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تحتل مشصقة البمقاف أىسية كبيخة لتخكيا تفخضيا عػامل عجة سياسية وثقافية 
وانتياء "الحخب الباردة" وديشية، وقج زادت ىحه األىسية بعج تفكيظ دولة يػغدالفيا 

واستقالؿ الجوؿ التي كانت ضسغ "يػغدالفيا" لتزاؼ إلى بكية دوؿ البمقاف، مسا 
أتاح لتخكيا إت ِّباع سياسة ججيجة مختكدة عمى التعاوف الستبادؿ مع ىحه الجوؿ التي 
تعج مجخال لتخكيا إلى القارة األوروبية، و مع تدشع "حدب العجالة والتشسية" مقاليج 

دمصة في تخكيا، انتيج الحدب سياسة قائسة عمى جسمة مغ السبادغ التي وضعيا  ال
" والتي رسست خارشة التػجيات االستخاتيجيؤود أوغمػ  في كتابو "العسق أحسج دا

" وقج "الجبمػماسية الشاعسةالتخكية، وعمى رأس ىحه السبادغ "ترفيخ السذكالت" و
عالقات متقجمة مع العجيج مغ دوؿ البمقاف وفخت ىحه الدياسة لتخكيا إمكانية إقامة 
 العجيج مغ االمكانيات والسؤسدات. وفي شتى السجاالت، ووضَّفت ليحه الغاية

 : تخكيا؛ البمقاف؛ تخكيا والبمقاف.الكمسات السفتاحية
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The Balkan region occupies a great importance in Turkish  

foreign policy imposed by several strategic, political, cultural 

and religious factors, and this importance has increased after the 

dismantling of the state of Yugoslavia and the end of the Cold 

War and the independence of the countries that were within 

Yugoslavia, which allowed Turkey to adopt a new policy based 

on building bridges of trust with these countries that are 

considered Turkey’s entrance to the European continent, and 

with the Justice and Development Party taking over the reins of 

government in Turkey, the party pursued a policy based on a 

number of principles set by “Ahmet Davutoglu” in his book 

“Strategic Depth”, which drew the map of the Turkish foreign 

policy on top of this Principles "whistleblowing" and "soft 

diplomacy" This policy has provided Turkey with the 

possibility of establishing advanced relations with many Balkan 

countries in various fields, and has employed for this purpose 

many possibilities and institutions                                                          
Keywords: Turkey; Balkan; Turkey & Balkan.                                                        
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 السقدمة:
و ىحه لسا تتستع ب ؛في الدياسة التخكية ىسية بالغةتذغل مشصقة البمقاف أ        

 وروبا، وتاريخيا  لتخكيا إلى أ يذكل مجخال ميسا   ا  مػقع، و ةالسشصقة مغ مسيدات جغخافي
تختبط مشصقة البمقاف مع  وروبا، وثقافيا  الفتػحات العثسانية في أ يا جػىختعتبخىا تخك

لى ، وانزساـ تخكيا إضخوؼ الحخب الباردة فَّ ا بخوابط ثقافية وديشية وعخقية، إال إتخكي
ووقػع غالبية مشصقة البمقاف تحت الحكع الذيػعي في  ،وحمف الشاتػ ،التحالف الغخبي
 عالقات مع دوؿ ىحه السشصقة.  بإقامةلع يدسح لتخكيا  ،دولة يػغدالفيا

وكاف مغ  ،تحاد الدػفيتياالفكظ بتنتياء الحخب الباردة ـ( ا9989 )شيج عاـ       
وزيادة ضسشيا، مغ ستقالؿ العجيج مغ الجوؿ التي كانت يػغدالفيا ا تفكظنتائج 
أْف تتبع  ؛ األمخ الحؼ أتاح لتخكياماـ تخكياأوانفتاح مشصقة البمقاف بالكامل  ،الفخص

واالستفادة مغ الفخص الستاحة،  ،لى دخػؿ مشصقة البمقافسياسة خارجية تيجؼ إ
، والتي بجايات التػجو التخكي نحػ البمقاف "وزاؿتػركػت أالخئيذ التخكي "ومثل عيج 

و تركيا من "العثسانية الجديدة أػ فيسا عخؼ ب "وزاؿ"أشمقو أ كانت ضسغ مذخوع أكبخ
الحخوب العخقية والجيشية التي شيجتيا مشصقة  فَّ ، إال ألى سهر الرين"االدرياتيك إ

ومع  ، حجت مغ تػجيات تخكيا في البمقاف،ـ(9999و ـ 9995 )البمقاف في االعػاـ
ساسية لدياستو ضعو لسبادغ أ، وو لى الحكع في تخكياوصػؿ حدب العجالة والتشسية إ

القػة  مبجأوالديخ وفق  ،ترفيخ السذكالت مع الجوؿ السجاورة :الخارجية مغ بيشيا
كبيخة لجػ  بأىسيةالشاعسة كبجيل عغ مفيػـ القػة العدكخية، فقج حطيت مشصقة البمقاف 

 حكػمة العجالة والتشسية التي استصاعت مغ خالؿ جسمة مغ الدياسات شسمت كلَّ 
غمب دوؿ يدة والحدشة مع أ مغ العالقات السس اتبشى نسػذج فْ العالقات أ جػانب
 .البمقاف
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      أىسية الدراسة:
التخكية  حكػمةالجخاءات وإ لياتآبخز تعجُّ ىحه الجراسة محاولة لمتعخؼ عل أ       

ىسية الجراسة مغ شبيعة الجػار الجغخافي بيغ تخكيا أ  وتأتيتجاه دوؿ البمقاف، 
بيشسا يذكل البمقاف  ،وسط، إذ تذكل تخكيا بػابة البمقاف نحػ آسيا والذخؽ األوالبمقاف

حمف الشاتػ ليذسل دوؿ شخؽ  امتجاد مياـبعج ال سيسا  ،وروبابة تخكيا نحػ أبػا
 .روبيو تحاد األااللى إ نزساـ عجد مغ دوؿ البمقافا فزال عغ ،وروباوجشػب أ

     ىدف الدراسة:
 إليجادجخاءات حدب العجالة والتشسية الحاكع التعخؼ عمى إإلى يجؼ الجراسة ت      

 .يجابا  وإ دوات ىحا التػجو ونتائجو سمبا  ، وأبخز ألتخكيا في مشصقة البمقاف امتسيد  امػقع
        هيكمية الدراسة:

 ةثالثب مخدفة لى مقجمةبالسػضػع فقج تع تقديع الجراسة إ لغخض االحاشة        
وعالقات تخكيا مع دوؿ  ،ىسية مشصقة البمقاف لتخكيااالوؿ أ ضسغ السحػر محاور، 

ا السحػر الثاني فقج تصخؽ مَّ ـ(، أ2002 )البمقاف مشح نياية الحخب الباردة حتى عاـ
العجالة والتشسية في كافة حدب لى سياسية تخكيا تجاه دوؿ البمقاف في عيج إ

لدياسة التخكية تجاه دوؿ ماـ اأ سعػقاتبخز الأ السحػر الثالث عخضالسجاالت، فيسا 
 . ، وخمرت الجراسة إلى جسمة مغ االستشتاجاتالبمقاف
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العالقاث الرتكيت مع دول البلقان منذ نهايت وهميت منطقت البلقان أوال: أ
 م2002احلزب الباردة حىت عام 

 :السهقع الجغرافي لسشطقة البمقان -9

 وتقجر مداحتيا بحػاليوربية ة البمقاف في جشػب شخؽ القارة األتقع مشصق
(، تستج حجودىا مغ البحخ األدرياتيكي غخبا إلى مزيق الجردنيل والبدفػر كع550)

لى البحخ الستػسط جشػبا، وتعج ، ومغ حجود  وادؼ الجانػب شساال إيجة شخقاوبحخ إ
مغ أفقخ دوؿ  تعجُّ  ، كساوعخقيا   ثقافيا   وروبا تشػيعا  ة مغ أكثخ مشاشق أىحه السشصق

لباف والبػسشييغ )البػششاؽ( يشقدع سكاف البمقاف بيغ األ قػميا   .اقتراديا   وروباأ
، ويسثل رثػدوكذف إلى مدمسيغ ومديحييغ أفيتػزع سكاف البمقا ما ديشيا  ، أ(9)واالتخاؾ

عغ وجػد  ، فزال  (مميػف ندسة40)عجد الدكاف البالغ  مغ( % 99)السدمسيغ 
ة في القخف الخامذ فقج خزعت السشصق يا  سياس .قميات مديحية بخوتدتانت وييػديةأ

ولى وانييار الجولة عثساني ولغاية الحخب العالسية األلى الحكع العذخ السيالدؼ إ
غمب دوؿ مشصقة البمقاف تحت الشفػذ عج الحخب العالسية الثانية وقعت أ ، وبانيةالعثس

شيجت مشصقة البمقاف بعج تفكظ  شكمت دولة يػغدالفيا الفيجرالية. ذ، إالذيػعي
وانييار الذيػعية مخحمة ججيجة تسثمت في بخوز دوؿ ججيجة )ست تحاد الدػفيتي اال

 .(2) دوؿ( بعج تفكظ يػغدالفيا فزال عغ دوؿ بمغاريا واليػناف والبانيا ورومانيا
 :ىسية مشطقة البمقان لتركياأ -2

، وتشبع ىحه الخارجية التخكية ىسية كبيخة في الدياسةتحتل مشصقة البمقاف أ      
، ويسكغ مشية واقتراديةمييا اعتبارات تاريخية وثقافية وأسباب تساألىسية مغ جسمة أ

