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

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

الدمصة في تخكيا ،انتيج الحدب سياسة قائسة عمى جسمة مغ السبادغ التي وضعيا

أحسج داؤود أوغمػ في كتابو "العسق االستخاتيجي" والتي رسست خارشة التػجيات
التخكية ،وعمى رأس ىحه السبادغ "ترفيخ السذكالت" و"الجبمػماسية الشاعسة" وقج

وفخت ىحه الدياسة لتخكيا إمكانية إقامة عالقات متقجمة مع العجيج مغ دوؿ البمقاف
وفي شتى السجاالتَّ ،
ووضفت ليحه الغاية العجيج مغ االمكانيات والسؤسدات.

الكمسات السفتاحية :تخكيا؛ البمقاف؛ تخكيا والبمقاف.
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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
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السقدمة:

تذغل مشصقة البمقاف أىسية بالغة في الدياسة التخكية؛ لسا تتستع بو ىحه

السشصقة مغ مسيدات جغخافية ،ومػقعا ميسا يذكل مجخال لتخكيا إلى أوروبا ،وتاريخيا
تعتبخىا تخكيا جػىخ الفتػحات العثسانية في أوروبا ،وثقافيا تختبط مشصقة البمقاف مع

تخكيا بخوابط ثقافية وديشية وعخقية ،إال إ َّف ضخوؼ الحخب الباردة ،وانزساـ تخكيا إلى

التحالف الغخبي ،وحمف الشاتػ ،ووقػع غالبية مشصقة البمقاف تحت الحكع الذيػعي في
دولة يػغدالفيا ،لع يدسح لتخكيا بإقامة عالقات مع دوؿ ىحه السشصقة.

شيج عاـ( 9989ـ) انتياء الحخب الباردة بتفكظ االتحاد الدػفيتي ،وكاف مغ

نتائج تفكظ يػغدالفيا استقالؿ العجيج مغ الجوؿ التي كانت مغ ضسشيا ،وزيادة
أف تتبع
الفخص ،وانفتاح مشصقة البمقاف بالكامل أماـ تخكيا؛ األمخ الحؼ أتاح لتخكيا ْ
سياسة خارجية تيجؼ إلى دخػؿ مشصقة البمقاف ،واالستفادة مغ الفخص الستاحة،
ومثل عيج الخئيذ التخكي "تػركػت أوزاؿ" بجايات التػجو التخكي نحػ البمقاف ،والتي

كانت ضسغ مذخوع أكبخ أشمقو "أوزاؿ" فيسا عخؼ بػ "العثسانية الجديدة أو تركيا من

االدرياتيك إلى سهر الرين" ،إال أ َّف الحخوب العخقية والجيشية التي شيجتيا مشصقة
البمقاف في االعػاـ( 9995ـ و 9999ـ) ،حجت مغ تػجيات تخكيا في البمقاف ،ومع

وصػؿ حدب العجالة والتشسية إلى الحكع في تخكيا ،ووضعو لسبادغ أساسية لدياستو

الخارجية مغ بيشيا :ترفيخ السذكالت مع الجوؿ السجاورة ،والديخ وفق مبجأ القػة

الشاعسة كبجيل عغ مفيػـ القػة العدكخية ،فقج حطيت مشصقة البمقاف بأىسية كبيخة لجػ

كل
حكػمة العجالة والتشسية التي استصاعت مغ خالؿ جسمة مغ الدياسات شسمت َّ

جػانب العالقات أ ْف تبشى نسػذجا مغ العالقات السسيدة والحدشة مع أغمب دوؿ
البمقاف.
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أىسية الدراسة:

ُّ
تعج ىحه الجراسة محاولة لمتعخؼ عل أبخز آليات وإجخاءات الحكػمة التخكية

تجاه دوؿ البمقاف ،وتأتي أىسية الجراسة مغ شبيعة الجػار الجغخافي بيغ تخكيا

والبمقاف ،إذ تذكل تخكيا بػابة البمقاف نحػ آسيا والذخؽ األوسط ،بيشسا يذكل البمقاف

بػابة تخكيا نحػ أوروبا ،ال سيسا بعج امتجاد مياـ حمف الشاتػ ليذسل دوؿ شخؽ
وجشػب أوروبا ،فزال عغ انزساـ عجد مغ دوؿ البمقاف إلى االتحاد األوروبي.

ىدف الدراسة:

تيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى إجخاءات حدب العجالة والتشسية الحاكع إليجاد

متسيد لتخكيا في مشصقة البمقاف ،وأبخز أدوات ىحا التػجو ونتائجو سمبا وإيجابا.
ا
مػقعا
هيكمية الدراسة:

لغخض االحاشة بالسػضػع فقج تع تقديع الجراسة إلى مقجمة مخدفة بثالثة

محاور ،ضسغ السحػر االوؿ أىسية مشصقة البمقاف لتخكيا ،وعالقات تخكيا مع دوؿ

البمقاف مشح نياية الحخب الباردة حتى عاـ( 2002ـ) ،أ َّما السحػر الثاني فقج تصخؽ

إلى سياسية تخكيا تجاه دوؿ البمقاف في عيج حدب العجالة والتشسية في كافة
السجاالت ،فيسا عخض السحػر الثالث أبخز السعػقات أماـ الدياسة التخكية تجاه دوؿ

البمقاف ،وخمرت الجراسة إلى جسمة مغ االستشتاجات.
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أوال :أهميت منطقت البلقان والعالقاث الرتكيت مع دول البلقان منذ نهايت
احلزب الباردة حىت عام 2002م

 -9السهقع الجغرافي لسشطقة البمقان:
تقع مشصقة البمقاف في جشػب شخؽ القارة األوربية وتقجر مداحتيا بحػالي

(550كع) ،تستج حجودىا مغ البحخ األدرياتيكي غخبا إلى مزيق الجردنيل والبدفػر
وبحخ إيجة شخقا ،ومغ حجود وادؼ الجانػب شساال إلى البحخ الستػسط جشػبا ،وتعج

ىحه السشصقة مغ أكثخ مشاشق أوروبا تشػيعا ثقافيا وعخقيا ،كسا ُّ
تعج مغ أفقخ دوؿ

أوروبا اقتراديا .قػميا يشقدع سكاف البمقاف بيغ األلباف والبػسشييغ (البػششاؽ)
واالتخاؾ( ،)9أما ديشيا فيتػزع سكاف البمقاف إلى مدمسيغ ومديحييغ أرثػدوكذ ،ويسثل

