػػػػػئذ خطػػػػػػػػوات
كػػػػػػػػْ الػػػػػػػػِ بركٓػػػػػػػػئ احهػػػػػػػػئس ،  عهمٓػػػػػػػػب لتػػػػػػػػذب الرأسػػػػػػػػهئؿ اٖتىاػػػػػػػػْ اٖوراػػػػػػػػْ واٖهٓر

ىعػػػػػػػػػئش بتئربٍػػػػػػػػػئ ٖىٍػػػػػػػػػـ ازداد وا قىئعػػػػػػػػػب اػػػػػػػػػأف اسػػػػػػػػػبةهئر هصػػػػػػػػػئدر ةػػػػػػػػػروة الػػػػػػػػػاٛد وا 
الخئرتٓػػػػػػب  ورفػػػػػػع هسػػػػػػبوى هعٓشػػػػػػب أاىئئٍػػػػػػئ ٚ ٓهكػػػػػػف بحقٓقػػػػػػً اهػػػػػػئ ٌػػػػػػػو هبػػػػػػوفر فػػػػػػْ 
الػػػػػػػاٛد هػػػػػػػف رؤوس أهػػػػػػػواؿ هحمٓػػػػػػػب اف رغاػػػػػػػب حكوهػػػػػػػب الػػػػػػػدٓهقراطٓٓف فػػػػػػػْ اسػػػػػػػبقداـ 
رؤوس اٖهػػػػػواؿ اٖتىآػػػػػب لػػػػػـ بكػػػػػف بكفػػػػػْ لوحػػػػػدٌئ لتمػػػػػب أصػػػػػحئاٍئ الػػػػػِ اسػػػػػبغٛؿ 

لٍـ فػػػػػػْ الػػػػػػاٛد ، فػػػػػػأىٍـ كػػػػػػئىوا هبػػػػػػرددٓف ٖسػػػػػػائب شػػػػػػبِ ، هىٍػػػػػػئ عػػػػػػدـ بامػػػػػػور أهػػػػػػوا
الةوااػػػػػػػت لػػػػػػػدى حكوهػػػػػػػئت العػػػػػػػئلـ الةئلػػػػػػػث ، اهػػػػػػػئ فػػػػػػػْ ذلػػػػػػػؾ الحكوهػػػػػػػب البركٓػػػػػػػب ذات 
ا٘رث الهبواصػػػػؿ البػػػػْ لػػػػـ بػػػػىتح حبػػػػِ ٌػػػػْ هػػػػف كةػػػػرة القػػػػواىٓف واٖىظهػػػػب الهخبمفػػػػب 

ٓػػػػػػدخؿ البػػػػػػردد الهبىئقضػػػػػب اٚ فػػػػػػْ حػػػػػػئٚت قمٓمػػػػػب، كػػػػػػئف ٌػػػػػػذا اٖهػػػػػػر لوحػػػػػدي ٓكفػػػػػػْ ل
الهشػػػػػػروع فػػػػػػْ ىفػػػػػػس أي رأسػػػػػػهئلْ كػػػػػػئف هػػػػػػف هىطمػػػػػػؽ هصػػػػػػئلحً الخئصػػػػػػب. لػػػػػػذا لػػػػػػـ 
بكػػػػػػػػػف هٍهػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػدٓهقراطٓٓف سػػػػػػػػػٍمب ٖقىػػػػػػػػػئع أصػػػػػػػػػحئب رؤوس اٖهػػػػػػػػػواؿ اٖتىآػػػػػػػػػب 

 .وٕ لمبوتً الِ بركٓئ. 
وهػػػػػػػف أتػػػػػػػؿ اعػػػػػػػث اٚطهئىػػػػػػػئف فػػػػػػػْ ىفػػػػػػػوس الهسػػػػػػػبةهٓرف اٖتئىػػػػػػػب عرضػػػػػػػت 

ئحػػػػػػػػػب هشػػػػػػػػػروع قػػػػػػػػػئىوف ، ٜٚٔ٘ٔحكوهػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػدٓهقراطٓٓف البركٓػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػْ آب عػػػػػػػػػئـ 
بشػػػػػتٓع اٚسػػػػػبةهئرات اٖتىآػػػػػب فػػػػػْ بركٓػػػػػئ عمػػػػػِ الهتمػػػػػس الػػػػػوطىْ البركػػػػػْ الكآػػػػػر، 
واعػػػػػػد أف وافػػػػػػؽ الهتمػػػػػػس الهػػػػػػذكور عمػػػػػػِ الٛئحػػػػػػب، أصػػػػػػدرت الحكوهػػػػػػب قػػػػػػئىوف رقػػػػػػـ 

و الخػػػػػػػػئص ابشػػػػػػػػتٓع اسػػػػػػػػبةهئر رؤوس اٖهػػػػػػػػواؿ اٖتىآػػػػػػػػب فػػػػػػػػْ الصػػػػػػػػىئعب، ٕٕٗٙ 
                                                           

و قئسـ خمؼ عئصْ التهٓمْ، بطورات وابتئٌئت السٓئسب الداخمٓب البركٓب، رسئلب هئتسبٓر ٕ 

 .  ٜٓٔ، صٜ٘ٛٔاغداد،  غٓر هىشورةو كمٓب اٚداب، تئهعب 

ٓػػػػػػػػػػػئت الهبحػػػػػػػػػػػدة والهشػػػػػػػػػػػرؽ العراػػػػػػػػػػػْ،  القػػػػػػػػػػػئٌرة ٔ  و احهػػػػػػػػػػػد عاػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحٓـ هصػػػػػػػػػػػطفِ، الٚو

 .ٓٓٔ، صٜ٘ٛٔ
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و الخػػػػػئص ابشػػػػػتٓع اسػػػػػبةهئر رؤوس ٕٖٙٙقـ  فضػػػػػٛ عػػػػػف قػػػػػئىوف آخػػػػػر ٓحهػػػػػؿ الػػػػػر 
اٖهػػػػػػػواؿ اٖتىآػػػػػػػب فػػػػػػػْ حقػػػػػػػؿ الابػػػػػػػروؿ البركػػػػػػػْ، وشػػػػػػػتع صػػػػػػػدور قػػػػػػػئىوف اسػػػػػػػبةهئر 
رؤوس اٖهػػػػػػػػػواؿ اٚتىآػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػْ الصػػػػػػػػػىئعب، هتهوعػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػركئت اٖهٓركٓػػػػػػػػػب 
ػػػػػئ خئصػػػػػب ٚسػػػػػبةهئر رأس هئلٍػػػػػئ فػػػػػْ شػػػػػبِ  دٓب وغٌٓر والآرطئىٓػػػػػب وا٘ٓطئلٓػػػػػب والسػػػػػٓو

داخػػػػػػػػػػؿ بركٓػػػػػػػػػػئ، هىٍػػػػػػػػػػئ شػػػػػػػػػػركب  هشػػػػػػػػػػٓغفو لمهػػػػػػػػػػواد هتػػػػػػػػػػئٚت اٖىبػػػػػػػػػػئج الصػػػػػػػػػػىئعْ 
ػػػػػػػػػػػػػػب اٖهٓركٓػػػػػػػػػػػػػػب، وشػػػػػػػػػػػػػػركب   كػػػػػػػػػػػػػػئت الآرطئىٓػػػػػػػػػػػػػػب و وشركػػػػػػػػػػػػػػػػػب  دولفػػػػػػػػػػػػػػٓفو  الكٓهئٓو