 جساليا بسا يمي:إ

-ـ9299)لى عيج الجولة العثسانيةلبمقاف إتعػد عالقة تخكيا بسشصقة ا تاريخيا  أ. 
مى الخغع مغ ىحه وع ،ذ بقيت تحت الحكع العثساني لقخابة خسدة قخوف إ ،(ـ9922
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ألسباب يا لع تكغ خالية مغ ثػرات مشاىزة لمحكع العثساني ن  أ ال  الفتخة الصػيمة إ
يا تذكل عسق نَّ  أال، إو نتيجة لدػء االدارة العثسانية ليحه السشصقةديشية أ وعخقية أ

لى مشصقة البمقاف يعج وصػؿ العثسانييغ إ فَّ . يخػ بعس السؤرخيغ أوروباتخكيا في أ
، أو أجداء سيصختيا عمى السشصقة العخبيةمغ شكيس العمى  حكيكيا   سالميا  إ فتحا  

 .(3)أخخػ مغ آسيا أو أفخيكيا السدمسة

قميات مدمسة تساـ تخكيا بيحا الجانب مغ وجػد أ، ويأتي اىالخوابط الجيشية والعخقيةب. 
الشطخة  فيخ شيمة عقػد مغ الدمغ ث  أ وديشيا   حزاريا   في مشصقة البمقاف تذكل بعجا  

 فَّ ، ىحه الشطخة القائسة عمى اعتبار أوالسدمسيغ خارج حجود تخكيا لألتخاؾوروبية األ
عغ كػنيا  ، فزال  السدمع يعشي تخكيا فَّ : أؼْ ، أوالعكذ صحيح ،ف ػ تخاؾ مدمساأل

أيزا  كانتو ، يا مشصقة البمقافكانت سببا في حسالت تصييخ عخقية وديشية شيجت
شيج عقج  فْ ال سيسا بعج أسباب التي دفعت تخكيا لالىتساـ بسشصقة البمقاف إحجػ األ

خاؽ عا مغ أ قخابة السميػف ونرف السميػف مدمس ةالثسانيشات مغ القخف الساضي ىجخ 
عيغ عمى دوؿ تخاؾ السػز ، يقابميا وجػد العجيج مغ األلى تخكيامختمفة مغ البمقاف إ

 .(4)الف( 750)مميػف وفتخة بػ البمقاف والتي تقجر أعجادىع في تمظ ال

 ستخاتيجياأو العامل السكاني إذ تتستع مشصقة البمقاف بسػقع  ج. العامل الجغخافي
، فيي تقع في وسط وحيػؼ جعميا مشصقة تشافذ وتجاذب بيغ العجيج مغ الجوؿ والقػػ 

عشج  (تخكية، وعمى مقخبة مغ السياه الجافئة )البحخ الستػسط والسزايق الوروبا تقخيبا  أ
 ومشابع الشفط في الذخؽ االوسط،عغ قخبيا مغ مشاشق  ، فزال  شخؽ السالحة البحخية

، وشخيقيا يال وتاريخيا   جغخافيا   تخكيا تخػ في البمقاف امتجادا   فَّ عغ ما تقجـ فإ فزال  
سيا عغ شخيق نقصة فرل ووصل لمبمقاف مع آتخكيا  ، كسا تذكلوروبيةإلى القارة األ

 .(5)والجردنيلمزيقي البدفػر 
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 م2002سياسة تركيا تجاه البمقان بعد الحرب الباردة حتى  .3
 ةالغخبيجدء مغ السشطػمة تكػف  فْ تخكيا أ قخرتبعج الحخب العالسية الثانية         

ه حالؼ العدكخية التابعة ليح، وانزست إلى األمخيكيةبكيادة الػاليات الستحجة األ
عمى ذلظ كانت تخكيا  ، وبشاء  االشمدي )الشاتػ( رأسيا حمف شساؿوعمى  ،شطػمةالس

خرػصية  ؼُّ مغ مقتزيات، لحا لع تكغ لمبمقاف أممتدمة بدياسة الحمف وما يخسسو 
شمدي، وبقيت عالقات تخكيا ياسة التخكية خارج سياسات حمف األاستثشائية في الد

شبيعة قب تسميو ىادئة يدػدىا ححر وتخ  امع دوؿ البمقاف وعمى رأسيا يػغدالفي
 لى معدكخيغ مختمفيغ، ولع تذب عالقاتيا مع دوؿ البمقاف سػػ انزساـ الجانبيغ إ

تخاؾ بمغاريا )بعج تخحيل قخابة مميػف تخكي مغ خالفاتيا مع اليػناف، ثع مذكمة أ
 .(5)(ـ9989بمغاريا عاـ 

ثشاء الحخب الباردة في التداـ تخكيا بدياسات حمف الشاتػ أ مغ خغععمى ال        
تػجيو سياستيا الخارجية القائسة في ذلظ الػقت عمى سياسة دفاعية، فقج شيجت 

ؿ بسشصقة البمقاف مغ خال نياية الثسانيشات مغ القخف الساضي بػادر اىتساـ تخكي   
فاتحتيا الديارة التي قاـ بيا وزيخ  تكان، وإيجاد بيئة مغ التعاوف قامة عالقات ثشائيةإ

ـ(، 9987)لى يػغدالفيا في تسػزر حميف أوغمػ" إ"حيج آنحاؾالخارجية التخكي 
جخاىا مع قادة يػغدالفيا في ضػء اقتخاحيع القاضي بعقج اجتساع والسباحثات التي أ

عقج  ، وقج تعَّ راسة ومشاقذة االوضاع في السشصقةبيجؼ د بمقافال دوؿلػزراء الخارجية 
"تػركت  آنحاؾػزراء عخب رئيذ الـ(، وقج أ 9988 )االجتساع في بمغخاد في شباطىحا 

والسرالح  ،سذ حدغ الجػارأوزاؿ" عغ أممو في إقامة عالقات مذتخكة قائسة عمى أ  
مة ىكحا عالقات قاإ فَّ أ، وتعتبخ تخكيا حتخاـ الستبادؿ بيغ دوؿ البمقافواال ،السذتخكة

جتساع اأعقب  ة مسيدة لتخكيا في مشصقة البمقاف.لى تحقيق مكانميسة ججا لمػصػؿ إ
ار وزيخ الخارجية ذ ز ، إوتخكيا انفتاح تخكيا عمى البانياوزراء خارجية دوؿ البمقاف 

عادة الشطخ في العالقات خالؿ الديارة إ  وتعَّ  ـ(،9988)لبانيا في عاـ"مدعػد يمساز" أ
أشيخ ىحا التعاوف مغ خالؿ ت وتعَّ  ،بيغ الجانبيغ في السجاالت االقترادية والتقشية

ب والرشاعي والتقشي والتي وقعت في آالتعاوف السذتخؾ االقترادؼ  اتفاقيةتػقيع 
 .(6)ـ9988
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مع  ،بمقافالتحػالت في سياسة تخكيا وعالقتيا بعاـ الـ(  9989 )كاف عاـ      
التحخرية في دوؿ البمقاف  وضيػر الشدعات ،اوتفكظ يػغدالفي ،تحاد الدػفيتيتفكظ اال
، وانعكاس ذلظ اسفخ عشيا تفكظ يػغدالفيوالجيشية التي أالشداعات العخقية لى وصػال إ

ججيج تسثل في  وضعت تخكيا أماـ تحج   التي ، ى مػازيغ القػػ في مشصقة البمقافعم
عغ ضيػر تشافذ  ، فزال  لمغخب بعج انتياء الحخب الباردة ضعف مخكدىا بالشدبة

ىحه االمػر  كلُّ  ،وروبيتحاد األمغ روسيا ودوؿ اال دولي في ىحه السشصقة بيغ كل
مجاد ـ( تؤمغ وتعسل عمى إعادة أ 9990)مشح عاـ ةوجػد حكػمة تخكي فزال عغ

اب مذخوع وزاؿ" عخ  مة بذخرية الخئيذ التخكي "تػركت أالجولة العثسانية والسسث
حياء في إ سيعالحؼ ألى سػر الريغ" درياتيكي إو "تخكيا مغ األالعثسانية الججيجة ، أ

%( مغ 90) فَّ بحقائق مػضػعية عمى رأسيا أ بمقاف مجفػعا  تػجيات تخكيا نحػ ال
العكذ عمى و  ،ولجييع روابط مع شعػب البمقاف ،صػؿ بمقانيةسكاف تخكيا ىع مغ أ

التدعيشات مغ القخف الساضي  عميو ضيخ في مصمع ، وبشاء  تخاؾ في البمقافأيػجج 
، مغ جية البمقافمغ التػجو التخكي نحػ  صبح جدءا  "اتخاؾ الخارج" الحؼ أ مرصمح

لى الحج مغ الشفػذ اليػناني والخوسي ت تخكيا سياسة ججيجة ونذصة تيجؼ إخخػ اتبعأ
لمجوؿ البمقانية ساس تقجيع العػف والسداعجة ، ىحه الدياسة قائسة عمى أفي السشصقة

تفاقية تعاوف عدكخؼ ـ( ا9992) ذ وقعت مع البانيا في عاـإ، ى السجاالتفي شت  
 .(7)تخكيا بتحجيث وتجريب الجير االلبانيتقػـ  فْ تقزي بأ

السجعػمة بديارات عجيجة قاـ بيا أبخز خحت العالقات الثشائية السكثفة و أ       
الحكػمة بيغ  ،مجنييغ غ أـيعدكخيأكاف السدؤولػف  السدؤولػف الخسسيػف سػاء  

والجسيػريات الحجيثة )كخواتيا، البػسشة واليخسظ، صخبيا، الجبل االسػد، التخكية 
مة مغ وقج نتج عغ ىحه الديارات جسفي رفع مدتػػ العالقات الثشائية، مقجونيا( 

سيست في دفع عجمة التعاوف في السجاالت الدياسية أ االتفاقيات الثشائية التي
و متعجدة تجارة حخة ثشائية أ إلقامة مشاشق والعدكخية واالقترادية مع الدعي