السدمسيغ ( ) %99مغ عجد الدكاف البالغ (40مميػف ندسة) ،فزال عغ وجػد

أقميات مديحية بخوتدتانت وييػدية .سياسيا فقج خزعت السشصقة في القخف الخامذ
عذخ السيالدؼ إلى الحكع العثساني ولغاية الحخب العالسية األولى وانييار الجولة

العثسانية ،وبعج الحخب العالسية الثانية وقعت أغمب دوؿ مشصقة البمقاف تحت الشفػذ
الذيػعي ،إذ شكمت دولة يػغدالفيا الفيجرالية .شيجت مشصقة البمقاف بعج تفكظ

االتحاد الدػفيتي وانييار الذيػعية مخحمة ججيجة تسثمت في بخوز دوؿ ججيجة (ست
دوؿ) بعج تفكظ يػغدالفيا فزال عغ دوؿ بمغاريا واليػناف والبانيا ورومانيا (.)2

 -2أىسية مشطقة البمقان لتركيا:
تحتل مشصقة البمقاف أىسية كبيخة في الدياسة الخارجية التخكية ،وتشبع ىحه
األىسية مغ جسمة أسباب تسمييا اعتبارات تاريخية وثقافية وأمشية واقترادية ،ويسكغ

إجساليا بسا يمي:

أ .تاريخيا تعػد عالقة تخكيا بسشصقة البمقاف إلى عيج الجولة العثسانية(9299ـ-
9922ـ) ،إذ بقيت تحت الحكع العثساني لقخابة خسدة قخوف ،وعمى الخغع مغ ىحه
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الفتخة الصػيمة إال أنيا لع تكغ خالية مغ ثػرات مشاىزة لمحكع العثساني ألسباب
عخقية أو ديشية أو نتيجة لدػء االدارة العثسانية ليحه السشصقة ،إال أَّنيا تذكل عسق
تخكيا في أوروبا .يخػ بعس السؤرخيغ أ َّف وصػؿ العثسانييغ إلى مشصقة البمقاف يعج

فتحا إسالميا حكيكيا عمى الشكيس مغ سيصختيا عمى السشصقة العخبية ،أو أجداء
أخخػ مغ آسيا أو أفخيكيا السدمسة(.)3

ب .الخوابط الجيشية والعخقية ،ويأتي اىتساـ تخكيا بيحا الجانب مغ وجػد أقميات مدمسة
في مشصقة البمقاف تذكل بعجا حزاريا وديشيا أثخ شيمة عقػد مغ الدمغ في الشطخة

األوروبية لألتخاؾ والسدمسيغ خارج حجود تخكيا ،ىحه الشطخة القائسة عمى اعتبار أ َّف
األتخاؾ مدمسػف ،والعكذ صحيح ،أ ْؼ :أ َّف السدمع يعشي تخكيا ،فزال عغ كػنيا
كانت سببا في حسالت تصييخ عخقية وديشية شيجتيا مشصقة البمقاف ،وكانت أيزا
إحجػ األسباب التي دفعت تخكيا لالىتساـ بسشصقة البمقاف ال سيسا بعج أ ْف شيج عقج
الثسانيشات مغ القخف الساضي ىجخة قخابة السميػف ونرف السميػف مدمسا مغ أعخاؽ
مختمفة مغ البمقاف إلى تخكيا ،يقابميا وجػد العجيج مغ األتخاؾ السػزعيغ عمى دوؿ