 ؤ ا٘ٓطئلٓب.
شػػػػػؾ اف بركٓػػػػػئ اعػػػػػد بحئلفٍػػػػػئ القػػػػػوي هػػػػػع الغػػػػػرب ورغاػػػػػب قٓئدابٍػػػػػئ فػػػػػْ بقمٓػػػػػد  ٚو
الغػػػػػرب، تعمٍػػػػػئ اهةئاػػػػػب عقػػػػػدة هسػػػػػبقرة فػػػػػْ الػػػػػذات البركػػػػػْ حبػػػػػِ ٓوهىػػػػػئ ٌػػػػػذا واٍػػػػػذا، 

ركٓػػػػػئ ابػػػػػدٌور احوالٍػػػػػئ اٚقبصػػػػػئدٓب ااػػػػػئف الحػػػػػرب العئلهٓػػػػػب الةئىٓػػػػػب. واعػػػػػدٌئ وتػػػػػدت ب
ر عػػػػػػئـ  ٓٙهئٓىقػػػػػػذ اقبصػػػػػػئدٌئ  اذا بسػػػػػػمهت هامػػػػػػ   وامغػػػػػػت قٓهػػػػػػب  ٜٜٗٔهمٓػػػػػػوف دٚو

رٓٗٗالهسػػػػػػػئعدات العسػػػػػػػكٓرب اىحػػػػػػػو   .وعمػػػػػػػِ وفػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػؾ اىظهػػػػػػػت وٕ و همٓػػػػػػػوف دٚو
ئـ والػػػػػػػِ حمػػػػػػػؼ الامقػػػػػػػئف عػػػػػػػ وٖ الػػػػػػػِ حمػػػػػػػؼ الشػػػػػػػهئؿ اٚطمسػػػػػػػْٕٜ٘ٔبركٓػػػػػػػئ عػػػػػػػئـ 

كػػػػػذا اصػػػػػاحت بركٓػػػػػئ تػػػػػزءا ٌئهػػػػػئ فػػػػػْ سٓئسػػػػػب ٜ٘٘ٔ، ةػػػػػـ حمػػػػػؼ اغػػػػػداد ٖٜ٘ٔ ، ٌو
ػػػػب الهؤسسػػػػب العسػػػػكٓرب فٍٓػػػػئ وائلبػػػػئلْ ىتئحٍػػػػئ  اٚحػػػػٛؼ الغرآػػػػب ههػػػػئ قػػػػئد الػػػػِ بقٓو

 .وٗ ٜٓٙٔهئٓس  ٕٚفْ اىقٛب 
                                                           

 .ٔٓٔو احهد عاد الرحٓـ هصطفِ، هصدر سئاؽ، صٕ 
و ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآٌـ خمٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ احهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد، آػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف وبركٓئ،دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئٓرخ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٓث ٕ 

 .ٖٗٔ، صٕٜٜٔوالهعئصر،تئهعب الهوصؿ ، 
كػػػػػػػػػئ الشػػػػػػػػػهئلٓب  ٌػػػػػػػػػو اٚبفػػػػػػػػػئؽ وٖ  الػػػػػػػػػذي عقػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػٓف اٚطػػػػػػػػػراؼ الهبعئقػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػْ اوراػػػػػػػػػئ واهٓر

والهقئطعػػػػػػػػػػػئت الفرىسػػػػػػػػػػػٓب، عمػػػػػػػػػػػِ اراضػػػػػػػػػػػْ بركٓػػػػػػػػػػػئ او عمػػػػػػػػػػػِ التػػػػػػػػػػػزر البػػػػػػػػػػػْ بخضػػػػػػػػػػػع 
ٚخبصػػػػػػػػػػئص أي طػػػػػػػػػػرؼ هػػػػػػػػػػػف اٚطػػػػػػػػػػراؼ فػػػػػػػػػػْ هىطقػػػػػػػػػػػب اٚطمىطػػػػػػػػػػْ الػػػػػػػػػػِ الشػػػػػػػػػػػهئؿ 
ٓعباػػػػػػػػػػر ٌتوهػػػػػػػػػػًئ عمػػػػػػػػػػِ التهٓػػػػػػػػػػع ، ٓىظػػػػػػػػػػر احهػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػوري الىعٓهػػػػػػػػػػْ، بركٓػػػػػػػػػػئ وحمػػػػػػػػػػؼ 

 .ٖٔٚ، صٜٔٛٔب الوطىٓب، عهئف، الشهئؿ اٚطمسْ، الهطاع
ػػػػػػػػو اىقػػػػػػػػٛب قػػػػػػػػئـ اػػػػػػػػً التػػػػػػػػٓش ضػػػػػػػػػد حكوهػػػػػػػػب عػػػػػػػػدىئف هىػػػػػػػػدٓرس واكػػػػػػػػد اٚىقٛآػػػػػػػػػوف  وٗ  ٌو

ػػػػػػػػػػػػب والصػػػػػػػػػػػػحئفب  عمػػػػػػػػػػػػِ ارتػػػػػػػػػػػػئع الدٓهقراطٓػػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػػف تدٓػػػػػػػػػػػػد وبتدٓػػػػػػػػػػػػد هفٍػػػػػػػػػػػػـو الحٓر
واطػػػػػػػػػٛؽ السػػػػػػػػػتىئء وآتػػػػػػػػػئد لتىػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػئبذة التئهعػػػػػػػػػئت اغٓػػػػػػػػػب وضػػػػػػػػػع دسػػػػػػػػػبور تدٓػػػػػػػػػد 
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 المبحث الثالث

 السياسة التركية تجاه االتحاد االوربي في ناد حزب العدالة والتنمية

 بأسٓسػً هػف قصػٓرة فبػرة وخػٛؿ الػداخمْ السٓئسػْ السػموؾ فػْ العدالػب حزب بقدـ إف
ء  ٓبكوف حٓث الحزب هسئىدي ٓعود إلِ  اٖعهػئؿ رتػئؿ وهػف عئلٓػب طاقئت هف ٌٚؤ

 ؤ الٓرؼ .  فْ الهحمْ العئـ وشرائح الرأي الهتبهع فْ
ى ــــل علــــوللحصـــر ـكثاة ــــلتنمٌواة ــــلدالعــــزب احم اـــهتمـــز واكٌرتـــر هظٌ

ا ـــعهطً قـــلتـــرة الكبٌــواط االشاالل ــخــن مد، اــالتحاً ـــة فـــلكاملاٌة ـــولعضا

ـــزاب الحال ـــقبـــن ا مـــتحققهـــم ً لـــلت، واٌةـــولعضال ـــلنٌد بالـــلاعى ــً مســف

م ماـــضالناً ـــة فـــغبرلـــوص اا بخصـــكٌرً تــفع اــجمابه ــشك اــة. هنــلعلمانٌا

زاب "فاألحش. لجٌوامٌة ولقزاب اكاألحطــراف الض ابعء باستثنا، بًوروالد الالتحا

ـــك لان ذة ــــبحجم ماـــالنضض افـــرة تـــمٌولقا ـــسٌقضـ ـــٌولهاى ــــً علـ ـــكٌرلتاة ـ ، ةـ

 كخاصة تل، بٌةوروالـــروط الشب ابـــبسم ماـــالنضـــد اٌؤال ٌـــو فهش ٌـــلجاا ــموا

                                                                                                                                                                      

-ٜ٘ٗٔالحزاػػػػػػػػػػػْ فػػػػػػػػػػْ بركٓػػػػػػػػػػػئ  . اىظػػػػػػػػػػر احهػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػوري الىعٓهػػػػػػػػػػْ، ظػػػػػػػػػػػئٌرة البعػػػػػػػػػػدد
 .ٖٚٔ، صٜٜٛٔ، اغداد، تئهعب اغداد، ٜٓٛٔ