ي مغ تصبيع االشخاؼ، كحلظ استصاعت تخكيا في مصمع تدعيشات القخف الساض
"وثيقة صهفيا" عمى ـ(9999)وؿذ وقع الصخفاف في كانػف األعالقاتيا مع بمغاريا إ

مغ في السشاشق الحجودية لى تعديد األجخاءات تيجؼ إا مغ اإلوالتي تزسشت عجد
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ارة الخئيذ التخكي البمغارية بعج زي –وقج تػشجت العالقات الثشائية التخكية  ،السذتخكة
 فَّ ـ(، وتججر اإلشارة إلى أ9993)وزاؿ" الى بمغاريا في شباطآنحاؾ "تػركت أ

باف عقج الثسانيشات مغ القخف أ كبيخا   البمغارية قج شيجت تػتخا   –العالقات التخكية 
خكية في ذ يبمغ عجد االقمية التتخاؾ بمغاريا، إالساضي عمى خمفية ما عخؼ بسذكمة أ

مميػف  -ألف900) غجسالي الدكاف ويقجر عجدىع ما بي%( مغ إ90بمغاريا آنحاؾ )
لكشيا وصمت ذروتيا ـ(  9984 )لى عاـف السميػف(، وتخجع جحور السذكمة إونر
تخكية قمية الاتخحتيا الحكػمة البمغارية ضج األجخاءات التي ـ( بعج اإل 9989 )عاـ

إشار سياستيا اليادفة إلى صيخ ىحه األقمية  مغ تجخيجىا حقػقيا القػمية والثقافية في
 لى تخكيا، وقج( الف مغ ىؤالء إ300ى ىجخ قخابة )لفي السجتسع البمغارؼ مسا أدػ إ

ـ( 9989)عاـ أواخختغييخ الحكػمة البمغارية  فَّ أ ال  حاولت تخكيا تجويل ىحه السدألة إ
جخاءات ـ( عغ إ9989 )البمغارؼ "بيتخ ميالديتػؼ" في كانػف االوؿ عالف الخئيذوإ 

سيع في التخفيف مغ التػتخ القائع بيغ مسا أ لمتخفيف مغ عسمية "بمغخة "االقميات
  .(8)تخاؾ بمغارياتيغ وتخاجع تخكيا عغ تجويل قزية أالجول

يخ مغ القخف باب وراء نجاح تخكيا في العقج األخسويسكغ إجساؿ عجد مغ األ         
خغع عمى التخكيا  فَّ مغ بيشيا أ ،غمب دوؿ البمقافالساضي في إقامة عالقة حدشة مع أ 

انتياء الحخب الباردة فيي الزالت تعسل وفق ما تسميو تحالفاتيا مع الػاليات مغ 
ذ تحتاج الػاليات الستحجة لبدط سيصختيا عمى السشاشق التي ، إةالستحجة األمخيكي
لحا  ،لى ذراع ضاربة لسشع عػدة الييسشة الخوسيةشطػمة االشتخاكية إكانت تخزع لمس

سعي تخكيا فيكسغ في الدبب الثاني  ام  ، أمخيكيبجعع أىحا التحخؾ التخكي كاف  فَّ فإ
، يؤىميا لجخػؿ االتحاد كبخ؛ لتحقق نسػا اقتراديا ألى الجخػؿ في الدػؽ البمقانيةإ

جيج مغ دوؿ البمقاف في االنزساـ التحاد لمعوروبي خاصة بعج الػعػد التي قصعيا ااأل
تخكيا تدعى إلى تذجيع ىحه الجوؿ إلى  فَّ ػ فإخخ إلى االتحاد األوربي، مغ ناحية أ

ػسع الحمف في جشػب شخؽ القارة وتحقيق ت ،شمدياالنزساـ لحمف شساؿ األ
خ ا الدبب اآلخم  أ ،وىػ ما يقصع الصخيق عمى الشفػذ الخوسي واليػناني ،وروبيةاأل

قامة عالقات حدشة مع كانػا ييجفػف مغ وراء حخصيع عمى إاالتخاؾ  فَّ فيكسغ في أ
ومحاولة عدؿ اليػناف والحرػؿ عمى  ،لى الػقػؼ بػجو الشفػذ اليػنانيلبمقاف إدوؿ ا
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 :ولياألى عجة خالفات خالفيا مع اليػناف والحؼ يتذعب إ دعع دوؿ البمقاف لتخكيا في
ثع تصػرات ىحا الخالؼ ـ(  9963 )حؼ يعػد الى عاـالخالؼ حػؿ جديخة قبخص وال

الب العدكخؼ في قبخص والحؼ قجمت اليػناف عمى دعع االنقـ( عشجما أ9974 )عاـ
%(مغ مداحة الجديخة، 38خابة )واحتالؿ تخكيا لق ،لى غدو عدكخؼ تخكي  أدػ بجوره إ

تخاؾ عغ قياـ "الجولة الفيجرالية لذساؿ قبخص" في شباط ثع إعالف الكبارصة األ
صخارىا عمى تقديع الجديخة بيغ الصائفتيغ ـ(، ومغ ىشا كاف تسدظ تخكيا وإ9975)

شخؼ  تسدظ كلُّ  فَّ زيا لدحب قػاتيا مغ قبخص، ويبجو أالتخكية واليػنانية ورف
ر ، وتتسحػ (01)بػجية نطخه كاف سببا في فذل السداعي الجولية لحل ىحه السذكمة

والسجاؿ الجػؼ وتحجيج  ،قميسيةاليػنانية األخخػ حػؿ السياه اإل-الخالفات التخكية
 .(00)إيجةلة التشقيب عغ الشفط في بحخ أالجخؼ القارؼ واترالو بسد

بعج الحخب  جساؿ الدياسة التخكية تجاه مشصقة البمقافوعمى العسػـ يسكغ إ       
الثة مغ خالؿ التخكيد عمى دعع مرالح مدمسيغ لفية الثالباردة وحتى مصمع األ

عمى إرساء األمغ والدالـ  االبمقاف ومداعجة الجوؿ التي استقمت بعج تفكظ يػغدالفي
لحا فقج اقترخ دورىا  ،شخؼ في السشصقة ؼ ِّ حخب مع إقحاـ نفديا بفي السشصقة دوف إ

في العجيج مغ السذاكل التي شيجتيا مشصقة البمقاف ومشيا الحخب في البػسشة 
لى وقف ىحه دورىا ضسغ الجيج الجولي الخامي إ واليخسظ وفي كػسػفػ عمى

  .(01)الشداعات
 وانصالقا   ،مغ في مشصقة البمقافالسداعي الجولية لحفع األ بأىسيةوتؤمغ تخكيا        

تذارؾ في العجيج مغ السبادرات الجولية في مشاشق الشداعات في  يافإنَّ لظ مغ ذ
قػات حفع الدالـ في كػسػفػ ) "البػسشة واليخسظ وكػسػفػ سػاء العدكخية مثل 

KFOR)" قػات حفع الدالـ التابعة لالتحاد االوروبي في البػسشة واليخسظ "و
(EUFOR)" السؤقتة في كػسػفػ  دارةلإلبعثة االمع الستحجة "و السجنية مثل أ
(UNMIK)" و"( بعثة سيادة القانػف في كػسػفػ التابعة لالتحاد االوروبيEULEX)" 

السشصقة. فزال عغ جيػد تخكيا في شار دعع الجيػد الجولية لحفع االمغ في في إ
اىسة في كثخ مغ يدتصيع السدع دوؿ السشصقة كػف ىحه الجوؿ ىي أنذاء مشطسة تجسإ
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سدت مشطسة التعاوف في جشػب شخؽ وفي ىحا االشار تأ ،السشصقةستقخار ىحه ا
 .(02)دولة فزال عغ سمػفيشيا (92 )وروبا وتزعأ

 ثانيا: سياست تزكيا جتاه دول البلقان يف عهد حزب العدالت والتنميت 
لى الدمصة في تخكيا في ـ( وصػؿ حدب العجالة والتشسية إ 2002 )شيج عاـ        

االقترادية التي شيجتيا تخكيا في  باألزمة داخميا   البالد تسثمت مخحمة حخجة تذيجىا
مى عاتق الحدب تدخيع دخػؿ تخكيا إلى فقج كاف ع ما خارجيا  أ ،مصمع االلفية الثالثة

بعج انتياء الحخب وروبي والحفاظ عمى مكانة تخكيا في حمف الشاتػ االتحاد األ
 تخكية. سذ ججيجة لمدياسة الخارجية الالباردة، ووضع أ  

التي وضعيا  باألسذتتمخز الدياسة الخارجية التخكية في ىحه الفتخة         
ػ" والقائسة وغمد أو حسج داؤ لحدب العجالة والتشسية "أالخارجية التخكية  ةميشجس الدياس

سذ تجعل مغ تخكيا دولة محػرية ومخكدية عمى الداحة عمى جسمة مغ السبادغ واأل
وروبية في الػقت نفدو ودولة سيػية وأ  أفي تخكيا دولة  الجولية، ىحه الدياسة تخػ 

مكانيات تخكيا االجتساعية أوغمػ كل إد و داؤ متػسصية، ولمػصػؿ لحلظ استخجـ 
تباع سياسة قائسة عمى القػػ الشاعسة واستخجاـ قافية واالقترادية والتاريخية. واوالث

تحيط بتخكيا عمى  يالتوالقزايا حمػؿ سمسية لمسذاكل  إليجادالصخؽ الجبمػماسية 
الداحة الدياسية الجولية، عغ شخيق تحقيق الدالـ مع جيخانيا "ترفيخ السذاكل"  

  .(03)وعغ شخيق التحخؾ كصخؼ وسيط مغ االشخاؼ الستشازعة في جػارىا
ة تخكيا تجاه مشصقة البمقاف يجب سياس فَّ وفق مشطػر العسق االستخاتيجي فإ        