البمقاف والتي تقجر أعجادىع في تمظ الفتخة بػ (مميػف و 750الف)(.)4

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

أوروبا تقخيبا ،وعمى مقخبة مغ السياه الجافئة (البحخ الستػسط والسزايق التخكية) عشج

شخؽ السالحة البحخية ،فزال عغ قخبيا مغ مشاشق ومشابع الشفط في الذخؽ االوسط،

فزال عغ ما تقجـ فإ َّف تخكيا تخػ في البمقاف امتجادا جغخافيا وتاريخيا ليا ،وشخيقيا
إلى القارة األوروبية ،كسا تذكل تخكيا نقصة فرل ووصل لمبمقاف مع آسيا عغ شخيق
مزيقي البدفػر والجردنيل(.)5
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 .3سياسة تركيا تجاه البمقان بعد الحرب الباردة حتى 2002م
بعج الحخب العالسية الثانية قخرت تخكيا أ ْف تكػف جدء مغ السشطػمة الغخبية
بكيادة الػاليات الستحجة األمخيكية ،وانزست إلى األحالؼ العدكخية التابعة ليحه
السشطػمة ،وعمى رأسيا حمف شساؿ االشمدي (الشاتػ) ،وبشاء عمى ذلظ كانت تخكيا
ممتدمة بدياسة الحمف وما يخسسو مغ مقتزيات ،لحا لع تكغ لمبمقاف أ ُّؼ خرػصية
استثشائية في الدياسة التخكية خارج سياسات حمف األشمدي ،وبقيت عالقات تخكيا
مع دوؿ البمقاف وعمى رأسيا يػغدالفيا ىادئة يدػدىا ححر وتخقب تسميو شبيعة
انزساـ الجانبيغ إلى معدكخيغ مختمفيغ ،ولع تذب عالقاتيا مع دوؿ البمقاف سػػ
خالفاتيا مع اليػناف ،ثع مذكمة أتخاؾ بمغاريا (بعج تخحيل قخابة مميػف تخكي مغ
بمغاريا عاـ 9989ـ)(.)5
عمى الخغع مغ التداـ تخكيا بدياسات حمف الشاتػ أثشاء الحخب الباردة في
تػجيو سياستيا الخارجية القائسة في ذلظ الػقت عمى سياسة دفاعية ،فقج شيجت
نياية الثسانيشات مغ القخف الساضي بػادر اىتساـ تخكي بسشصقة البمقاف مغ خالؿ
إقامة عالقات ثشائية ،وإيجاد بيئة مغ التعاوف كانت فاتحتيا الديارة التي قاـ بيا وزيخ
الخارجية التخكي آنحاؾ "حيجر حميف أوغمػ" إلى يػغدالفيا في تسػز(9987ـ)،
والسباحثات التي أجخاىا مع قادة يػغدالفيا في ضػء اقتخاحيع القاضي بعقج اجتساع
تع عقج
لػزراء الخارجية دوؿ البمقاف بيجؼ دراسة ومشاقذة االوضاع في السشصقة ،وقج َّ
ىحا االجتساع في بمغخاد في شباط( 9988ـ) ،وقج أعخب رئيذ الػزراء آنحاؾ "تػركت
أوزاؿ" عغ أممو في إقامة عالقات مذتخكة قائسة عمى أسذ حدغ الجػار ،والسرالح
السذتخكة ،واالحتخاـ الستبادؿ بيغ دوؿ البمقاف ،وتعتبخ تخكيا أ َّف إقامة ىكحا عالقات
ميسة ججا لمػصػؿ إلى تحقيق مكانة مسيدة لتخكيا في مشصقة البمقاف .أعقب اجتساع
وزراء خارجية دوؿ البمقاف وتخكيا انفتاح تخكيا عمى البانيا ،إذ زار وزيخ الخارجية
وتع خالؿ الديارة إعادة الشطخ في العالقات
"مدعػد يمساز" ألبانيا في عاـ(9988ـ)َّ ،
وتع تأشيخ ىحا التعاوف مغ خالؿ
بيغ الجانبيغ في السجاالت االقترادية والتقشيةَّ ،
تػقيع اتفاقية التعاوف السذتخؾ االقترادؼ والرشاعي والتقشي والتي وقعت في آب
9988ـ(.)6
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كاف عاـ(  9989ـ) عاـ التحػالت في سياسة تخكيا وعالقتيا بالبمقاف ،مع
تفكظ االتحاد الدػفيتي ،وتفكظ يػغدالفيا ،وضيػر الشدعات التحخرية في دوؿ البمقاف
وصػال إلى الشداعات العخقية والجيشية التي أسفخ عشيا تفكظ يػغدالفيا ،وانعكاس ذلظ
عمى مػازيغ القػػ في مشصقة البمقاف ،التي وضعت تخكيا أماـ تحج ججيج تسثل في
ضعف مخكدىا بالشدبة لمغخب بعج انتياء الحخب الباردة ،فزال عغ ضيػر تشافذ
كل ىحه االمػر
دولي في ىحه السشصقة بيغ كل مغ روسيا ودوؿ االتحاد األوروبيُّ ،
فزال عغ وجػد حكػمة تخكية مشح عاـ( 9990ـ) تؤمغ وتعسل عمى إعادة أمجاد
الجولة العثسانية والسسثمة بذخرية الخئيذ التخكي "تػركت أوزاؿ" عخاب مذخوع
العثسانية الججيجة  ،أو "تخكيا مغ األدرياتيكي إلى سػر الريغ" الحؼ أسيع في إحياء
تػجيات تخكيا نحػ البمقاف مجفػعا بحقائق مػضػعية عمى رأسيا أ َّف(  )%90مغ
سكاف تخكيا ىع مغ أصػؿ بمقانية ،ولجييع روابط مع شعػب البمقاف ،وعمى العكذ
يػجج أتخاؾ في البمقاف ،وبشاء عميو ضيخ في مصمع التدعيشات مغ القخف الساضي
مرصمح "اتخاؾ الخارج" الحؼ أصبح جدءا مغ التػجو التخكي نحػ البمقاف ،مغ جية
أخخػ اتبعت تخكيا سياسة ججيجة ونذصة تيجؼ إلى الحج مغ الشفػذ اليػناني والخوسي
في السشصقة ،ىحه الدياسة قائسة عمى أساس تقجيع العػف والسداعجة لمجوؿ البمقانية
في شتى السجاالت ،إذ وقعت مع البانيا في عاـ( 9992ـ) اتفاقية تعاوف عدكخؼ
تقزي بأ ْف تقػـ تخكيا بتحجيث وتجريب الجير االلباني(.)7
أخحت العالقات الثشائية السكثفة والسجعػمة بديارات عجيجة قاـ بيا أبخز
السدؤولػف الخسسيػف سػاء أكاف السدؤولػف عدكخييغ أـ مجنييغ ،بيغ الحكػمة
التخكية والجسيػريات الحجيثة (كخواتيا ،البػسشة واليخسظ ،صخبيا ،الجبل االسػد،
مقجونيا) في رفع مدتػػ العالقات الثشائية ،وقج نتج عغ ىحه الديارات جسمة مغ
االتفاقيات الثشائية التي أسيست في دفع عجمة التعاوف في السجاالت الدياسية
والعدكخية واالقترادية مع الدعي إلقامة مشاشق تجارة حخة ثشائية أو متعجدة
االشخاؼ ،كحلظ استصاعت تخكيا في مصمع تدعيشات القخف الساضي مغ تصبيع
عالقاتيا مع بمغاريا إذ وقع الصخفاف في كانػف األوؿ(9999ـ)عمى "وثيقة صهفيا"
والتي تزسشت عجدا مغ اإلجخاءات تيجؼ إلى تعديد األمغ في السشاشق الحجودية

:
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السذتخكة ،وقج تػشجت العالقات الثشائية التخكية – البمغارية بعج زيارة الخئيذ التخكي
آنحاؾ "تػركت أوزاؿ" الى بمغاريا في شباط(9993ـ) ،وتججر اإلشارة إلى أ َّف
العالقات التخكية – البمغارية قج شيجت تػت اخ كبي اخ أباف عقج الثسانيشات مغ القخف
الساضي عمى خمفية ما عخؼ بسذكمة أتخاؾ بمغاريا ،إذ يبمغ عجد االقمية التخكية في
بمغاريا آنحاؾ ( )%90مغ إجسالي الدكاف ويقجر عجدىع ما بيغ (900ألف -مميػف
ونرف السميػف) ،وتخجع جحور السذكمة إلى عاـ(  9984ـ) لكشيا وصمت ذروتيا
عاـ(  9989ـ) بعج اإلجخاءات التي اتخحتيا الحكػمة البمغارية ضج األقمية التخكية
مغ تجخيجىا حقػقيا القػمية والثقافية في إشار سياستيا اليادفة إلى صيخ ىحه األقمية
في السجتسع البمغارؼ مسا أدػ إلى ىجخ قخابة ( )300الف مغ ىؤالء إلى تخكيا ،وقج
حاولت تخكيا تجويل ىحه السدألة إال أ َّف تغييخ الحكػمة البمغارية أواخخ عاـ(9989ـ)
وإعالف الخئيذ البمغارؼ "بيتخ ميالديتػؼ" في كانػف االوؿ( 9989ـ) عغ إجخاءات
لمتخفيف مغ عسمية "بمغخة "االقميات مسا أسيع في التخفيف مغ التػتخ القائع بيغ
الجولتيغ وتخاجع تخكيا عغ تجويل قزية أتخاؾ بمغاريا(.)8
ويسكغ إجساؿ عجد مغ األسباب وراء نجاح تخكيا في العقج األخيخ مغ القخف