 العئلهٓػػب الحػػرب اعػػد البركٓػػب الخئرتٓػػب السٓئسػػب ، الىعٓهػػْ ىػػوري أحهػػد و ٔ 
 142 ص ، 1975 ، اغداد ، الحٓرب لمطائعب دار ، الةئىٓب
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لتنمٌة والة دالعزب اح لوصد وعنولسٌاسٌة".ا لعملٌةا فًش لجٌا خلدلتً تمنع تا

ــــم لحكدة الى سا ــــعـ ــــت كان، 9119م اـ ــــمسـ ــــنضاألة ـ ــــكٌرتم ماـ ـــــلاا ـ ـــــالتحاى ـ د اـ

ـــــق بٌطى تـــــلـــــدا اعى جاهـــــس، اذ هـــــنامجرً بـــــة فـــــٌولوالال ـــــً تحتـــــبوروالا

ـــزب  لحاه ـــبم اـــا قــمم، وةــبولطلمت االحاــباإلصم اــلقٌوا ةــبٌوروالــروط الشا

ــــتش ــــمختصـــــدة ٌدجوزارة كٌل ـ رة نقب الطعلى راف لإلشد، اـــــالتحـــــؤون اة بشـ

ــــــــــلدالعا زبحع اطست، ابً وروالد الالتحام لالنضما ــــــــــلتنمٌواة ـ ــــــــــق ٌحقان ة ـ ـ

ن ضم، لخ(،...اٌةدالقتصا، اٌةـــلسٌاسدة )اعـــالصاع ـــى جمٌـــعلـــرة كبٌزات اــنجا

، ةــــلكاملاٌة ـــولعضاى ـــل علولحصدف ابه، بااوروضعتها ولتً ر المعاٌٌروط والشا

ة ــــٌداً بــــا فــــكٌرع تــــضــــو وه، هزاــــنجــــزب إلحع ااطتــــساا ــــمــــرز بال ــــلعو

م.النضمااجل ن اموض لتفااعملٌة دأ لبد عوى مــلها علــوحصــق وٌطرلا
 (3)

     

 المطلب االول

 التأكيد نلى اهمية موقع تركيا في امن القارل االوربية

فػػػػػػػػؽ اٚراء حػػػػػػػػوؿ اٌهٓػػػػػػػػب هوقػػػػػػػػع بركٓػػػػػػػػئ التٓواػػػػػػػػولبٓكْ واىعكئسػػػػػػػػئبً عمػػػػػػػػِ بب
ٓػػػػػػػػئت الهبحػػػػػػػػدة  سٓئسػػػػػػػػبٍئ الخئرتٓػػػػػػػػب، حٓػػػػػػػػث بػػػػػػػػرى الػػػػػػػػدوؿ اٚورآػػػػػػػػب الغرآػػػػػػػػب والٚو

 اف بركٓػػػػػػئ ٌػػػػػػْ اهةئاػػػػػػب قئعػػػػػػدة لوتسػػػػػػبٓب هبقدهػػػػػػب ذات هوقػػػػػػع سػػػػػػبرابٓتْ اٚهٓركٓػػػػػػب
ػػػػب هػػػػف هسػػػػرح العهمٓػػػػئت فػػػػْ   الشػػػػرؽ اٚوسػػػػطو واىٍػػػػئ قػػػػئدرة عمػػػػِ  هٍػػػػـ اداء  وقٓر

دور اقمٓهػػػػػػْ ، ولبركٓػػػػػػئ اٌهٓػػػػػػب كآػػػػػػرة هػػػػػػف حٓػػػػػػث هسػػػػػػئحبٍئ إذ بامػػػػػػ  هسػػػػػػئحب بركٓػػػػػػئ 
فػػػػػػػْ اوراػػػػػػػئ  هىطقػػػػػػػب  ٕو كػػػػػػػـٖٕٔوٗٙٚفػػػػػػػْ اسػػػػػػػٓئ و  ٕو كػػػػػػػـٚٚ٘وٛٛٙالحئلٓػػػػػػػب  

ػػػػػػب،  براقٓػػػػػػئو، وببهبػػػػػػع اهوقػػػػػػع احػػػػػػري سػػػػػػبرابٓتْ ٚشػػػػػػرافٍئ عمػػػػػػِ عػػػػػػدة تاٍػػػػػػئت احٓر
وهرهػػػػرة  ’وعمػػػػِ احػػػػر آتػػػػب ٕو كػػػػـٕٓٔفٍػػػػْ بطػػػػؿ عمػػػػِ الاحػػػػر اٚسػػػػود اسػػػػئحؿ  

اسػػػػػػئحؿ كةٓػػػػػػر البعػػػػػػرج، كهػػػػػػئ بشػػػػػػرؼ عمػػػػػػِ الاحػػػػػػر الهبوسػػػػػػط فػػػػػػْ التىػػػػػػوب اتاٍػػػػػػب 
، كهػػػػػئ بهبمػػػػػؾ هضػػػػػئٓؽ الاسػػػػػفور والػػػػػدردىٓؿ اطػػػػػوؿ ٓامػػػػػ  ٕو كػػػػػـٚٚ٘ٔاحػػػػػر طولٍػػػػػئ  

                                                           

ـــعل و ٔ  ـــً حسـ ـــرون. خر، وآباكٌن ٌـ ـــكٌرتـ ـــا بـ ـــدتحن ٌـ ـــدالت اٌاـ ـــهانورخل ـ ـــلخت ااـ ج، راـ

ــــــكٌرت ـــــــلدولاا: ـ ـــــــلمجتمواة ـ ـــــــمولمقاع.. ـ ـــــــسٌاسولجٌت ااـ ـــــــسوالجٌواٌة ـ ، تٌجٌةراتـ
 . 91(، ص9131رون، )ناشوم ة للعلــبٌرلعــدار الــروت: ابٌ، 3ط
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ػػػػػػػػػػػػػػػػب ، واػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ٓكػػػػػػػػػػػػػػػػوف هتٕو كػػػػػػػػػػػػػػػػـٕٚٔوٜٓ  هػػػػػػػػػػػػػػػػوع اطػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػدودٌئ الاحٓر
 .ؤ ٕكـوٖٕ٘ٚ 

اػػػػػب تػػػػػدا هػػػػػف اٚقطػػػػػئر ال عرآػػػػػب، اف وتػػػػػدت الػػػػػدوؿ الغرآػػػػػب وفػػػػػْ بركٓػػػػػئ القٓر
بقػػػػػػـو اػػػػػػدور الهىفػػػػػػذ لسٓئسػػػػػػبٍئ فػػػػػػْ ٌػػػػػػذي الهىطقػػػػػػب، ولبحقٓػػػػػػؽ ٌػػػػػػذا الغػػػػػػرض بقػػػػػػدهت 
ٓػػػػػػػػئت الهبحػػػػػػػػدة اٚهٓركٓػػػػػػػػب وآرطئىٓػػػػػػػػئ وفرىسػػػػػػػػئ ائلعدٓػػػػػػػػد هػػػػػػػػف هشػػػػػػػػئٓرع الػػػػػػػػدفئع  الٚو
الهشػػػػبرؾ عػػػػف  الشػػػػرؽ اٚوسػػػػطو،وا شػػػػركت بركٓػػػػئ فٍٓػػػػئ البػػػػْ آػػػػدت ٌػػػػذي الهشػػػػئٓرع 