وىي إحجػ  ،بالجالية السدمسة التي خمفتيا الحكبة العثسانية تشصمق مغ االىتساـ فْ أ
خاصة في البػسشة و وغمػ" في كتابو، األسذ والسبادغ التي وضعيا "أحسج داؤود أ

لتي نظرت الى ىذه خطأت الدياسات الدابقة ا"قد أوغمػ أ دداؤو ذ يقػؿ وألبانيا إ
وقد حقق التراكم يا عبء عمى الدياسة الخارجية ...... ن  السجسهعات عمى أ

مكانيات كبيرة لتركيا في البمقان في الهقت ي السدتشد عمى السيراث العثساني إالتاريخ
دعع الجيػد  ىحا اليجؼ يجب عمى تخكيا مخاعاة أمخيغ األوؿ:، ولتحقيق الحالي"
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مغ لبانيا، وتذكيل مطمة قانػنية تػفخ األة لتػفيخ االستقخار في البػسشة وأالسبحول
ثشية في السشصقة. وكحلظ عمى تخكيا االستفادة مغ العػامل األ ألقمياتلوالحساية 

، ومتابعة الشفػذ الخوسي تكتل بمقاني ؼ ِّ خمية والخارجية لكي تكػف في قمب أالجا
يجاد ميداف لمقػػ في السشصقة بيغ كل ، والعسل عمى إوروبي عسػما في السشصقةواأل

وروبا وروسيا في مخاكد بعيجة وبيغ أكقػػ مغ الػاليات الستحجة والياباف والريغ 
مشية مغ مشصقة البمقاف جدء مغ االعتبارات األأواعتبار  ،كقػتيغ قخيبتيغ في السشصقة

لى مشصقة غخب مشي إوالعسل عمى تػسيع ىحا الخط األ ،عمى حجود تخكيا الغخبية
 .(04)البمقاف مغ خالؿ عقج اتفاقيات ثشائية مع دوؿ السشصقة

مكانة مسيدة لتخكيا في مشصقة البمقاف عسػما كاف عمى تخكيا تشديق  وإليجاد       
لزساف تحقيق االستقخار في  ؛مخيكيةحا الذأف مع الػاليات الستحجة األالسػاقف بي

الػاليات  فَّ عجة في حل الخالفات والشداعات اإلقميسية، خاصة وأالسشصقة والسدا
 ،وروبيييجد األمغ واالستقخار األاف مغ في مشصقة البمقزعدعة األ فَّ الستحجة تخػ بأ

كجتو وىػ أمخ أ ،وروبيةػ لمتػسع نحػ شخؽ ووسط القارة األعخقل خصط الشاتيو 
وزيخة الخارجية األمخيكية "مادليغ الػاليات الستحجة في وقت سابق عشجما صخحت 

 االستخاتيجيخاصة في األدراؾ  بأىسية تحطىمشصقة البمقاف  فَّ : إئمةولبخايت" قاأ
لكػنيا مشصقة عجـ استقخار تقع ضسغ السرالح الحيػية لمػاليات الستحجة  ؛مخيكياأل

مخيكي مغ القػمي األيصاليا، وشبقا الستخاتيجية األفائيا تخكيا واليػناف والسانيا وإوحم
لمػاليات الستحجة ىجفيغ استخاتيجييغ في أوروبا األوؿ: بشاء تكامل  فَّ ـ(، إ9999)لعاـ

وحمف  ؿمارشامغ خالؿ مذخوع  (سشة 50)دراكو قبلإ لحؼ تعَّ وروبي حكيقي واأ
فعجـ الشاتػ، والثاني العسل مع حمفائشا عبخ االشمدي لسػاجية التحجيات الججيجة، 

 فَّ أ غال يسكمخيكا أ فَّ االستقخار البمقاني ييجد األمغ األوروبي، والتاريخ يبيغ لشا بأ
 فَّ با ال يسكغ أورو أ فَّ تحكخنا مخارا بأ آمشة، واألحجاثوروبا لع تكغ آمشة إذا أتكػف 
 .(05)مشة عشجما يمتيع الشداع مشصقة البمقاف"آتكػف 
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لى حمف لستحجة لجعع انزساـ دوؿ البمقاف إلحلظ عسمت تخكيا مع الػاليات ا       
  .(06)وروبياتػ، كسا دعست انزساـ ىحه الجوؿ إلى االتحاد األالش

لى حمف الشاتػ سيجعل ىحه نزساـ دوؿ البمقاف إدعسيا ال فَّ وتخػ تخكيا أ        
 وروبي في السقابل. لجوؿ مدتكبال تجعع انزساـ تخكيا إلى االتحاد األا

عسمت تخكيا خالؿ فتخة حكع حدب العجالة والتشسية عمى تصػيخ سياستيا مع دوؿ      
بخز الجػانب التي " وفيسا يمي أوثقافيا   واقتراديا   البمقاف عمى كل السدتػيات "سياسيا  

 :الخارجية التخكية مع دوؿ البمقافاعتسجتيا الدياسة 
 العالقات الدياسية والدبمهماسية: – 1

يق العسمي لسفيػـ القػة تتزح سياسة تخكيا في ىحا الجانب مغ خالؿ التصب         
تخكيا نجحت في تحكيقيا مع دوؿ البمقاف، بجءا مغ  فَّ الشاعسة التي يسكغ لشا القػؿ: إ

اتيا وسمػفيشيا االعتخاؼ بالجسيػريات السدتقمة بعج تفكظ يػغدالفيا وىي كل مغ " كخو 
تخكيا سعت لتكػف  فَّ ، كحلظ فإسػد ومقجونيا والبػسشة واليخسظ"وصخبيا والجبل األ

ا السجاؿ كاف حل الشداع الخالفات بيغ دوؿ البمقاف، وفي ىح مثل في حل ِّ الػسيط األ
ـ(  2009 )ذ اشمقت انقخة في عاـوؿ اىتسامات الدياسة التخكية، إأفي البػسشة مغ 

إلى حل لمتػصل  ؛والسدمسيغ ،والكخوات ،والرخب ،مبادرة لمجسع بيغ البػسشييغ
، مغ جية ثانية أشمقت الخالفات داخل البػسشة )بعج فذل السداعي االوروبية لحميا(

وغمػ مبادرة ثانية ثالثية جسعت تخكيا وصخبيا والبػسشة بتخصيط داؤود أتخكيا 
، تخمل ىحه السبادرتيغ العجيج مغ الديارات والقسع الثشائية بيغ ىحه ـ(2090)عاـ

خكيا اجتسع وزراء خارجية تـ(  2099حتى ـ  2009 )مغسجة البمجاف وخالؿ ال
ع وزراء خارجية التعاوف الثالثي بيشسا اجتس ،ربع مخاتوالبػسشة واليخسظ وكخواتيا أ

ىسيا أبخز ىحه االجتساعات وأ  فَّ أ ال  ػسشة واليخسظ وصخبيا" تدع مخات، إ"تخكيا والب
سشة واليخسظ "ىاريذ كاف اجتساع الخئيذ الرخبي "بػريذ تاديتر" مع رئيذ البػ 

سيست ىحه المقاءات في تحديغ العالقات الثشائية وحل الخالفات سيالججيتر"، إذ أ
، كسا كاف مغ نتائج ىحه الػساشة إعالف يغ الجولتيغ وتبادؿ التسثيل الجبمػماسيب
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باف ت في مجيشة سيبخانيتذا البػسشية أكبت  دانة الجخائع التي ارْ البخلساف الرخبي عغ إ
. وكاف مغ نتيجة ىحه الػساشة والديارات الستكخرة لػزيخ (07)(م9995)الحخب البػسشية

وغمػ" ورئيذ الجسيػرية "عبجهللا كػؿ" تػقيع قادة "داؤود أ آنحاؾالخارجية التخكية 
الحؼ وصف بالقسة التاريخية  الجوؿ الثالث )صخبيا وتخكيا والبػسشة( خالؿ االجتساع

كج تسدظ الجوؿ الثالث باالستقخار والدالـ في مشصقة عمى إعالف اسصشبػؿ الحؼ أ
" لعسمية التعاوف في جشػب ؼ في ميستيا كخئيذ دور تخكيا عغ نجاح  فزال   ،البمقاف
ولجعسيا لمحػار ـ(  2090ـ الى حديخاف  2009 )حديخاف غما بيوروبا " شخؽ أ

والسرالحة بيغ كخواتيا والبػسشة واليخسظ، مسا جعل تخكيا قػة اقميسية فاعمة في 
  .(08)السشصقة
قبل وصػؿ حدب  وتستمظ تخكيا عالقات دبمػماسية حدشة ومسيدة مع رومانيا       

العالقة خاصة  وقج عسل الحدب عمى تجعيع وتقػية ىحه ،لى الدمصةالعجالة والتشسية إ
ـ(، إذ تجعع رومانيا دخػؿ 2007 )وروبي عاـبعج دخػؿ رومانيا إلى االتحاد األ

عاوف والديارات الستبادلة، التي لى االتحاد، ويحخص البمجاف عمى استسخار التتخكيا إ
ـ( في أنقخة  92/92/2099 )في الذراكة االستراتيجية""وثيقة ثسخت عغ تػقيع أ
ثشاء زيارة الخئيذ الخوماني " تارياف باسيدكػ " ولقائو نطيخه التخكي " عبج هللا غل "، أ

مغ الخارجية واألوتخكد وثيقة الذخاكة عمى تشديق السػاقف في مجاالت الدياسة 
 .(11)ومكافحة االرىاب واالقتراد

عسل تخكيا مغ خالؿ عزػيتيا في " مجمذ احالؿ الدالـ " خخػ تمغ جية أ       
قعت بسباركة السختبط بتصبيق اتفاقية " دايتػف لمدالـ " في البػسشة واليخسظ التي و 