الساضي في إقامة عالقة حدشة مع أغمب دوؿ البمقاف ،مغ بيشيا أ َّف تخكيا عمى الخغع
مغ انتياء الحخب الباردة فيي الزالت تعسل وفق ما تسميو تحالفاتيا مع الػاليات
الستحجة األمخيكية ،إذ تحتاج الػاليات الستحجة لبدط سيصختيا عمى السشاشق التي
كانت تخزع لمسشطػمة االشتخاكية إلى ذراع ضاربة لسشع عػدة الييسشة الخوسية ،لحا
فإ َّف ىحا التحخؾ التخكي كاف بجعع أمخيكي ،أما الدبب الثاني فيكسغ في سعي تخكيا
إلى الجخػؿ في الدػؽ البمقانية؛ لتحقق نسػا اقتراديا أكبخ ،يؤىميا لجخػؿ االتحاد
األوروبي خاصة بعج الػعػد التي قصعيا االتحاد لمعجيج مغ دوؿ البمقاف في االنزساـ
إلى االتحاد األوربي ،مغ ناحية أخخػ فإ َّف تخكيا تدعى إلى تذجيع ىحه الجوؿ إلى
االنزساـ لحمف شساؿ األشمدي ،وتحقيق تػسع الحمف في جشػب شخؽ القارة
األوروبية ،وىػ ما يقصع الصخيق عمى الشفػذ الخوسي واليػناني ،أما الدبب اآلخخ
فيكسغ في أ َّف االتخاؾ كانػا ييجفػف مغ وراء حخصيع عمى إقامة عالقات حدشة مع
دوؿ البمقاف إلى الػقػؼ بػجو الشفػذ اليػناني ،ومحاولة عدؿ اليػناف والحرػؿ عمى

:
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دعع دوؿ البمقاف لتخكيا في خالفيا مع اليػناف والحؼ يتذعب إلى عجة خالفات أوليا:
الخالؼ حػؿ جديخة قبخص والحؼ يعػد الى عاـ(  9963ـ) ثع تصػرات ىحا الخالؼ
عاـ( 9974ـ) عشجما أقجمت اليػناف عمى دعع االنقالب العدكخؼ في قبخص والحؼ
أدػ بجوره إلى غدو عدكخؼ تخكي ،واحتالؿ تخكيا لقخابة ()%38مغ مداحة الجديخة،
ثع إعالف الكبارصة األتخاؾ عغ قياـ "الجولة الفيجرالية لذساؿ قبخص" في شباط
(9975ـ) ،ومغ ىشا كاف تسدظ تخكيا وإصخارىا عمى تقديع الجديخة بيغ الصائفتيغ
كل شخؼ
التخكية واليػنانية ورفزيا لدحب قػاتيا مغ قبخص ،ويبجو أ َّف تسدظ ُّ
بػجية نطخه كاف سببا في فذل السداعي الجولية لحل ىحه السذكمة( ،)01وتتسحػر
الخالفات التخكية-اليػنانية األخخػ حػؿ السياه اإلقميسية ،والسجاؿ الجػؼ وتحجيج
الجخؼ القارؼ واترالو بسدألة التشقيب عغ الشفط في بحخ إيجة(.)00
وعمى العسػـ يسكغ إجساؿ الدياسة التخكية تجاه مشصقة البمقاف بعج الحخب
الباردة وحتى مصمع األلفية الثالثة مغ خالؿ التخكيد عمى دعع مرالح مدمسيغ
البمقاف ومداعجة الجوؿ التي استقمت بعج تفكظ يػغدالفيا عمى إرساء األمغ والدالـ
في السشصقة دوف إقحاـ نفديا بحخب مع إ ِّؼ شخؼ في السشصقة ،لحا فقج اقترخ دورىا
في العجيج مغ السذاكل التي شيجتيا مشصقة البمقاف ومشيا الحخب في البػسشة
واليخسظ وفي كػسػفػ عمى دورىا ضسغ الجيج الجولي الخامي إلى وقف ىحه
الشداعات(.)01

وتؤمغ تخكيا بأىسية السداعي الجولية لحفع األمغ في مشصقة البمقاف ،وانصالقا
مغ ذلظ َّ
فإنيا تذارؾ في العجيج مغ السبادرات الجولية في مشاشق الشداعات في
البػسشة واليخسظ وكػسػفػ سػاء العدكخية مثل "قػات حفع الدالـ في كػسػفػ (
 ")KFORو"قػات حفع الدالـ التابعة لالتحاد االوروبي في البػسشة واليخسظ
( ")EUFORأو السجنية مثل "بعثة االمع الستحجة لإلدارة السؤقتة في كػسػفػ
( ")UNMIKو"بعثة سيادة القانػف في كػسػفػ التابعة لالتحاد االوروبي (")EULEX
في إشار دعع الجيػد الجولية لحفع االمغ في السشصقة .فزال عغ جيػد تخكيا في
إنذاء مشطسة تجسع دوؿ السشصقة كػف ىحه الجوؿ ىي أكثخ مغ يدتصيع السداىسة في

:
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استقخار ىحه السشصقة ،وفي ىحا االشار تأسدت مشطسة التعاوف في جشػب شخؽ
أوروبا وتزع(  )92دولة فزال عغ سمػفيشيا(.)02
ثانيا :سياست تزكيا جتاه دول البلقان يف عهد حزب العدالت والتنميت

شيج عاـ(  2002ـ) وصػؿ حدب العجالة والتشسية إلى الدمصة في تخكيا في

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

االتحاد األوروبي والحفاظ عمى مكانة تخكيا في حمف الشاتػ بعج انتياء الحخب

الباردة ،ووضع أسذ ججيجة لمدياسة الخارجية التخكية.