ئ  : وٕ لعدة اسائب  اارٌز
 القوى الرئٓسب الهؤةرة فْ الهىطقب.بصور بركٓئ اىٍئ هف  .ٔ
عبقئدٌػػػػػئ أٓضػػػػػئ اػػػػػأف لٍػػػػػئ الهركػػػػػز الهرهػػػػػوؽ فػػػػػػػْ شػػػػػرقْ الاحػػػػػر الهبوسػػػػػط  .ٕ ٚو

 و الشرؽ اٚوسطو.
 المطلب الثاني 

 التد ل التركي في قضايا الشرق االوسط
 

، العدٓد ٕٔٔٓبةٓر هوتب الةورات البْ بشٍدٌئ الدوؿ العرآب، هىذ ادآئت عئـ 
ت حوؿ  هسبقاؿ الهىطقب وقضئٓئٌئ وأدوار هخبمؼ الفئعمٓف فٍٓئ. وبزداد فْ هف البسئٚؤ

                                                           

ــــــــة، منشــــــــأة المعــــــــارف فــــــــً 9) ( جــــــــودة حســــــــٌن جــــــــودة، جغرافٌــــــــة آســــــــٌا االقلٌمٌ

  .919، ص3299االسكندرٌة، 
ىبػػػػػػػػػػػػؿ ، بركٓػػػػػػػػػػػػئ: ةوااػػػػػػػػػػػػت التغرافٓػػػػػػػػػػػػب السٓئسػػػػػػػػػػػػٓب و سػػػػػػػػػػػػبٓفئف اراسػػػػػػػػػػػػٓهوس وبورغػػػػػػػػػػػػوؿ أركو ٔ 

واٚسػػػػػػػػػػػبرابٓتٓب التدٓػػػػػػػػػػػدة ىحػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػرؽ، هتمػػػػػػػػػػػب الهىػػػػػػػػػػػئر، آػػػػػػػػػػػروت،  دار الطمٓعػػػػػػػػػػػب، 

 .ٕٚ، صٜٙٛٔو ٖٔالعدد 
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ٌذا السٓئؽ أٌهٓب بحمٓؿ كٓفٓب بعئهؿ بركٓئ هع ٌذي البغٓرات والبأةٓرات الهبوقعب لٍئ فْ 
 ؤ .الدور البركْ فْ هىطقب الشرؽ اٖوسط

ء، باىت بركٓئ هداخؿ ادت هخبمفب ىسآئ فْ البعئهؿ هع الةورات العرآب. فئابدا
البزهت بركٓئ هدخؿ الهبئاعب الحذرة لٗوضئع فْ بوىس. ةـ كئف الهوقؼ البركْ أكةر 
وضوحئ فْ الحئلب الهصٓرب فْ دعوة الىظئـ القئئـ إلْ إدخئؿ إصٛحئت، واٚسبتئاب 
لهطئلب الشعب، ةـ البحوؿ اعد ذلؾ إلْ ىقد الىظئـ عمىئ وهطئلابً ائلرحٓؿ، فْ خطئب 

بحٚو ىوعٓئ فْ   ، فٓهئ عدٕٔٔٓالبركْ فْ ادآب فارآر أردوغئف أهئـ الارلهئف 
لدوؿ أخري، غٓر هرباطب   السٓئسب البركٓب ىحو البدخؿ الهائشر فْ الشئوف الداخمٓب

اشكؿ هائشر ائٖهف الوطىْ لبركٓئ، وسئاقب فْ العٛقئت آف القوي الرئٓسٓب فْ 
ـ إزاء البدخٛت الخئرتٓب الهىطقب. لكف السٓئسب البركٓب تئءت أكةر بحفظئ اشكؿ عئ

فْ لٓآئ، حٓث عئرضت فرض العقوائت وخطط البدخؿ العسكري اقٓئدة فرىسئ ةـ 
الىئبو، وادت بركٓئ أقرب إلْ باىْ هدخؿ ا٘سٍئـ فْ تٍود ا٘غئةب ا٘ىسئىٓب، هع 

ٖداء دور الوسٓط. وتئء الهوقؼ   ا٘اقئء عمْ قىوات هفبوحب هع طرفْ الصراع
ا فْ حئلب الاحٓرف. فرغـ التٍود الداموهئسٓب واٚبصئٚت البركٓب البركْ أكةر حذر 

ٓراف، فإف الهوقؼ البركْ اكبفْ ادعوة اٖطراؼ كئفب إلْ  اقٓئدات الاحٓرف والسعودٓب وا 
ضاط الىفس، والدعوة لٙصٛح اشكؿ عئـ دوف اىبقئد هائشر لمىظئـ الاحٓرىْ، 

ح فْ أف ذابً، هع البحذٓر هف وهطئلاب الهحبتٓف ائٚسبتئاب لهائدرات ا٘صٛ
الشٓعْ فْ الهىطقب. وائلهةؿ، براتع اروز الدور البركْ فْ  -هخئطر اٚىقسئـ السىْ 

الحئلب الٓهىٓب، حٓث بتىات البدخؿ الهائشر، واكبفت اهىئشدات عئهب لبحسٓف هسبقاؿ 
ئؿ الٓهف هف خٛؿ البحوؿ الدٓهقراطْ، وعارت عف دعهٍئ الهائدرة الخمٓتٓب ٚىبق

السمطب لهعئلتب اٖزهب الٓهىٓب. وأخٓرا، باىت بركٓئ هدخٛ هزدوتئ فْ البعئهؿ هع 
الىظئـ الصدٓؽ لبركٓئ ودعهً هف   بطورات اٖوضئع فْ سوٓرئ، ٓتهع آف حهئٓب

                                                           

ئ فْ السئحب الدولٓب، برتهب:  و 1  أحهد داود أوغمو، العهؽ اٚسبرابٓتْ .. هوقع بركٓئ ودوٌر
ز التٓزرة لمدراسئت والدار العرآب هحهد تئار ةمتْ وطئرؽ عادالتمٓؿ  الدوحب: هرك

 .ٙٗٗ ، صوٕٓٔٓلمىشر، 
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تٍب، والبعئطؼ هع الةوار والبأٓٓد الضهىْ لٍـ ولهطئلاٍـ هف تٍب أخري، هع بىشٓط 
 ؤ  .اسبضئفب أىشطبٍـ عمْ اٖراضْ البركٓبدور الهتبهع الهدىْ البركْ فْ 

لىشئط بركٓئ فْ طرح   واتئىب الدور البركْ كىهوذج، وفرت الةورات هتئٚ
ئ كطرؼ ةئلث ووسٓط فْ هعئلتب الخٛفئت العرآب الداخمٓب، وهحئولب الحد هف  دوٌر

ؿ السٓئسٓب اهبدادابٍئ ا٘قمٓهٓب والبدخٛت الدولٓب فٍٓئ، هع البركٓز البركْ عمْ الهداخ
 ِوالداموهئسٓب اشكؿ أسئسْ، سواء فْ صورة الضغط السٓئسْ ادرتئت هبفئوبب عم

الحكوهئت، أو ائسبضئفب هؤبهرات لاعض قوي الهعئرضب  كهئ فْ حئلب سوٓرئ وادرتب 
أقؿ لٓآئو، واقبراح هائدرات بوازف آف اعبائرات الحٓرب والحفئظ عمْ اٖهف واٚسبقرار، 

ؼ وادء عهمٓئت إصٛح قد بصؿ إلْ بربٓائت لىقؿ السمطب. هف خٛؿ وقؼ العى
عف "خٓرطب  ٕٔٔٓأآرؿ  ٚوظٍر ٌذا الهىٍت البركْ اوضوح فٓهئ أعمىً أردوغئف فْ 

طٓرؽ" لهعئلتب الوضع فْ لٓآئ هف خٛؿ ةٛةب هحئور، ٌْ: وقؼ فوري ٘طٛؽ 
عئدة إهدادات ا٘عئش ب لٍئ، وبشكٓؿ الىئر واىسحئب القوات الحكوهٓب هف الهدف وا 

طٛؽ فوري لعهمٓب  ىطئقئت إىسئىٓب آهىب بوفر بدفؽ الهسئعدات ا٘ىسئىٓب لمتهٓع، وا 
شئهمب لمبحوؿ الدٓهقراطْ بسبوعب تهٓع اٖطراؼ. لكف ظٍور الىشئط السٓئسْ 
البركْ صئحاً تدؿ حوؿ دوافعً وهدي بوازىً، وكذلؾ البسئؤؿ حوؿ هدي فئعمٓبً. 