وروبي بعج حخب البػسشة واليخسظ الػاليات الستحجة األمخيكية واالتحاد األ
ضساف  كجت تخكيا مغ خالؿ عسميا في ىحا السجمذ عمىـ(، حيث أ9995)عاـ

، وتججر واالثشيضييا واحتخاـ التشػع الثقافي راـ في البػسشة والحفاظ عمى وحجة أالدال
 لشيل حقػقيع تمقى تأييجا   ؛مدألة السدمسيغ في البػسشة والجفاع عشيع فَّ اإلشارة إلى أ

وروبا "، يع " قجس أالتي يعتبخىا بعز سخاييفػفي  ال سيسامغ الذارع التخكي  واسعا  
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تجاه السحمي الحؼ : االولياأوتديخ الدياسة التخكية تجاه البػسشة في ثالث اتجاىات 
وتخػ  ،ساسية في البالدالحػار بيغ االشخاؼ والجساعات األثشية األلى تعديد ييجؼ إ

لى حمػؿ تػافكية وليحا عمى سياسي البػسشة التػصل إ فَّ تخكيا في ىحا السجاؿ أ
يارتيغ لػزيخ الخارجية التخكي " أحسج داؤود ز  ـ( 2090 )في عاـ سخاييفػشيجت 

ا االتجاه م  ؛ لجعع جيػد تذكيل حكػمة ججيجة. أوغمػ " قبل االنتخابات البػسشيةأ
قميسي وفي ىحا تػدؼ تخكيا دورا اقميسيا ميسا في التقخيب بيغ الثاني فيػ االتجاه اإل

وعقج  ،فات بيشيعحمػؿ لمخال إليجاد واليخسظ مغ الكخوات والرخب؛ جيخاف البػسشة
ع قيادات صخبيا وم ،ا مغ جيةيلقاءات ثالثية مع قيادات البػسشة واليخسظ وصخب

مع  ف البػسشة بالتعاو قشاع سياسي ، والتي كاف اليجؼ مشيا إخخػ وكخواتيا مغ جية أ
  .(10)حمػؿ سمسية دجيخانيع إليجا

لتسثيل البػسشة في تجاه الثالث مغ سياسة تخكيا تجاه البػسشة فيػ العسل ا االم  أ
ة وتدخيع انجماجيا في االتحاد األوروبي وحمف الشاتػ، الييئات والسشطسات الجولي

تخكيا بسثابة الستحجث باسع البػسشة في السحافل والسشطسات  صبحتأخخ بسعشى آ
وىحا يتزح مغ  ،راضييا دوليا  ية والعسل عمى ضساف وحجة وسالمة أالجول

 سخاييفػلى األتخاؾ مغ خالؿ زياراتيع الستكخرة إ ف دؤولػ السالترخيحات التي يجلي بيا 
ة الخئيذ التخكي وزيار ـ(  2009 )وغمػ " في تذخيغ االوؿومشيا زيارة " داؤود أ

  .(11)ـ2090يمػؿ عبجهللا كػؿ في أ
ىع نتائج الدياسة التخكية تجاه مشصقة كاف تحديغ العالقات مع صخبيا مغ أ        

ثشاء عقج التدعيشات مغ القخف الساضي ىحه العالقات كثيخا أصة بعج تػتخ البمقاف خا
، واالضصياد ـ(9999 )وكػسػفػ ـ(9995 )عمى خمفية حخوب البػسشة واليخسظ

الحؼ مارسو الرخب ضج السدمسيغ في الجولتيغ، ومع تػلي حدب العجالة والتشسية 
دادت وتيخة الحكع في تخكيا وسياسة االنفتاح التي انتيجيا تجاه دوؿ البمقاف از 

فعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ زار الخئيذ  ،الديارات الجبمػماسية الخسسية بيغ البمجيغ
، كسا زارىا رئيذ ـ(2090و ـ  2007 )الرخبي " بػريذ تاديتر " تخكيا في عامي
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وفي السقابل حطيت صخبيا بديارة ـ(  2099 )الػزراء " ميخكػ سفيشكػفيتر " في عاـ
ورئيذ الػزراء آنحاؾ " رجب شيب ـ(  2009 )في " غػؿالخئيذ التخكي عبج هللا"
ذ زار ـ(، وفي الدشػات األخيخة زادت وتيخة ىحه الديارات إ2090)ردوغاف " عاـ أ
والتقى ـ(  2097 )الخئيذ التخكي رجب شيب اردوغاف " صخبيا في تذخيغ االوؿ"

تعاوف في شتى نطيخه الرخبي "الكدشجر فػجيج " وجخػ خالؿ الديارة عقج اتفاقيات 
  .(12)السجاالت

عالقات تخكيا مع األخيخة  فَّ خكيا عالقاتيا مع مقجونيا ويحكخ أكسا تجعع ت       
ع تخكيا لى اعتخاؼ تخكيا بيحه الجسيػرية بعج تفكظ يػغدالفيا، كسا تجعتخجع إ

تجعع مقجونيا  في السقابلوروبي، مداعي مقجونيا لالنزساـ إلى الشاتػ واالتحاد األ
دانت محاولة واالستقخار وكانت مغ الجوؿ التي أمغ ػد تخكيا في الحفاظ عمى األجي

كيا التي كحلظ تحطى دولة كػسػفػ بجعع تخ  .(13)في تخكياـ(  2096 )االنقالب عاـ
السجتسع ىحا االستقالؿ بقخار مغ السحكسة الجولية  قخَّ أ فْ اعتخفت باستقالليا بعج أ

ى قبل سالمية في البمقاف حتخكة اإلفػ مقخ الح، وتعتبخ تخكيا كػسػ ـ(2090 )عاـ
ي في السشصقة، ففي زيارة لجاؤود أوغمػ عادة الشفػذ التخكاستقالليا وتعػؿ عمييا في إ 

، "تاريخشا ىه نفدو :ح في خصاب لو قائالصخَّ ـ(  2009 )في عاـ سخاييفػلى إ
مركز  لىنفدو مع صعهد البمقان العثساني إ ومريرنا ىه نفدو، ومدتقبمشا ىه

شجعل البمقان والقهقاز والذرق الدياسة العالسية في القرن الدادس عذر، س
. ىذا ىه ىدف الدياسة مع تركيا، مركز الدياسة العالسيةلى جشب األوسط جشبا إ

جل تهفير الدالم االقميسي والعالسي، سهف الخارجية التركية وسشحقق ذلك من أ
ولكن  ألنفدشاالوسط والقهقاز، ليس فقط نعيد االندماج مع مشطقة البمقان والذرق ا

 .(14)لمبذرية جسعاء "
عادة سيادة تخكيا عمى مشصقة البمقاف كسا في ىحا الخصاب يعكذ شسػح األتخاؾ في إ 

عيج الجولة العثسانية ولكغ بتصبيق سياسة ججيجة قائسة عمى دعع جيػد االرتقاء بيحه 
 الجوؿ والمعب عمى وتخ االثشية.
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 العالقات االقترادية: – 2
ويمقي بطاللو عمى  ،ساسي في العالقات الجوليةيعج االقتراد العسػد األ         

ىسية العامل االقترادؼ في عالقاتيا ياسية، ومغ ىشا كانت تخكيا تجرؾ أ العالقات الد
لى الشيػض بػاقعيا ، والداعية إمع دوؿ البمقاف خاصة التي استقمت حجيثا

عقج العجيج مغ الذخاكات الجولية وتذجيع االستثسارات االجشبية، مغ االقترادؼ عبخ 
دب العجالة جيتيا حققت تخكيا تصػرات ميسة عمى الرعيج االقترادؼ مشح تػلي ح

( عالسيا. وقج ساىست األزمة 96سختبة )صبحت في الوالتشسية لمدمصة حتى أ
تسخ تأثيخىا قخابة واسـ(  2008 )عاـ غمب دوؿ العالعاالقترادية التي اجتاحت أ 

بذكل  ال  االقتراد التخكي إ يتأثخذ لع د تػاجج تخكيا في البمقاف، إفي تعدي عاميغ
راد كبخ عمى دوؿ البمقاف ذات االقتأ التأثيخشفيف مغ ىحه االزمة، في حيغ كاف 

واستثسارية، ولسا كانت الجوؿ  لى تجفقات نقجيةالير والتي كانت بحاجة ماسة إ
 باألزمةكبخ الستأثخيغ أوروبية التي تعشى بالذخاكة االقترادية مع دوؿ البمقاف ىي األ

، مغ جية بجيال   اقتراديا   صبحت تخكيا تسثل لجوؿ البمقاف شخيكا  االقترادية، فقج أ
وروبي ية عمى مدار انزساـ دوؿ البمقاف إلى االتحاد األزمة االقترادأخخػ أثخت األ

يجاد بجيل استخاتيجي، ، لحا كاف البج لجوؿ البمقاف مغ إضحا  وبجء الفتػر االوروبي وا
لجوؿ  ساسيا  أ فاصبح رفع مدتػػ العالقات الدياسية واالقترادية مع تخكيا مصمبا  

  .(15)البمقاف حتى تمظ التي تسمظ عجاء تاريخي مع تخكيا مثل صخبيا
لمدمع والخجمات مفتػحة  سػقا   جمشصقة البمقاف تع فَّ وتججر اإلشارة إلى أ       

 استخاتيجيا   اقتراديا   وروبي وروسيا، وتعج تخكيا شخيكا  التخكية ومشافدة لالتحاد األ
كبخ االستثسارات في قصاع البشى التحتية والبشاء وقصاعات التجارة والدراعة يسمظ أ

مميار  2,9 ) والدياحة في البمقاف، وقج ارتفع حجع التجارة التخكية مع دوؿ البمقاف مغ
وعمى الخغع مغ ىحه  ـ(،2008عاـ  رمميار دوال 7,97لى ـ إ 2000دوالر عاـ 