تتمخز الدياسة الخارجية التخكية في ىحه الفتخة باألسذ التي وضعيا

ميشجس الدياسة الخارجية التخكية لحدب العجالة والتشسية "أحسج داؤود أوغمػ" والقائسة
عمى جسمة مغ السبادغ واألسذ تجعل مغ تخكيا دولة محػرية ومخكدية عمى الداحة

الجولية ،ىحه الدياسة تخػ في تخكيا دولة أسيػية وأوروبية في الػقت نفدو ودولة
متػسصية ،ولمػصػؿ لحلظ استخجـ داؤود أوغمػ كل إمكانيات تخكيا االجتساعية

والثقافية واالقترادية والتاريخية .واتباع سياسة قائسة عمى القػػ الشاعسة واستخجاـ

الصخؽ الجبمػماسية إليجاد حمػؿ سمسية لمسذاكل والقزايا التي تحيط بتخكيا عمى
الداحة الدياسية الجولية ،عغ شخيق تحقيق الدالـ مع جيخانيا "ترفيخ السذاكل"

وعغ شخيق التحخؾ كصخؼ وسيط مغ االشخاؼ الستشازعة في جػارىا(.)03

وفق مشطػر العسق االستخاتيجي فإ َّف سياسة تخكيا تجاه مشصقة البمقاف يجب

أ ْف تشصمق مغ االىتساـ بالجالية السدمسة التي خمفتيا الحكبة العثسانية ،وىي إحجػ
األسذ والسبادغ التي وضعيا "أحسج داؤود أوغمػ" في كتابو ،وخاصة في البػسشة
وألبانيا إذ يقػؿ داؤود أوغمػ "قد أخطأت الدياسات الدابقة التي نظرت الى ىذه

السجسهعات عمى أنيا عبء عمى الدياسة الخارجية  ......وقد حقق التراكم

التاريخي السدتشد عمى السيراث العثساني إمكانيات كبيرة لتركيا في البمقان في الهقت
الحالي" ،ولتحقيق ىحا اليجؼ يجب عمى تخكيا مخاعاة أمخيغ األوؿ :دعع الجيػد
:
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السبحولة لتػفيخ االستقخار في البػسشة وألبانيا ،وتذكيل مطمة قانػنية تػفخ األمغ
والحساية لألقميات األثشية في السشصقة .وكحلظ عمى تخكيا االستفادة مغ العػامل

الجاخمية والخارجية لكي تكػف في قمب أ ِّؼ تكتل بمقاني ،ومتابعة الشفػذ الخوسي

واألوروبي عسػما في السشصقة ،والعسل عمى إيجاد ميداف لمقػػ في السشصقة بيغ كل
مغ الػاليات الستحجة والياباف والريغ كقػػ في مخاكد بعيجة وبيغ أوروبا وروسيا

كقػتيغ قخيبتيغ في السشصقة ،واعتبار أمغ مشصقة البمقاف جدء مغ االعتبارات األمشية

عمى حجود تخكيا الغخبية ،والعسل عمى تػسيع ىحا الخط األمشي إلى مشصقة غخب
البمقاف مغ خالؿ عقج اتفاقيات ثشائية مع دوؿ السشصقة(.)04
وإليجاد مكانة مسيدة لتخكيا في مشصقة البمقاف عسػما كاف عمى تخكيا تشديق

السػاقف بيحا الذأف مع الػاليات الستحجة األمخيكية؛ لزساف تحقيق االستقخار في
السشصقة والسداعجة في حل الخالفات والشداعات اإلقميسية ،خاصة وأ َّف الػاليات

الستحجة تخػ بأ َّف زعدعة األمغ في مشصقة البمقاف ييجد األمغ واالستقخار األوروبي،
ويعخقل خصط الشاتػ لمتػسع نحػ شخؽ ووسط القارة األوروبية ،وىػ أمخ أكجتو

الػاليات الستحجة في وقت سابق عشجما صخحت وزيخة الخارجية األمخيكية "مادليغ

أولبخايت" قائمة :إ َّف مشصقة البمقاف تحطى بأىسية خاصة في األدراؾ االستخاتيجي
األمخيكي؛ لكػنيا مشصقة عجـ استقخار تقع ضسغ السرالح الحيػية لمػاليات الستحجة
وحمفائيا تخكيا واليػناف والسانيا وإيصاليا ،وشبقا الستخاتيجية األمغ القػمي األمخيكي

لعاـ(9999ـ) ،إ َّف لمػاليات الستحجة ىجفيغ استخاتيجييغ في أوروبا األوؿ :بشاء تكامل
تع إدراكو قبل( 50سشة) مغ خالؿ مذخوع مارشاؿ وحمف
أوروبي حكيقي والحؼ َّ
الشاتػ ،والثاني العسل مع حمفائشا عبخ االشمدي لسػاجية التحجيات الججيجة ،فعجـ

االستقخار البمقاني ييجد األمغ األوروبي ،والتاريخ يبيغ لشا بأ َّف أمخيكا ال يسكغ أ َّف

تكػف آمشة إذا أوروبا لع تكغ آمشة ،واألحجاث تحكخنا م اخ ار بأ َّف أوروبا ال يسكغ أ َّف
تكػف آمشة عشجما يمتيع الشداع مشصقة البمقاف"(.)05

:
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لحلظ عسمت تخكيا مع الػاليات الستحجة لجعع انزساـ دوؿ البمقاف إلى حمف

الشاتػ ،كسا دعست انزساـ ىحه الجوؿ إلى االتحاد األوروبي(.)06

وتخػ تخكيا أ َّف دعسيا النزساـ دوؿ البمقاف إلى حمف الشاتػ سيجعل ىحه

الجوؿ مدتكبال تجعع انزساـ تخكيا إلى االتحاد األوروبي في السقابل.

عسمت تخكيا خالؿ فتخة حكع حدب العجالة والتشسية عمى تصػيخ سياستيا مع دوؿ

البمقاف عمى كل السدتػيات "سياسيا واقتراديا وثقافيا" وفيسا يمي أبخز الجػانب التي
اعتسجتيا الدياسة الخارجية التخكية مع دوؿ البمقاف:

 – 1العالقات الدياسية والدبمهماسية:

تتزح سياسة تخكيا في ىحا الجانب مغ خالؿ التصبيق العسمي لسفيػـ القػة

الشاعسة التي يسكغ لشا القػؿ :إ َّف تخكيا نجحت في تحكيقيا مع دوؿ البمقاف ،بجءا مغ

االعتخاؼ بالجسيػريات السدتقمة بعج تفكظ يػغدالفيا وىي كل مغ " كخواتيا وسمػفيشيا

وصخبيا والجبل األسػد ومقجونيا والبػسشة واليخسظ" ،كحلظ فإ َّف تخكيا سعت لتكػف
الػسيط األمثل في ِّ
حل الخالفات بيغ دوؿ البمقاف ،وفي ىحا السجاؿ كاف حل الشداع
في البػسشة مغ أوؿ اىتسامات الدياسة التخكية ،إذ اشمقت انقخة في عاـ(  2009ـ)
مبادرة لمجسع بيغ البػسشييغ ،والرخب ،والكخوات ،والسدمسيغ؛ لمتػصل إلى حل
الخالفات داخل البػسشة (بعج فذل السداعي االوروبية لحميا) ،مغ جية ثانية أشمقت