ٓف أطراؼ الصراعئت الدائرة واسبخداـ السٛح، كمٍئ عواهؿ فبزآد حدة اٚسبقطئائت ا
بقٓد هف فئعمٓب الدور البركْ فْ بحقٓؽ الىبئئت الهطمواب وبظٍر حدودي، سواء هف 

بوظٓؼ الىشئط  ِب الىئتحب ٖزهئت الهىطقب، أو حبهىظور القدرة عمْ الهعئلت
 وٕ  .السٓئسْ والداموهئسْ البركْ فْ بعٓزز هكئىب بركٓئ

 ٕٙٔٓهػػػػػػئرس/آذار  ٛٔرئػػػػػػٓس الػػػػػػوزراء البركػػػػػػْ أحهػػػػػػد داود أوغمػػػػػػو التهعػػػػػػب  أعمػػػػػػف
أف البعػػػػػػػئوف اػػػػػػػٓف اػػػػػػػٛدي واٚبحػػػػػػػئد اٖورواػػػػػػػْ حػػػػػػػوؿ هشػػػػػػػروع باػػػػػػػئدؿ الٛتئػػػػػػػٓف لػػػػػػػف 

ألػػػػػػؼ ٚتػػػػػػئ  ٕٚإف "حصػػػػػػب  واػػػػػػٓف.ألػػػػػػؼ شػػػػػػخص فقػػػػػػط ٕٚٓقبصػػػػػػر عمػػػػػػِ حصػػػػػػب 
ٌػػػػْ فقػػػػط هتػػػػرد هرحمػػػػب أولٓػػػػب هػػػػف هشػػػػروع بعئوىىػػػػئ هػػػػع اٚبحػػػػئد اٖوراػػػػْ فػػػػْ باػػػػئدؿ 

تئػػػػػػػػػٓف وفػػػػػػػػػؽ ىظػػػػػػػػػئـ "ٚتػػػػػػػػػئ هقئاػػػػػػػػػؿ ٚتػػػػػػػػػئ"، اهعىػػػػػػػػػِ أف اٚبحػػػػػػػػػئد اٖوراػػػػػػػػػْ الٛ
 ."هقئاؿ كؿ ٚتئ غٓر شرعْ آخر شرعْ سٓسبقاؿ

                                                           

 .ٚٗٗهصدر سئاؽ ،  أحهد داود أوغمو، و ٔ 
 .ٕٚصٛح سئلـ ، هصدر سئاؽ ، ص و ٕ 
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عباػػػػػػػر  ٕٚوأضػػػػػػػئؼ أوغمػػػػػػػو أف "الػػػػػػػرقـ  ألػػػػػػػؼ قػػػػػػػرر هػػػػػػػف قاػػػػػػػؿ اٚبحػػػػػػػئد اٖورواػػػػػػػْ ٓو
حصػػػػػػػب أولٓػػػػػػػب.. أهػػػػػػػئ هشػػػػػػػروع اٚبحػػػػػػػئد اٖورواػػػػػػػْ ٚسػػػػػػػبقائؿ الٛتئػػػػػػػٓف فٍػػػػػػػو أكاػػػػػػػر 

اٖورواػػػػػػػْ التهعػػػػػػػب عمػػػػػػػِ هشػػػػػػػروع ابفػػػػػػػئؽ تػػػػػػػرى  وصػػػػػػػئدقت دوؿ اٚبحػػػػػػػئد ."اكةٓػػػػػػػر
البفػػػػػئوض اشػػػػػأىً طػػػػػواؿ قاػػػػػؿ الظٍػػػػػر فػػػػػْ اروكسػػػػػؿ اػػػػػٓف رئػػػػػٓس الهتمػػػػػس اٖورواػػػػػْ 

أىػػػػػػػً بػػػػػػػـ البوصػػػػػػػؿ إلػػػػػػػِ  :بوسػػػػػػػؾ  وقػػػػػػػئؿ .دوىئلػػػػػػػد بوسػػػػػػػؾ ورئػػػػػػػٓس الػػػػػػػوزراء البركػػػػػػػْ
"ابفػػػػػػئؽ ائ٘تهػػػػػػئع اػػػػػػٓف تهٓػػػػػػع رؤسػػػػػػئء الػػػػػػدوؿ والحكوهػػػػػػئت فػػػػػػْ اٚبحػػػػػػئد اٖورواػػػػػػْ 

هػػػػػد داود أوغمػػػػػو، ٓقضػػػػػْ اإاعػػػػػئد كػػػػػؿ الهٍػػػػػئتٓرف الػػػػػذٓف ورئػػػػػٓس الػػػػػوزراء البركػػػػػْ" أح
إلػػػػػػػػػِ   هػػػػػػػػػئرس/ آذار ٕٓٓصػػػػػػػػػموف إلػػػػػػػػػِ التػػػػػػػػػزر الٓوىئىٓػػػػػػػػػب اعباػػػػػػػػػئرا هػػػػػػػػػف اٖحػػػػػػػػػد 

 .ؤ بركٓئ
اعػػػػػد هفئوضػػػػػئت شػػػػػئقب فػػػػػْ اروكسػػػػػػؿ وكػػػػػئف قػػػػػئدة دوؿ اٚبحػػػػػئد اٖورواػػػػػْ بوصػػػػػػموا 

إلػػػػِ "هوقػػػػؼ هشػػػػبرؾ" قػػػػرروا عرضػػػػً التهعػػػػب عمػػػػِ بركٓػػػػئ ٘اػػػػراـ ابفػػػػئؽ ٍٓػػػػدؼ إلػػػػِ 
ػػػػػىص اٚبفػػػػػئؽ الهقبػػػػػرح عمػػػػػِ عػػػػػودة تهٓػػػػػع الهٍػػػػػئتٓرف  .فؽ الهٍػػػػػئتٓرفوقػػػػػؼ بػػػػػد ٓو

قػػػػب غٓػػػػر شػػػػرعٓب آػػػػىٍـ ٚتئػػػػوف سػػػػوٓروف إلػػػػِ بركٓػػػػئ  الػػػػذٓف عاػػػػروا إلػػػػِ الٓوىػػػػئف اطٓر
كهػػػػػػئ ٓبضػػػػػػهف اٚبفػػػػػػئؽ  .فػػػػػػْ هقئاػػػػػػؿ اسػػػػػػبقائؿ أورواػػػػػػئ لػػػػػػاعض الٛتئػػػػػػٓف السػػػػػػوٓرٓف

عفػػػػػػئء الهػػػػػواطىٓف اٖبػػػػػػراؾ هػػػػػف بأشػػػػػػٓر  ة الػػػػػػدخوؿ كػػػػػذلؾ هػػػػػػىح بركٓػػػػػئ هٓػػػػػػزات هئلٓػػػػػب وا 
ب أىقرة فْ اٚبحئد اٖورواْ  .لدوؿ هىطقب "شٓىغٓف" وبسٓرع هحئدةئت عضٓو