الت مشخفزة ضسغ حرة مشصقة البمقاف الز  فَّ لديادة في حجع التبادؿ التجارؼ، إال أا
ـ  2009لى دوؿ البمقاف في عاـ التجارة التخكية إذ بمغت الرادرات التخكية إ
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ا حجع م  مغ إجسالي وارداتيا، أ %(3،4)%( مغ إجسالي صادراتيا و6،7)
جسالي ا إم  ، أ(مميار دوالر 4،6حػالي )ـ 2009االستثسارات فقج بمغ في عاـ 

االستثسارات في دوؿ البمقاف في مجاالت البشاء والبشى التحتية لشفذ العاـ فقج بمغ 
 . (16)(مميار دوالر 8،8)

ولػيات البمقاف مغ بيغ أالقترادؼ مع دوؿ ولسا كاف رفع مدتػػ التعاوف ا        
ا مغ كبيخ  اسياسة تخكيا تجاه البمقاف فقج بحلت حكػمة حدب العجالة والتشسية مجيػد

، وثبتت وزارة االقتراد التخكي " جل تدييل حخكة التجارة التخكية في البمقافأ
جخاء القميسي " السػجية لجوؿ البمقاف التي تزسشت إالتعاوف والتشافذ ا استخاتيجية

لغخض تدييل التجارة واالستثسارات والتخويج لمدمع  ؛مدتسخة مع ىحه الجوؿ حػارات
االستثسار  فخصتخاؾ بعسمت عمى تػعية رجاؿ االعساؿ األ والخجمات التخكية، كسا

كحلظ تسػيل السؤسدات التخكية  ،في البمقاف وتػفيخ الجعع لسؤسدات االعساؿ التخكية
عسمت وزارة االقتراد التخكية عمى عقج ـ(2099 )العاممة في السشصقة، ومشح مصمع

مجسػعات عسل خاصة بجوؿ البمقاف برػرة مشتطسة، وتزع مسثميغ مغ مختمف 
لسشاقذة االنذصة رة والسشطسات غيخ الحكػمية؛ مؤسدات الجولة العامة في غخفة التجا

سيست في تخاتيجيات السصمػبة، ىحه الجيػد أووضع االس ،االقترادية في السشصقة
رسمت تخكيا باستسخار ، واالستثسارات في البمقاف، كسا أحجع الرادرات التخكيةزيادة 

  .(17)مداعجات تشسػية لجوؿ البمقاف خاصة الغخبية لجفع عجمة التشسية االقترادية فييا
لى عقج العجيج مغ قتراد مع دوؿ البمقاف سعت تخكيا إدفع عجمة اال وألجل       

لى تػقيع عجد ـ(، وسعت إ 2008 )البمقاف مشح عاـ اتفاقيات التجارة الحخة مع دوؿ
لبانيا ومقجونيا وصخبيا ورومانيا والبػسشة فاقيات الذخاكة االستخاتيجية مع أمغ ات

بالجوؿ التي تحتػؼ عشاصخ  خاصا   سػد، وتػلي تخكيا اىتساما  بل األواليخسظ والج
شخكاء البػسشة االقترادييغ، ذ تسثل تخكيا السختبة العاشخة بيغ ، إسالمية مثل البػسشةإ

 )خالؿ عاـ (مميػف دوالر 939ويبمغ حجع االستثسارات التخكية في البػسشة حػالي )
كسا تذارؾ شخكات مالية تخكية في قصاع السرارؼ في البػسشة وفي عجد ـ(  2094



 

        

          

 

 
141 

 

 

 

:  

 

لسذاريع بعس ا خرخرةمغ الرشاعات، كسا تشذط الذخكات التخكية في مجاؿ 
كيخباء " كحلظ ذ تستمظ شخكات تخكيا " شخكة تػزيع الجوؿ، إالحكػمية في ىحه ال

  .(18)لبػسشةاالسصار الػحيج في 
حميفا استخاتيجيا لتخكيا في البمقاف يجؿ عمى ذلظ حجع  ىحا، وتعج ألبانيا كحلظ       

لبانيا واالستثسارات التخكية في أ ،قترادؼوالتعاوف اال ،التبادؿ التجارؼ بيغ البمجيغ
في مجاالت االصالح الدراعي والقخوض السالية  (مميار دوالر 2،5)البالغة 

لباف في عغ تذكيل ممتقى رجاؿ االعساؿ األتخاؾ واأل فزال ،والسداعجات الحكػمية
 (مميػف دوالر 420ا حجع التبادؿ التجارؼ بيغ البمجيغ فقج بمغ )مَّ ـ(، أ2098 )عاـ

بانيا التجارييغ ويدعى الصخفاف إلى السختبة الثالثة في قائسة شخكاء ألوتحتل تخكيا 
 لى مميار دوالر، فزال عغ قياـ تخكيا ببشاء مصار )فمػرا( الحؼ يبعج عغرفعو إ

( اتفاقية في شتى السجاالت 960بخمت الجولتاف )كع، كسا أ 940العاصسة )تيخانا ( 
  .(21)االقترادية

 (مميػف دوالر 378)ا مع مقجونيا فقج بمغت الرادرات التخكية لجييا مَّ أ        
، وبمغ حجع (مميػف دوالر 82,6بيشسا بمغت الػاردات مغ مقجونيا ) ـ(2098)عاـ

( مغ رجاؿ 900ويعسل في البمقاف قخابة ) ،(مميار دوالر 9,47االستثسار حػالي )
بيغ شخكائيا وعجد ما مع البػسشة فتأتي تخكيا بالسختبة العاشخة مغ االعساؿ االتخاؾ، أ

 939ذ بمغت االستثسارات التخكية في البػسشة )األجشبية في البػسشة إاالستثسارات 
تصاعت البػسشة ا بذأف التبادؿ التجارؼ فقج اسم  ـ(، أ2094 )عاـ (مميػف دوالر

ا م  . أ(20)ـ(2096 )عاـ (مميػف دوالر 320لى تخكيا بكيسة )ترجيخ بزائع وسمع إ
 900حػالي )ـ( 2096 )عاـ الرادرات الرخبية الى تخكيا في تفقج بمغمع صخبيا 

في  (مميار دوالر 9,2ا حجع التبادؿ التجارؼ الثشائي فقج بمغ )م  ، أ(مميػف دوالر
( عمى السجػ القريخ مميار دوالر2لى )ـ( ويعسل الجانباف عمى رفعو إ 2098)عاـ

ردوغاف " خالؿ ػ " رجب شيب أعمى السجػ البعيج، وفي كمسة ل (مميار دوالر 5والى )
مذاركتو في مشتجػ االعساؿ التخكي الرخبي السشعقج في العاصسة الرخبية بمغخاد، 
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تخاؾ مغ خالؿ ا الحكػمة الرخبية لمسدتثسخيغ األلى الفخص الكبيخة التي تتيحيأشار إ
عغ البيئة السشاسبة والسؤىمة  فزال   ،ما يػفخه مػقعيا االستخاتيجي في قمب البمقاف

ارات، وتدتثسخ تخكيا في صخبيا في مجاالت الشديج وصشاعة الديارات لجحب االستثس
ة لرالح رجاؿ االعساؿ والخجمات البشكية وقج بمغت قيسة االستثسارات التخكي واآلالت

غمبيا في مجاالت البشاء والبشى ـ(أ  2098 )عاـ (مميػف دوالر 200حػالي )
  .(21)التحتية

 
 : العالقات الثقافية واالجتساعية – 3

ياتيا الجبمػماسية لفت حكػمة حدب العجالة والتشسية إلى جانب آوض         
لسا لو مغ  ؛دوات الجبمػماسية الشاعسة في الجانب االجتساعي والثقافيواالقترادية، أ

تأثيخ في قبػؿ تخكيا لجػ شعػب البمقاف ووفق ذلظ قامت بتشفيح العجيج مغ السذاريع 
 ؿ عجد مغ السؤسدات العامة وىي:سية في البمقاف مغ خالاالجتساعية والثقافية والتعمي

: ىحه الػكالة مدؤولة عغ تقجيع (TIKAوكالة التشسية والتعاون التركي )تيكا   أ.
دوات تخكيا الخارجية ، وىي مغ أبخز أالجعع لمسذاريع الثقافية والتشسػية واالجتساعية

لجػانب الثقافية ة عغ افي مشصقة البمقاف تعسل بػصفيا مؤسدة دبمػماسية مدؤول
 6االقترادية لدياسة تخكيا، وليا مكاتب في غالبية دوؿ البمقاف )واالجتساعية و 

البػسشة واليخسظ وكػسػفػ "  لبانيا،األسػد، رومانيا، كخواتيا، أمكاتب( في "الجبل 
تػفخ تيكا الجعع لتشفيح مذاريع التشسية خاصة في مجاؿ التعميع والرحة واالعالـ، 

وتشديق االنذصة التخكية  ،ثار العثسانيةجعع لسذاريع البمجيات، وتخميع اآلفخ الكسا تػ 
الحكػمية، وقج اكسمت )تيكا( مئات السذخوعات الرغيخة والستػسصة في انحاء البمقاف 

مغ في العجيج )تيكا( تجريبات قػات األ ىلمسداعجة في بشاء القجرات الفشية، كسا تتػل
وتقجـ الجعع لقشػات  ،عالمييغواإل باإلعالـمغ دوؿ البمقاف، كحلظ تيتع )تيكا( 

( دورة لعجد TRTومؤخخا نطست وبالتعاوف مع التمفديػف الخسسي التخكي) ،تمفديػنية
 .(22)ـ( 6/3/2099 )مغ االعالمييغ مغ دوؿ البمقاف بأنقخة بتاريخ
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مخاض الشدائية والػالدة تصػيخ وحجة األفي البمقاف  (ومغ ضسغ مذاريع )تيكا
، في مدتذفى )تػفي بازار( في صخبيا، وتجييد وتحجيث مخاكد لتعميع الشداء ميشيا  