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

البمجاف وخالؿ السجة مغ(  2009ـ حتى  2099ـ) اجتسع وزراء خارجية تخكيا

والبػسشة واليخسظ وكخواتيا أربع مخات ،بيشسا اجتسع وزراء خارجية التعاوف الثالثي

"تخكيا والبػسشة واليخسظ وصخبيا" تدع مخات ،إال أ َّف أبخز ىحه االجتساعات وأىسيا
كاف اجتساع الخئيذ الرخبي "بػريذ تاديتر" مع رئيذ البػسشة واليخسظ "ىاريذ

سيالججيتر" ،إذ أسيست ىحه المقاءات في تحديغ العالقات الثشائية وحل الخالفات

بيغ الجولتيغ وتبادؿ التسثيل الجبمػماسي ،كسا كاف مغ نتائج ىحه الػساشة إعالف
:
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البخلساف الرخبي عغ إدانة الجخائع التي ْارتكبت في مجيشة سيبخانيتذا البػسشية أباف
الحخب البػسشية(9995م)( .)07وكاف مغ نتيجة ىحه الػساشة والديارات الستكخرة لػزيخ

الخارجية التخكية آنحاؾ "داؤود أوغمػ" ورئيذ الجسيػرية "عبجهللا كػؿ" تػقيع قادة
الجوؿ الثالث (صخبيا وتخكيا والبػسشة) خالؿ االجتساع الحؼ وصف بالقسة التاريخية
عمى إعالف اسصشبػؿ الحؼ أكج تسدظ الجوؿ الثالث باالستقخار والدالـ في مشصقة

البمقاف ،فزال عغ نجاح تخكيا في ميستيا كخئيذ دورؼ " لعسمية التعاوف في جشػب
شخؽ أوروبا " ما بيغ حديخاف(  2009ـ الى حديخاف  2090ـ) ولجعسيا لمحػار
والسرالحة بيغ كخواتيا والبػسشة واليخسظ ،مسا جعل تخكيا قػة اقميسية فاعمة في

السشصقة(.)08
وتستمظ تخكيا عالقات دبمػماسية حدشة ومسيدة مع رومانيا قبل وصػؿ حدب

العجالة والتشسية إلى الدمصة ،وقج عسل الحدب عمى تجعيع وتقػية ىحه العالقة خاصة
بعج دخػؿ رومانيا إلى االتحاد األوروبي عاـ( 2007ـ) ،إذ تجعع رومانيا دخػؿ

تخكيا إلى االتحاد ،ويحخص البمجاف عمى استسخار التعاوف والديارات الستبادلة ،التي

أثسخت عغ تػقيع "وثيقة الذراكة االستراتيجية" في(  2099/92/92ـ) في أنقخة
أ ثشاء زيارة الخئيذ الخوماني " تارياف باسيدكػ " ولقائو نطيخه التخكي " عبج هللا غل "،

وتخكد وثيقة الذخاكة عمى تشديق السػاقف في مجاالت الدياسة الخارجية واألمغ

ومكافحة االرىاب واالقتراد(.)11

مغ جية أخخػ تعسل تخكيا مغ خالؿ عزػيتيا في " مجمذ احالؿ الدالـ "

السختبط بتصبيق اتفاقية " دايتػف لمدالـ " في البػسشة واليخسظ التي وقعت بسباركة
الػاليات الستحجة األمخيكية واالتحاد األوروبي بعج حخب البػسشة واليخسظ

عاـ(9995ـ) ،حيث أكجت تخكيا مغ خالؿ عسميا في ىحا السجمذ عمى ضساف
الدالـ في البػسشة والحفاظ عمى وحجة أ ارضييا واحتخاـ التشػع الثقافي واالثشي ،وتججر

اإلشارة إلى أ َّف مدألة السدمسيغ في البػسشة والجفاع عشيع؛ لشيل حقػقيع تمقى تأييجا
واسعا مغ الذارع التخكي ال سيسا في سخاييفػ التي يعتبخىا بعزيع " قجس أوروبا "،
:
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وتديخ الدياسة التخكية تجاه البػسشة في ثالث اتجاىات أوليا :االتجاه السحمي الحؼ

ييجؼ إلى تعديد الحػار بيغ االشخاؼ والجساعات األثشية األساسية في البالد ،وتخػ

تخكيا في ىحا السجاؿ أ َّف عمى سياسي البػسشة التػصل إلى حمػؿ تػافكية وليحا

شيجت سخاييفػ في عاـ(  2090ـ) زيارتيغ لػزيخ الخارجية التخكي " أحسج داؤود

أوغمػ " قبل االنتخابات البػسشية؛ لجعع جيػد تذكيل حكػمة ججيجة .أما االتجاه
الثاني فيػ االتجاه اإلقميسي وفي ىحا تػدؼ تخكيا دو ار اقميسيا ميسا في التقخيب بيغ
جيخاف البػسشة واليخسظ مغ الكخوات والرخب؛ إليجاد حمػؿ لمخالفات بيشيع ،وعقج

لقاءات ثالثية مع قيادات البػسشة واليخسظ وصخبيا مغ جية ،ومع قيادات صخبيا

وكخواتيا مغ جية أخخػ ،والتي كاف اليجؼ مشيا إقشاع سياسي البػسشة بالتعاوف مع

جيخانيع إليجاد حمػؿ سمسية(.)10

أما االتجاه الثالث مغ سياسة تخكيا تجاه البػسشة فيػ العسل لتسثيل البػسشة في

الييئات والسشطسات الجولية وتدخيع انجماجيا في االتحاد األوروبي وحمف الشاتػ،
بسعشى آخخ أصبحت تخكيا بسثابة الستحجث باسع البػسشة في السحافل والسشطسات

الجولية والعسل عمى ضساف وحجة وسالمة أراضييا دوليا ،وىحا يتزح مغ

الترخيحات التي يجلي بيا السدؤولػف األتخاؾ مغ خالؿ زياراتيع الستكخرة إلى سخاييفػ
ومشيا زيارة " داؤود أوغمػ " في تذخيغ االوؿ(  2009ـ) وزيارة الخئيذ التخكي