هػػػػػف تٍػػػػػبٍـ قػػػػػئؿ هسػػػػػؤولوف اػػػػػئرزوف فػػػػػْ اٚبحػػػػػئد اٖورواػػػػػْ إف خطػػػػػب إعػػػػػئدة كػػػػػؿ 
الهٍػػػػػئتٓرف الػػػػػذٓف ٓصػػػػػموف لتػػػػػزر ٓوىئىٓػػػػػب ٚو ٓبهبعػػػػػوف اوضػػػػػع قػػػػػئىوىْ إلػػػػػِ بركٓػػػػػئ 

وىػػػػػػئىٓوف الحئتػػػػػػب إلػػػػػػِ وأكػػػػػػد هسػػػػػػؤولوف ٓ.قػػػػػد بػػػػػػدخؿ حٓػػػػػػز البىفٓػػػػػػذ فػػػػػػْ وقػػػػػػت أقػػػػػػرب
عػػػػػداد هحػػػػػئكـ خئصػػػػػب وهىشػػػػػآت أخػػػػػرى عمػػػػػِ التػػػػػزر  أسػػػػػئآع لبعػػػػػدٓؿ البشػػػػػٓرعئت وا 
وفقػػػػػػئ لمهبطماػػػػػػئت القئىوىٓػػػػػػب لٛبفػػػػػػئؽ قاػػػػػػؿ اػػػػػػدء إعػػػػػػئدة الهٍػػػػػػئتٓرف والٛتئػػػػػػٓف فعمٓػػػػػػئ 

ودعػػػػػت الهسبشػػػػػئرة اٖلهئىٓػػػػػب أىغػػػػٓٛ هٓركػػػػػؿ التهعػػػػػب اٚبحػػػػػئد اٖورواػػػػػْ  .إلػػػػِ بركٓػػػػػئ
الٓوىػػػػػئف إلػػػػػِ بركٓػػػػئ هقئاػػػػػؿ الٛتئػػػػٓف الػػػػػذٓف طماػػػػػوا إلػػػػِ اػػػػػدء إعػػػػئدة الهٍػػػػػئتٓرف هػػػػف 

رسػػػػػهٓئ فػػػػػْ بركٓػػػػػئ حػػػػػؽ المتػػػػػوء فػػػػػْ اٚبحػػػػػئد اٖورواػػػػػْ. وقػػػػػد ابفقػػػػػت قهػػػػػب "اٚبحػػػػػئد 
هػػػػػػػػئرس/آذار عمػػػػػػػػِ عهمٓػػػػػػػػب الباػػػػػػػػئدؿ ٌػػػػػػػػذي، رغػػػػػػػػـ أف  ٚبركٓػػػػػػػػئ" فػػػػػػػػْ  -اٖورواػػػػػػػػْ 

وأضػػػػػػئفت هٓركػػػػػػؿ أف  .الزعهػػػػػػئء اٖوروآػػػػػػٓف لػػػػػػـ ٓحػػػػػػددوا هوعػػػػػػدا لاػػػػػػدء ٌػػػػػػذي العهمٓػػػػػػب
                                                           

 ألؼ ٚتئ ٓعبار فقط هرحمب أولِ هف البعئوف آف أىقرة واروكسؿ ٕٚداود أوغمو: بائدؿ و  ٔ 
 https://arabic.rt.com/news/815372 اىظر : .
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ة البػػػػػػػوطٓف القئىوىٓػػػػػػػب لٛتئػػػػػػػٓف السػػػػػػػوٓرٓف هػػػػػػػف بركٓػػػػػػػئ إلػػػػػػػِ اٚبحػػػػػػػئد عهمٓػػػػػػػب إعػػػػػػػئد
 .اٖورواػػػػْ ٓىاغػػػػْ أف باػػػػدأ اعػػػػد أٓػػػػئـ قمٓمػػػػب هػػػػف اػػػػدء إعػػػػئدة الهٍػػػػئتٓرف هػػػػف الٓوىػػػػئف

وأكػػػػػدت أف الهفئوضػػػػػئت هػػػػػع رئػػػػػٓس الػػػػػوزراء البركػػػػػْ أحهػػػػػد داود أوغمػػػػػو لػػػػػف بكػػػػػوف 
ػػػػػػد ابفئقػػػػػػئ د الػػػػػػرئٓس هػػػػػػف تئىاػػػػػػً أكػػػػػػ .سػػػػػػٍمب لكػػػػػػف تهٓػػػػػػع دوؿ اٚبحػػػػػػئد اٖورواػػػػػػْ بٓر

ىػػػػػػػػد أف الٛتئػػػػػػػػٓف سٓسػػػػػػػػبهروف فػػػػػػػػْ البػػػػػػػػدفؽ عمػػػػػػػػِ اٚبحػػػػػػػػئد  الفرىسػػػػػػػػْ فراىسػػػػػػػػوا ٌٚو
ئ ولٓآػػػػػئ، داعٓػػػػػئ إلػػػػػِ اسبئصػػػػػئؿ تػػػػػذور  اٖورواػػػػػْ هػػػػػئ لػػػػػـ بحػػػػػؿ اٖزهبػػػػػئف فػػػػػْ سػػػػػوٓر

وامػػػػ  هبوسػػػػط عػػػػدد الواصػػػػمٓف إلػػػػِ أورواػػػػئ ٓوهٓػػػػئ خػػػػٛؿ  .أزهػػػػب الٍتػػػػرة إلػػػػِ أورواػػػػئ
ػػػػػػػو عػػػػػػػدد أقػػػػػػػؿ ٚ٘ٔٔشػػػػػػػٍر هػػػػػػػئرس/ آذار الحػػػػػػػئلْ  اكةٓػػػػػػػر هػػػػػػػف العػػػػػػػدد  شخصػػػػػػػئ ٌو

و ىحو   ؤ  .هٍئتر ٕٓٓٓالذي ستؿ فْ فارآر/ شائط ٌو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 هصدر سئاؽ .داود أوغمو: و  ٔ 
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 الخاتمة
ــــــــت ضرستع، واةـــــــكٌرلتاة ـــــــجٌرلخااة ـــــــلسٌاساى ـــــــعلـــــــز كٌرلتاالل ـــــــخن م

ة ــــــقلرعر وٌطــــــوً تــــــفــــــرت ثت وااهمــــــً ســــــلتــــــرات المتغٌوال ــــــموالعا

د التحاافقة واكٌا على مرل توصى حــــــــــــــلاال ــــــــــــــوصرة ووٌــــــــــــــلمساه ــــــــــــــذه

ت لتً بقٌ، واٌةولعضت اضاومفادء لب 9119م عاف ٌربً فً خوروالا

ــــقتنولى رة امستم ــــرالاا ـ ــــصولتن دون اهـ ــــلال ـ ــــى حـ ــــذري ل جـ ــــم اٌحسـ ــــر المـ ـ

ا ـــــــجانبهـــــــن موة. ـــــــلكاملاٌة ـــــــولعضاى ـــــــا علـــــكٌرل تـــــوالة حصـــــً مســـــف

ــــــزت اتمٌ ــــــلسٌاســ ــــــجٌرلخااة ــ ــــــكٌرتلاة ــ ــــــة حٌــ ــــــالتحاال ــ ــــــبوروالد ااــ ً ــ

ــــــق ى تحقٌــــــلااعٌة ــــــس، ةــــــمنٌزل ــــــحرامــــــر عبرار تمــــــالسوال ــــــصوابالت