ىست الػكالة مغ سػد، وسالمشداء السزصيجات في الجبل األ يػاء  وافتتاح مخكد إ
يات داء والفتومذاريع التػضيف الشػعية في استقصاب الش ،نتاجيةخالؿ مذاريعيا اإل

في جخػ تأسيذ ورش لتػضيف الشداء في كػسػفػ وتسكيشيغ  إذنتاج لمسذاركة في اإل
بالتعاوف مع يػاء الجخػؿ الى سػؽ االنتاج، وفي ألبانيا دعست الػكالة إقامة مخكد إ

مذخوع عمى امتجاد (  900 )تيكاػل ف  جسعية حقػؽ السخأة، أما في البػسشة واليخسظ فإ
، ىحه السذاريع تتػزع بيغ مذاريع ـ(9995 )الحخب عاـ( عاما مشح انتياء 24)

ودعع التعميع عغ شخيق بشاء  ،وتحديغ الػاقع الرحي ،الحفاظ عمى التخاث الثقافي
ودعع بخامج التبادؿ التعميسي  ،وتخميع السجارس البػسشية وتدويجىا بالتقشيات الحجيثة

مت الػكالة عمى تشفيح عسـ( 2097 )لمصالب بيغ تخكيا والبػسشة واليخسظ ومشح عاـ
بخامج " دعع الحياة ودعع الغحاء " اليادؼ الى مداعجة العػائل الشازحة بدبب الحخب 

  .(23)عمى العػدة الى مشاشقيا
: أسدت ىحه (YTBتراك ومن في عدادىم في الخارج )رئاسة السهاطشين األ . ب

قجـ السداعجات وتتبع مباشخة لخئاسة الػزراء التخكية، تـ(  2090)الخئاسة بتاريخ
تعديد الخوابط الثقافية  يزا  يعيذػف خارج تخكيا، ومغ مياميا أ الحيغ لألتخاؾ

واالجتساعية مع السجتسعات التخكية والسجتسعات القخيبة مغ تخكيا، ومغ مياميا 
وتػفيخ السشح الجراسية لمصالب مغ  ،الخئيدية دعع جيػد السشطسات غيخ الحكػمية

خارج تخكيا، ويدسح لصمبة البمقاف االلتحاؽ بعجد مغ السشح الجراسية في تخكيا، وتعج 
  .(24)بشاء الجاليات التخكية في كل العالعالخئاسة بسثابة جدخ لمتػاصل بيغ أىحه 

صة بومخت ،: ىحه السؤسدة ذات شابع ديشي( Diyanet) رئاسة الذؤون الديشية ج.
قشػات العالقات الخارجية التخكية في عيج حدب  ػحجبخئاسة الػزراء التخكية وتعج إ

العجالة والتشسية خاصة في مشصقة البمقاف، وقج قجمت رئاسة الذؤوف الجيشية الجعع 
السالي لتصػيخ التعميع الجيشي في البمقاف كسا شاركت في بشاء وتخميع العجيج مغ 

 .(25)فالبمقاالسداجج في 
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مخة )ندبة الى الرػفي آويتبع ىحا السعيج الى وقف يػنذ :  مرةآمعيد يهنس  .د
 )نذأ في العاـ( الحؼ أ94 93غ مخة االناضػلي الحؼ عاش في القخنيآيػنذ 
الػثائق والسعمػمات بيجؼ التعخيف بتخكيا وثقافتيا وتاريخيا ولغتيا وتقجيع ـ( 2007

في  انذصة ودعسـ(، ويقجـ أ 2009 )نذأ في عاـا السعيج فقج أم  بيحا الرجد، أ
نذصة فشية وثقافية ا، وتقجـ أمجاالت تعمع المغة التخكية في فخوع السعيج خارج تخكي

يتبع عغ تقجيع الجعع الالـز في مجاؿ االبحاث العمسية،  فزال   ،بيجؼ التعخيف بتخكيا
لبمقاف " دوؿ ا( مخكد في 94رجاء العالع مشيا قخابة )( مخكد ثقافي في أ56السعيج )

، 3، كػسػفػ 9كخواتيا ، 9، رومانيا 2، البانيا 9، الجبل األسػد 3البػسشة واليخسظ 
المغة  ألقداـلى جانب تعميع المغة التخكية يقجـ السعيج الجعع الالـز " وإ 9مقجونيا 

  .(26)بخاـ اتفاقيات مع مؤسدات تعميسية في مختمف البمجافالتخكية مغ خالؿ إ
 السياست الرتكيت جتاه دول البلقانعىائق ثالثا: 
 سياسة فعالة تجاه دوؿ البمقاف إليجادسعي الحكػمة التخكية مغ رغع عمى       

مغ الحؼ يعػد يجاد جػ مغ التفاىع والدالـ واألتزسغ سيادة تخكيا عمى السشصقة وإ
 ا عجد مغ العكباتىحه الدياسة تػاجيي فَّ أ ال  بالشفع عمى تخكيا ودوؿ السشصقة، إ

 :والعػائق ومشيا
  العالقة مع اليهنان – 9

والخالفات  ،لمعالقات السزصخبة االيػنانية نسػذج –تسثل العالقات التخكية        
ىحه الخالفات حػؿ مذاكل عخقية  وتتسحػر ،بيغ الجولتيغ عمى مجػ عقػد مغ الدمغ

 ،عغ الشداع حػؿ الجخؼ القارؼ وعائجية عجد مغ الجدر في الستػسط فزال   ،ثشيةوأ
حكػمة حدب العجالة  فَّ ، ومع إكبخ الستسثمة بالقزية القبخصيةعغ السذكمة األ فزال  

مغ خالؿ  والتشسية قج حاولت الحج مغ التػتخ بيغ الجولتيغ العزػيتيغ في حمف الشاتػ
ردوغاف " " رجب شيب أ آنحاؾاء التخكي قاميا رئيذ الػزر العالقات الذخرية التي أ

مع نطيخه اليػناني " كػستاس كارفميذ "، كحلظ البحث عغ حمػؿ لمقزايا الخالفية 
 )، وفي مصمع عاــ(2003 )بيغ الجولتيغ عغ شخيق جػالت مغ السفاوضات مشح عاـ

 لألمعميغ العاـ كية مػافقتيا الخسسية عمى خصة األعمشت الحكػمة التخ ـ(أ  2004
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وذلظ في خصػة تؤكج رغبة تخكيا  ،الدالـ الذامل في قبخص بإقخارالستحجة الخاصة 
عالف ع اليػناف، وكاف مغ نتائج ىحا اإلفي حل القزية القبخصية وبكية القزايا م

حجػ السؤتسخات االقميسية في يػناني ورئيذ الػزراء التخكي في إاجتساع الخئيذ ال
الثشائية وسعي الجولتيغ لتحديغ العالقات بحث القزايا  تعَّ و ـ(  2004 )نيداف
ـ( دوف التػصل  2006 )واستسخت السباحثات الثشائية بخعايا دولية حتى عاـ ،بيشيسا

 .(38)لى نتائج نيائيةإ
ـ(  2090 )ذ شيج عاـ، إاستسخت الديارات الخسسية رفيعة السدتػػ بيغ البمجيغ     

زار الخئيذ  ، وفي السقابل"ردوغافرجب شيب أ"زيارة ثانية لخئيذ الػزراء التخكي 
 ردوغاف " لحزػربشاء عمى دعػة الخئيذ التخكي " أ " اسصشبػؿاليػناني "بافمػبػلذ

ـ(، وىحه الديارة 2097ايار  22 )سػد السشعقجة فيقسة التعاوف االقترادؼ لمبحخ األ
رة عقبيا زياـ(، أ 9952 )الجوؿ مشح عاـ رؤساءولى بيغ الصخفيغ عمى مدتػػ تعج األ

ـ( بشاء  2097حديخاف  99 )لى اليػناف فيػزراء التخكي " بغ عمي يمجريع " إرئيذ ال
جخاء مذاورات سياسية مشتطسة عمى دعػة نطيخه اليػناني، أسفخت ىحه الديارات عغ إ

ثيشا يغ وعمى مدتػػ وكيل الػزارة كاف آخخىا في أبيغ وزاراتي الخارجية في كال البمج
ليات الحػار بيغ البمجيغ وضع مجسػعة مغ آ كحلظ تعَّ ، ـ(2097حديخاف 9 )في

، كسا إيجةاالت االستكذافية في ما يخز بحخ شسمت السذاورات الدياسية واالتر
تأسيذ مجمذ التعاوف بيغ البمجيغ بيجؼ معالجة القزايا ـ(  2090 )شيج العاـ

ربعة جمذ أالسدتػػ السشبثقة عغ ىحا السالخالفية بيشيسا، وقج عقجت المجشة رفيعة 
ع خالليا التػقيع عمى وتَّ ـ(  2096اذار  8و ـ 2090ايار  94 )غما بياجتساعات 

  .(39)محكخة تفاىع واتفاقية وبخوتػكػؿ في العجيج مغ السجاالت غما بي( 54)
يسا ن  اليػنانية، إال أ –فتخة االنفخاج التي شيجتيا العالقات التخكية مغ خغع عمى ال     

يت معمقة، بل إفَّ ىحه ا الخالفية التي بقؿ نياية ألىع القزايلع يتػصال الى حمػ 
زدادت بعج اكتذاؼ الشفط والغاز الصبيعي في شخؽ الستػسط قبالة سػاحل الخالفات ا