عبجهللا كػؿ في أيمػؿ 2090ـ(.)11

كاف تحديغ العالقات مع صخبيا مغ أىع نتائج الدياسة التخكية تجاه مشصقة

البمقاف خاصة بعج تػتخ ىحه العالقات كثي اخ أثشاء عقج التدعيشات مغ القخف الساضي
عمى خمفية حخوب البػسشة واليخسظ( 9995ـ) وكػسػفػ( 9999ـ) ،واالضصياد
الحؼ مارسو الرخب ضج السدمسيغ في الجولتيغ ،ومع تػلي حدب العجالة والتشسية

الحكع في تخكيا وسياسة االنفتاح التي انتيجيا تجاه دوؿ البمقاف ازدادت وتيخة

الديارات الجبمػماسية الخسسية بيغ البمجيغ ،فعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ زار الخئيذ
الرخبي " بػريذ تاديتر " تخكيا في عامي(  2007ـ و 2090ـ) ،كسا زارىا رئيذ
:
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الػزراء " ميخكػ سفيشكػفيتر " في عاـ(  2099ـ) وفي السقابل حطيت صخبيا بديارة

"الخئيذ التخكي عبج هللا غػؿ" في(  2009ـ) ورئيذ الػزراء آنحاؾ " رجب شيب
أردوغاف " عاـ (2090ـ) ،وفي الدشػات األخيخة زادت وتيخة ىحه الديارات إذ زار
"الخئيذ التخكي رجب شيب اردوغاف " صخبيا في تذخيغ االوؿ(  2097ـ) والتقى

نطيخه الرخبي "الكدشجر فػجيج " وجخػ خالؿ الديارة عقج اتفاقيات تعاوف في شتى

السجاالت(.)12

كسا تجعع تخكيا عالقاتيا مع مقجونيا ويحكخ أ َّف عالقات تخكيا مع األخيخة

تخجع إلى اعتخاؼ تخكيا بيحه الجسيػرية بعج تفكظ يػغدالفيا ،كسا تجعع تخكيا
مداعي مقجونيا لالنزساـ إلى الشاتػ واالتحاد األوروبي ،في السقابل تجعع مقجونيا

جيػد تخكيا في الحفاظ عمى األمغ واالستقخار وكانت مغ الجوؿ التي أدانت محاولة
االنقالب عاـ(  2096ـ) في تخكيا( .)13كحلظ تحطى دولة كػسػفػ بجعع تخكيا التي
قخ السجتسع ىحا االستقالؿ بقخار مغ السحكسة الجولية
اعتخفت باستقالليا بعج أ ْف أ َّ
عاـ( 2090ـ) ،وتعتبخ تخكيا كػسػفػ مقخ الحخكة اإلسالمية في البمقاف حتى قبل

استقالليا وتعػؿ عمييا في إعادة الشفػذ التخكي في السشصقة ،ففي زيارة لجاؤود أوغمػ

صخح في خصاب لو قائال" :تاريخشا ىه نفدو،
إلى سخاييفػ في عاـ(  2009ـ) َّ
ومريرنا ىه نفدو ،ومدتقبمشا ىه نفدو مع صعهد البمقان العثساني إلى مركز

الدياسة العالسية في القرن الدادس عذر ،سشجعل البمقان والقهقاز والذرق
األوسط جشبا إلى جشب مع تركيا ،مركز الدياسة العالسية .ىذا ىه ىدف الدياسة

الخارجية التركية وسشحقق ذلك من أجل تهفير الدالم االقميسي والعالسي ،سهف

نعيد االندماج مع مشطقة البمقان والذرق االوسط والقهقاز ،ليس فقط ألنفدشا ولكن
لمبذرية جسعاء "(.)14
ىحا الخصاب يعكذ شسػح األتخاؾ في إعادة سيادة تخكيا عمى مشصقة البمقاف كسا في
عيج الجولة العثسانية ولكغ بتصبيق سياسة ججيجة قائسة عمى دعع جيػد االرتقاء بيحه

الجوؿ والمعب عمى وتخ االثشية.

:
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 – 2العالقات االقترادية:
يعج االقتراد العسػد األساسي في العالقات الجولية ،ويمقي بطاللو عمى

العالقات الدياسية ،ومغ ىشا كانت تخكيا تجرؾ أىسية العامل االقترادؼ في عالقاتيا
مع دوؿ البمقاف خاصة التي استقمت حجيثا ،والداعية إلى الشيػض بػاقعيا

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

والتشسية لمدمصة حتى أصبحت في السختبة ( )96عالسيا .وقج ساىست األزمة

االقترادية التي اجتاحت أغمب دوؿ العالع عاـ(  2008ـ) واستسخ تأثيخىا قخابة
عاميغ في تعديد تػاجج تخكيا في البمقاف ،إذ لع يتأثخ االقتراد التخكي إال بذكل
شفيف مغ ىحه االزمة ،في حيغ كاف التأثيخ أكبخ عمى دوؿ البمقاف ذات االقتراد

الير والتي كانت بحاجة ماسة إلى تجفقات نقجية واستثسارية ،ولسا كانت الجوؿ
األ وروبية التي تعشى بالذخاكة االقترادية مع دوؿ البمقاف ىي أكبخ الستأثخيغ باألزمة
االقترادية ،فقج أصبحت تخكيا تسثل لجوؿ البمقاف شخيكا اقتراديا بجيال ،مغ جية

أخخػ أثخت األزمة االقترادية عمى مدار انزساـ دوؿ البمقاف إلى االتحاد األوروبي
وبجء الفتػر االوروبي واضحا ،لحا كاف البج لجوؿ البمقاف مغ إيجاد بجيل استخاتيجي،

فاصبح رفع مدتػػ العالقات الدياسية واالقترادية مع تخكيا مصمبا أساسيا لجوؿ
البمقاف حتى تمظ التي تسمظ عجاء تاريخي مع تخكيا مثل صخبيا(.)15

وتججر اإلشارة إلى أ َّف مشصقة البمقاف تعج سػقا مفتػحة لمدمع والخجمات

التخكية ومشافدة لالتحاد األوروبي وروسيا ،وتعج تخكيا شخيكا اقتراديا استخاتيجيا
يسمظ أكبخ االستثسارات في قصاع البشى التحتية والبشاء وقصاعات التجارة والدراعة
والدياحة في البمقاف ،وقج ارتفع حجع التجارة التخكية مع دوؿ البمقاف مغ (  2,9مميار