م كٌة عارلتاٌة ورلجمهس اتاسٌــــــذ منورك اتــــــتاا ــــــعنهــــــن علاً ــــــلتافها ــــــدهأ

ومـــــــــن خـــــــــالل مـــــــــا بً. رلغم اكٌا بالعالرتط بو رهمها هن امن لتً كا، وا3291

 ستنتجنا بعض االستنتاجات ومنها :تقدم فقد ا

 االستنتاجات

ــــــعل -3 ــــــرلاى ــ ــــــن رمم غــ ــــــغبــ ــــــكٌرة تــ ــــــصوالمتاا ــ ــــــرارصوالة ــ ها ــ

ــــــعل ــــــلمضاى ــ ــــــدً قــ ــــــما لالنضــ ــــــفم ماــ ــــــالتحاً ــ ــــــبوروالد ااــ ً. ـ

د اـــــالتحـــــن امـــــب حٌرى بتظـــــا ال تحـــــكٌرتان ح ـــــضوالـــــن امـــــدو ٌب

د التحاال ض دوبعن مت عقباز وجواه حـــــــــــجواا تـــــــــــنه، واًـــــــــــبوروالا

ــــــست لعقبااه ذه، وان بًوروالا ــــــوع اضومق تعلـ ــــــنضـ ـــــــمامها لسـ وات نــ

ـــــــــد الل تعهـــــــــخـــــــــن مـــــــــك لذأتً ـــــــــٌـــــــــود، ولعقـــــــــن ٌكـــــــــم لان 

 لنهائٌة.ت اضاولمفاال ـــٌطوبتـــن لك، واـــكٌرتـــم بضد اـــالتحا

د اـــــــمامها لالتحـــــــنضاالة ـــــــً مســـــــا فـــــــكٌرتر اـــــــخٌان ح ـــــــضوالان ا  -9

إلنه ك ل، وذجعة عنهرال ، تٌجًراتـــــــــــسر ااـــــــــــخٌـــــــــــو ه، ًـــــــــــبوروالا
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ـــعلــــوم ٌق ـــمصــــس وسأى ـ ـــدالح تعـ ـــكٌرها تـ ـــساا ـ ـــواء س، تٌجٌةراتـ ـــت كانـ ـ

كٌا على رل توحصط تبارة باطتبرم، منٌةام اٌة دقتصاام اٌة ـــــــــــــــــــــــــــــسٌاس

ـــولعضا ـــلكاملاٌة ـ ـــة فـ ـــالتحاً ـ ـــعلد. واـ ــــذا اى هـ ــــسالـ ــــفس اـ ــــكٌرتن إـ ا ـ

ً ــــــلتــــــرص الفاع ــــــتغالل جمٌــــــساى ــــــة علــــــٌصرى حــــــتبقــــــوف س

 وروبً .الد اعالقتها باالتحازز تعان أنها ــشــن م

ـــــــــــلتنمٌة للسوالة دالعزب ال حوصذ ومن -1 ـــــــــــة عطلـ ـــــــــــت تمكن، 9119م اـ ـ

ت اــــــجهوالل تــــــخــــــن مــــــزا ا ممٌــــقلٌمٌــــب دورا اتلعــــن ان ا مــــكٌرت

ــــسٌاس ــــو انحــــــدة ٌدلجاة ــــــجٌرلخاا تهاــ ة ــــــخاصــــــط، سوالــــــرق الشــ

ـــــم ـــــهوارل جدوع ــ ـــــفرالجغاا ــ ـــــفض، ًــ ـــــن اال عــ ـــــقامــ ـــــة عالقــ ت اــ

ـــــلدمتبا ـــــدف اة تهــ ـــــلــ ـــــى مصــ ـــــالح مشــ ـــــم، كةرتــ ـــــل صدوع ــ دة اعــ

ــــــكالص ــــــسن وروٌــ ــــــهرغٌوٌا ــ ــــــذا ا. هــ ــــــال ٌعنــ ــــــنهاً ــ ــــــت ا تخلــ ــ

ـــــــــت هملوا ـــــــــو اهوً ـــــــــــالساسافها ـــــــــــدهــ د اــــــــــلالتحم ماــــــــــالنضــ

ــــبوروالا ــــً. بـ ــــكٌرتأرت ل ـ ــــذا اهان ا ـ ــــدف لهـ ــــن لـ ــــق اٌتحقـ ــــن ال مـ ـ

ــــــــــــــخ ــــــــــــــسرالل مماـ به ت حبذي رلدور الو اه، والقلٌمًط اسٌولدور اة ـ

 با.اورو

 

 التوصيات

د ـٌدة للعـٌذرل جـوحلد اـٌجالعمل على اها فً ودجهف تكثان كٌا رتعلى  -3

د نضمامها لالتحاافً مسالة رة عثر حجر لتً تعتب، اةـلمتعلقاائل ـلمسـن ام

 مٌنٌة.رألالقضٌة واصٌة رلقباٌة ـلقض، ااٌاـلقضاه ـذهـم هن ام، وبًوروالا

ألة ـــمسن أـــب، اـــكٌرً تـــتعـــب ان جً، ٌجراـــلخد اعٌـــلصاى ـــعل -9

ح اــمة بالنجــومحســر ة غٌألــً مســـً هـــبوروالد ااـــمامها لالتحـــنضا

تقبل ــلمساً ــفم الــلمعاحة ــضــر واا غٌــٌضف، وأاطــلماة ــً نهاٌــف

ــز ٌزى تعــعلظ افــتحان ا ــعلٌهــب جوٌتــذا لــط. سولمتــب او اٌرلقا

ى ـــة علـــمبنٌت اـــة عالقـــقامإالل ـــخــن م، ًــإلقلٌمو الً ــدولاا ــهدور
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ـــو هت اـــلعالقاه ـــذهـــن مـــدف لهس اٌـــل، كةرتـــلمشاالح ـــلمصا

ثقلها ن مزز ٌعوكٌا رلتب مكاسومصالح ق بل ما ٌحقد، نضمامها لالتحاا

 القلٌمً.والً دولا

ألة ــبمسـك تتمسأن ا ـكٌرى تــً علـخلً، ٌنبغـدالد اعٌــلصاى ـا علـمأ -1

ر لمعاٌٌق ابٌطتما بد لى حزم اتلت، وان ًــبوروالد ااـمامها لالتحـنضا

ذي لدف الهاى ـلال ـوصولـو اا هـمنهـرض لغس ابٌة، لٌوروالروط الشوا

ـر المـق اما ٌتعلدر بً، بقوروالد انضمامها لالتحاو اه، وتحققهان ٌنبغً 

ة ـــلعامت ااـــٌرلحـــق اا: تحقٌـــمنه، وةـــخلٌدالع ااـــضوالن اٌـبتحس

ـــن عش ٌـــلجد ااـــبعء، وااـــلقضاتقالل ـــس، وااـــنٌهواطة لمـــلخاصوا

ن إـــالً فـــبالتوخ، ـــلدي... ااـــالقتصـــن التحس، واٌةـــلسٌاسة ااـــلحٌا

ت نضمواء اكٌا سرمصلحة لتد بها ٌعزام إللتروط والشـــك اتلم اـــغتنا

 م. ال تنضد او لالتحا

ة ــكٌرلتاة ــبرلتجــن امدة تفاــإلساة ــبٌرلعــدان البلاى ــعلــرا، خٌوأ -9

ٌة ــــلسٌاست االحاــــإلصــــوء اً ضــة فــخاصر، اــالعتبن اٌــها بعــذخوا

ى ــــة علــــخلٌدالاتها ــــً سٌاســــا فــــنتهجتهاً ــــلتاٌة داــــالقتصوا

 جٌة. رلخاالسٌاستها داد متر إلتً تعتبوص، والخصاه ــــجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 



27 


 
 
 

 المصادر
 القران الكريم 

مٓؿ احهد، آراف وبركٓئ،دراسب فْ البئٓرخ الحدٓث والهعئصر،تئهعب الهوصؿ ، اارآٌـ خ  -ٔ
ٜٜٕٔ. 