لى السخبع االوؿ، إذ اعتخضت جديخة قبخص، األمخ الحؼ أعاد العالقات بيغ الجولتيغ إ
ا اليػناف بػاسصة شخكة تجخييعساؿ التشقيب التي ـ(أ  2098شباط  9 )تخكيا في
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السشصقة ستذيج مشاورات  يصالية جشػب شخؽ جديخة قبخص، تحت ذريعة أفَّ )إيشي( اإل
عساؿ التشقيب السدتسخة التي ت التحخكات التخكية كخد فعل عمى أ عدكخية، وقج جاء

بحخية مع مرخ تخسيع الحجود ال اتفاقيةعقج تجخييا قبخص اليػنانية خاصة بعج 
از سبب سعي تخكيا واليػناف لمتشقيب عغ الشفط والغ فَّ وتججر اإلشارة إلى أ واليػناف،

تيغ لسرادر الصاقة لى افتقار الجولالصبيعي في شخؽ الستػسط وبحخ إيجة يخجع إ
 راضيأغمب خصػط نقل ىحه السػارد إلى أوروبا تسخ عبخ أ ف  عمى الخغع مغ أ

ادر شاقة خاصة بيا، وعجت لى الحرػؿ عمى مرالجولتيغ، لحا تدعى الجولتاف إ
عمشت عدميا بجء ، وأ السرخية( مػجية ضجىا -اليػنانية  –تخكيا االتفاقية )القبخصية 

سط قبالة الدػاحل عسميات التشقيب عغ الشفط والغاز الصبيعي في شخؽ الستػ 
 -عادة التػتخ الى العالقات التخكيةالقبخصية، مسا أثار حفيطة الجوؿ الثالث، وإ 

  .(40)اليػنانية
وكحلظ االقميات غيخ السدمسة مغ السػقف حداسية القػميات البمقانية غيخ التخكية -2

لبانيا والبػسشة االتخاؾ في بعس دوؿ البمقاف مثل أالتخكي السدانج لمسدمسيغ و 
االتخاؾ والتي  السدؤوليغعكدتيا الترخيحات السدتسخة لكبار  وكػسػفػ التيواليخسظ 

ومشيا ترخيح رئيذ  ،وتحكخ سكاف السشصقة بتمظ الحكبة ،تسجج الجولة  العثسانية
ذ قاؿ:" كػسػفػ ـ(خالؿ زيارتو لكػسػفػ إ 2093 )الػزراء التخكي في تذخيغ االوؿ

أوغمػ الذييخ  داودحسج سػفػ" كحلظ ترخيح وزيخ الخارجية أىي تخكيا وتخكيا ىي كػ 
والحفاظ عمييا في ىحه ، وسعي تخكيا لتججيج االثار العثسانية عغ العالع التخكي

نياء عسمية الحػار الثالثي ، وأدت الى إثار غزب قادة صخبياأ الحؼ ألمخالبمجاف، ا
ػره عمغ الخئيذ الرخبي عجـ حزأ  فْ سشة واليخسظ وصخبيا وكػسػفػ بعج أبيغ البػ 

و الحكػمة الرخبية ردوغاف في كػسػفػ الحؼ عجتاالجتساع كخدة فعل عمى خصاب أ
وشالبت تخكيا بتقجيع اعتحار رسسي، كحلظ كانت السيػؿ التخكية  ،ىانة لديادتياإ 

لى مفيـػ لمسدمسيغ البػششاؽ في كػسػفػ واإلشارات الستكخرة لمدياسييغ األتخاؾ إ
لى زيادة وسكػبي وكػسػفػ أدت إ سخاييفػ"االخػة "التي تجسع بيغ السدمسيغ في 

ذ ، إايا الحكػمة التخكيةلسحافع في نػ الذكػؾ لجػ صخبيا وخاصة التيار القػمي ا
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يخوف في سياسة حدب العجالة والتشسية تػجيات نحػ تصبيق مفيػـ " العثسانية  اكانػ 
 .(49)الججيجة "

 )ثار االزمة االقترادية عاـخاصة بعج زواؿ آ التشافذ الجولي عمى مشصقة البمقاف-3
يا ستذكل ن  أ ، والتي مغ السخجحوروبا اقتراديا  العجيج مغ دوؿ أ استقخارو ـ(  2008

، فزال عغ تشافذ دوؿ أخخػ عمى مشافدة قػية لالستثسارات التخكية في البمقاف
ة البمقاف مشصق فَّ السيسا وإذربيجاف وأ ةمارات العخبية الستحجراسيا روسيا والريغ واإل

الحفاظ عمى مكانة  فَّ تذكل نقصة ميسة لعبػر أنابيب نقل الصاقة إلى أوروبا، لحا فإ
سدتقبل القخيب دة لتخكيا في البمقاف تتصمب بحؿ السديج مغ الجيػد في الاقترادية مسي

 كثخ صعػبة.ويجعل ميسة تخكيا أ
خخػ والتي تشحر لعجيج مغ دوؿ البمقاف وبيغ دوؿ وأثشية في االخالفات العخقية واأل-4

 االقميسي واالمغ الدمع لتحقيق ؛تخكيا جيػد وتقػض السشصقة في مججدا الرخاع بتفجخ
  .(42)البمقاف لسشصقة

 :االستشتاجاتالخاتسة و 
لى جسمة مغ االستشتاجات التي تقييع سياسة تخكيا تجاه دوؿ تػصمت الجراسة إ

 جساليا بسا يمي:يسكغ إ يوالتشسية والتالبمقاف في عيج حدب العجالة 
نجحت حكػمة حدب العجالة والتشسية في مشصقة البمقاف في تصبيق نطخية "ترفيخ  -9

وسط التي فذل الحدب في عمى عكذ مشصقة الذخؽ األ الشاعسة"السذاكل" و"القػة 
لى وجػد في نجاح ىحه الدياسة في البمقاف إتصبيق نطخياتو فييا، وربسا يخجع الدبب 

العجيج مغ دوؿ السشصقة حجيثة عيج  سا أفَّ ، ال سيواقتراديا   بيئة مشاسبة سياسيا  
 ثبات وجػدىا.وإ مؤسداتيامشة تسكشيا مغ بشاء وبحاجة إلى تصػيخ بيئة آ ؿباالستقال

لتجخل  ؛زمة االقترادية التي ضخبت اقتراديات دوؿ الغخب تخكيااأل ساعجت-2
دعسيا لجوؿ وربية زمة بعج سحب الجوؿ االبمقاف اقتراديا لدج الفخاغ الحؼ أحجثتو األال

عغ  تاح لتخكيا زيادة حجع التبادؿ التجارؼ مع دوؿ السشصقة فزال  البمقاف، مسا أ
 سػاؽ ىحه الجوؿ في شتى السجاالت.إدخاؿ استثسارات تخكية إلى أ
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يشي والثقافي جرثيا الحزارؼ والي سياستيا تجاه دوؿ البمقاف عمى إتعتسج تخكيا ف-3
خسسية التي تعسل عمى تقجيع صػرة ال وتػضيف ذلظ مغ خالؿ عجد مغ السؤسدات

وتداىع في بشاء السؤسدات الثقافية والجيشية  ،يجابية عغ تخكيا لجوؿ السشصقةإ
 الذؤوف والتعميسية في دوؿ السشصقة ومشيا وكالة )تيكا( ومعاىج يػنذ أمخة ووكالة 

تخاؾ في ىحه الجوؿ ومحاولة ربصيع وكحلظ مؤسدات تخعى التػاصل مع األ ،الجيشية
فادة مغ االعالـ لبث بخامج ومدمدالت عغ شخيق مؤسدات حكػمية، كحلظ اإل بتخكيا

وتقجـ تخكيا لدكاف السشصقة وخاصة فئة الذباب  ،تخكيا تشذخ الثقافة والسػروث التخكي
 صػرة. بأحدغ

؛ لى حمف الشاتػ ضسغ مذخوع تػسيع الحمفتجعع تخكيا انزساـ دوؿ البمقاف إ -4
يا، كسا تجعع وتخػ ذلظ يرب في مرمحت ،وروبيةالقارة األليذسل دوؿ شخؽ وجشػب 

ىحا االنزساـ سيؤدؼ إلى وقػؼ  فْ ، وتخػ أوروبيانزساـ ىحه الجواؿ إلى االتحاد األ
نب تخكيا في مصالبتيا باالنزساـ إلى االتحاد األوروبي، إذ تعتبخ لى جاىحه الجوؿ إ

يا سػؽ اقترادية ميسة ن  ا أ، كسوروبيدوؿ البمقاف تذكل عسق تخكيا األ ف  تخكيا أ
 .وربي في مشصقة البمقافلالتحاد األ قػيا   لتخكيا تداىع جعل تخكيا مشافدا  

وغمػ فيسا ود ألجاؤ  ة البعج االستخاتيجينجاح تخكيا في تصبيق نطخيمغ خغع عمى ال -6
الدياسة التخكية تجاه دوؿ البمقاف  فَّ أ ال  فيخ السذكالت والدياسة الشاعسة، إيخز تر

، وتػضيف تباع خصاب ذات شابع ديشي تارةمشيا: إ ءاألخصاقعت في عجد مغ و 
سياسية تارة، وتارة  ألغخاض ؛سالمية داخل بعس دوؿ البمقافقزية دعع الصػائف اإل

ثار التخكية، مسا أ األصػؿخخػ باتباع نفذ قػمي تجاه مػاششي ىحه الجوؿ مغ أ
 حفيطة بعس دوؿ السشصقة.

تباع سياسة خارجية قائسة عمى السرالح السذتخكة مع دوؿ يتػجب عمى تخكيا إ -7
ية، واالبتعاد البمقاف ودعع استقخار ىحه البمجاف بعيجا عغ التجخل في شؤونيا الجاخم

يثيخ حفيطة سكاف البمقاف عمى بسختمف  و االثشي الحؼعغ الخصاب الجيشي أ
 انتسائيع. 
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