ئ فْ السئحب الدولٓب، برتهب:  -ٕ أحهد داود أوغمو، العهؽ اٚسبرابٓتْ .. هوقع بركٓئ ودوٌر
هحهد تئار ةمتْ وطئرؽ عادالتمٓؿ  الدوحب: هركز التٓزرة لمدراسئت والدار العرآب 

 . وٕٓٔٓلمىشر، 
ٓئت الهبحدة والهشرؽ العراْ،  القئٌرة  احهد  -ٖ  .ٜ٘ٛٔعاد الرحٓـ هصطفِ، الٚو
راع ص  طسوالا رقلشاقة طتجاه مناكٌة رلتاجٌة رلخاالسٌاسة ا ، نهباو دمحمد حما -4

 (.9131لكمالٌة)ا دئلمباوا جماتٌةرلبواٌة ولها

الحٓرب  دار ، الةئىٓب العئلهٓب الحرب اعد البركٓب الخئرتٓب السٓئسب ، الىعٓهْ ىوري أحهد  -9
  1975 ، اغداد ، لمطائعب

،  ٜٔٛٔاحهد ىوري الىعٓهْ ، بركٓئ وحمؼ شهئلْ اٚطمسْ ، الهطاعب الوطىٓب ، عهئف ،  -ٙ
 . ٖٙص

 ..ٜٔٛٔاحهد ىوري الىعٓهْ، بركٓئ وحمؼ الشهئؿ اٚطمسْ، الهطاعب الوطىٓب، عهئف،   -ٚ
، اغداد، تئهعب ٜٓٛٔ-ٜ٘ٗٔاحهد ىوري الىعٓهْ، ظئٌرة البعدد الحزاْ فْ بركٓئ  -ٛ

 .ٜٜٛٔاغداد، 
اهٓف شئكر واخروف، بركٓئ والسٓئسب العرآب هف خمفئء آؿ عةهئف الِ خمفئء ابئبورؾ،   -ٜ

 .ٜٜ٘ٔالقئٌرة ، 
اورخئف هحهد عمْ، السمطئف عاد الحهٓد الةئىْ ،حٓئبً واحداث عٍدي دار اٚىائر،  -ٓٔ

 . ٜٚٛٔالعراؽ، دار اٚىائر
الدوؿ الىئهٓب ، هعٍد اٚىهئء العراْ ، آروت ،  تٛؿ هعوض ، الفسئد السٓئسْ فْ   -ٔٔ

ٜٜٖٔ . 
 . 3299جودة حسٌن جودة، جغرافٌة آسٌا االقلٌمٌة، منشأة المعارف فً االسكندرٌة،  -ٕٔ
يةـــولعضانيـــبيـــبوروالاداـــالتحوااـــكيرت"ـــد،مملاللطـــنيـــحس -ٖٔ

 .26،2111ددلعا،نيةولمانوايةداللتصااومللعلقمشدجامعةةـــمجل"،كةـــرالشوا



28 


هتمب   كب ،آو ئلعضَٓب َئلشرئ، ٓئ َئٚبحئد ئَٖرَاْكػبر، هقمدؿ حسٓو طٛ   -ٗٔ
 . ٕٓٔٓ -ؿلعدد ئَٖ -ٕٙئلهتمد  –تئهعب دهشق لمعمَن ئٚقبصئدٓب َئلقئىَىٓب

، رسئلب هئتسبٓر  غٓر ٖٕٜٔ -ٜٜٔٔحىئ عزو اٍىئف، البطورات السٓئسٓب فْ بركٓئ  -٘ٔ
 .ٜٜٛٔداب، تئهعب اغداد، هىشورةو كمٓب اٚ

ألؼ ٚتئ ٓعبار فقط هرحمب أولِ هف البعئوف آف أىقرة  ٕٚداود أوغمو: بائدؿ   -ٙٔ
 https://arabic.rt.com/news/815372 .اىظر : واروكسؿ

سبٓفئف اراسٓهوس وبورغوؿ أركوىبؿ ، بركٓئ: ةواات التغرافٓب السٓئسٓب واٚسبرابٓتٓب   -ٚٔ
 . ٜٙٛٔو ٖٔىئر، آروت،  دار الطمٓعب، العدد التدٓدة ىحو الشرؽ، هتمب اله

و بهوز ٖٔ، هتمب السٓئسب الدولٓب العدد  ٜٓٙٔسوىئكٓمْ، التٓش البركْ وةورة عئـ -ٛٔ
 .ٜٛٙٔلسىب 

عمْ الحئج ، سٓئسب دوؿ اٚبحئد اٚوراْ فْ الهىطقب العرآب اعد الحرب الائردة ، هركز  -ٜٔ
 . ٜٜ٘ٔدراسئت الوحدة العرآب ، آروت ، 

ا: ـكٌرترج، اـلخت ااـهانورخل ـدالت اٌاـدتحن ٌـا بـكٌرتـرون. خر، وآباكٌن ٌـسً حـعل -ٕٓ
ــروت: بٌ، 3، طتٌجٌةراتــسوالجٌواٌة ــسٌاسولجٌت ااــمولمقاع.. ــلمجتمواة ــلدولا
 . (9131رون، )ناشوم ة للعلــبٌرلعــدار الا

قوط، اٚسكىدٓرب،  عمْ هحهد الصٛاْ: الدولب العةهئىٓب عواهؿ الىٍوض واسائب الس  -ٕٔ
 . ٖٕٓٓدار اٚٓهئف  لمطاع والىشر، 

ايكيولشارعم -22 " بيةوروالادةحولاءبناتتيجياراست، ، ددلعا،ليةدولالسياسةامجلة"

(157.)،(2114). 

ّْ ، هوقع الشٓخ سمهئف  -ٖٕ ُٖوروِا عهر هحهد ، ٌؿ بىئؿ بركٓئ "الُهْسِمَهُب" ُعْضِوََّب اٚبحئِد ا
 ..http://www.islamtoday.netاف فٍد العودة  

قئسـ خمؼ عئصْ التهٓمْ، بطورات وابتئٌئت السٓئسب الداخمٓب البركٓب، رسئلب   -ٕٗ
 .ٜ٘ٛٔهئتسبٓر  غٓر هىشورةو كمٓب اٚداب، تئهعب اغداد، 

ز كػهر –ن  ٓئ َئٚبحئد ئَٖرَاْ درئسب لهسٓرب ئٚىضهئكػبر–لقهئو عهر ئلىعٓهْ  -ٕ٘
 . ٕٚٓٓ -برئبٓتٓب ػَة ئ٘سػئ٘هئرئب لمدرئسئب َئلاح

 .ٜٜٙٔ، دهشؽ ، دار الآئرؽ ،  ٕهوفؽ اىْ هرتب ، صحوة الرتؿ الهٓرض، ط  -ٕٙ
ش، العٛقئت البركٓب  -91 ئ عمِ الاٛد العرآب،ج/ –ٌدى درٓو ، دهشؽ ، دار ٔالٍٓودٓب واةٌر

 . ٕٕٓٓالقمـ ،

http://www.islamtoday.net/