دوالر عاـ  2000ـ إلى  7,97مميار دوالر عاـ 2008ـ) ،وعمى الخغع مغ ىحه

الديادة في حجع التبادؿ التجارؼ ،إال أ َّف حرة مشصقة البمقاف الزالت مشخفزة ضسغ

التجارة التخكية إذ بمغت الرادرات التخكية إلى دوؿ البمقاف في عاـ  2009ـ
:
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( )%7،6مغ إجسالي صادراتيا و( )%4،3مغ إجسالي وارداتيا ،أما حجع
االستثسارات فقج بمغ في عاـ 2009ـ حػالي ( 6،4مميار دوالر) ،أما إجسالي

االستثسارات في دوؿ البمقاف في مجاالت البشاء والبشى التحتية لشفذ العاـ فقج بمغ

( 8،8مميار دوالر)(.)16

ولسا كاف رفع مدتػػ التعاوف االقترادؼ مع دوؿ البمقاف مغ بيغ أولػيات

كبيخ مغ
ا
سياسة تخكيا تجاه البمقاف فقج بحلت حكػمة حدب العجالة والتشسية مجيػدا
أجل تدييل حخكة التجارة التخكية في البمقاف ،وثبتت و ازرة االقتراد التخكي "
استخاتيجية التعاوف والتشافذ االقميسي " السػجية لجوؿ البمقاف التي تزسشت إجخاء
حػارات مدتسخة مع ىحه الجوؿ؛ لغخض تدييل التجارة واالستثسارات والتخويج لمدمع
والخجمات التخكية ،كسا عسمت عمى تػعية رجاؿ االعساؿ األتخاؾ بفخص االستثسار
في البمقاف وتػفيخ الجعع لسؤسدات االعساؿ التخكية ،كحلظ تسػيل السؤسدات التخكية

العاممة في السشصقة ،ومشح مصمع( 2099ـ)عسمت و ازرة االقتراد التخكية عمى عقج
مجسػعات عسل خاصة بجوؿ البمقاف برػرة مشتطسة ،وتزع مسثميغ مغ مختمف

مؤسدات الجولة العامة في غخفة التجارة والسشطسات غيخ الحكػمية؛ لسشاقذة االنذصة

االقترادية في السشصقة ،ووضع االستخاتيجيات السصمػبة ،ىحه الجيػد أسيست في

زيادة حجع الرادرات التخكية ،واالستثسارات في البمقاف ،كسا أرسمت تخكيا باستسخار
مداعجات تشسػية لجوؿ البمقاف خاصة الغخبية لجفع عجمة التشسية االقترادية فييا(.)17
وألجل دفع عجمة االقتراد مع دوؿ البمقاف سعت تخكيا إلى عقج العجيج مغ

اتفاقيات التجارة الحخة مع دوؿ البمقاف مشح عاـ(  2008ـ) ،وسعت إلى تػقيع عجد
مغ اتفاقيات الذخاكة االستخاتيجية مع ألبانيا ومقجونيا وصخبيا ورومانيا والبػسشة

واليخسظ والجبل األسػد ،وتػلي تخكيا اىتساما خاصا بالجوؿ التي تحتػؼ عشاصخ

إسالمية مثل البػسشة ،إذ تسثل تخكيا السختبة العاشخة بيغ شخكاء البػسشة االقترادييغ،

ويبمغ حجع االستثسارات التخكية في البػسشة حػالي ( 939مميػف دوالر) خالؿ عاـ(

 2094ـ) كسا تذارؾ شخكات مالية تخكية في قصاع السرارؼ في البػسشة وفي عجد
:
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مغ الرشاعات ،كسا تشذط الذخكات التخكية في مجاؿ خرخرة بعس السذاريع

الحكػمية في ىحه الجوؿ ،إذ تستمظ شخكات تخكيا " شخكة تػزيع الكيخباء " كحلظ
السصار الػحيج في البػسشة(.)18

ىحا ،وتعج ألبانيا كحلظ حميفا استخاتيجيا لتخكيا في البمقاف يجؿ عمى ذلظ حجع

التبادؿ التجارؼ بيغ البمجيغ ،والتعاوف االقترادؼ ،واالستثسارات التخكية في ألبانيا
البالغة ( 5،2مميار دوالر) في مجاالت االصالح الدراعي والقخوض السالية
والسداعجات الحكػمية ،فزال عغ تذكيل ممتقى رجاؿ االعساؿ األتخاؾ واأللباف في

عاـ( 2098ـ) ،أ َّما حجع التبادؿ التجارؼ بيغ البمجيغ فقج بمغ ( 420مميػف دوالر)
وتحتل تخكيا السختبة الثالثة في قائسة شخكاء ألبانيا التجارييغ ويدعى الصخفاف إلى

رفعو إلى مميار دوالر ،فزال عغ قياـ تخكيا ببشاء مصار (فمػرا) الحؼ يبعج عغ
العاصسة (تيخانا )  940كع ،كسا أبخمت الجولتاف ( )960اتفاقية في شتى السجاالت

االقترادية(.)21

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

االستثسار حػالي ( 9,47مميار دوالر) ،ويعسل في البمقاف قخابة ( )900مغ رجاؿ

االعساؿ االتخاؾ ،أما مع البػسشة فتأتي تخكيا بالسختبة العاشخة مغ بيغ شخكائيا وعجد
االستثسارات األجشبية في البػسشة إذ بمغت االستثسارات التخكية في البػسشة (939

مميػف دوالر) عاـ( 2094ـ) ،أما بذأف التبادؿ التجارؼ فقج استصاعت البػسشة

ترجيخ بزائع وسمع إلى تخكيا بكيسة ( 320مميػف دوالر) عاـ( 2096ـ)( .)20أما

مع صخبيا فقج بمغت الرادرات الرخبية الى تخكيا في عاـ(  2096ـ)حػالي (900

مميػف دوالر) ،أما حجع التبادؿ التجارؼ الثشائي فقج بمغ ( 9,2مميار دوالر) في
عاـ( 2098ـ) ويعسل الجانباف عمى رفعو إلى (2مميار دوالر) عمى السجػ القريخ

والى ( 5مميار دوالر) عمى السجػ البعيج ،وفي كمسة لػ " رجب شيب أردوغاف " خالؿ

مذاركتو في مشتجػ االعساؿ التخكي الرخبي السشعقج في العاصسة الرخبية بمغخاد،
:
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أشار إلى الفخص الكبيخة التي تتيحيا الحكػمة الرخبية لمسدتثسخيغ األتخاؾ مغ خالؿ
ما يػفخه مػقعيا االستخاتيجي في قمب البمقاف ،فزال عغ البيئة السشاسبة والسؤىمة

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

حػالي ( 200مميػف دوالر) عاـ(  2098ـ)أغمبيا في مجاالت البشاء والبشى
التحتية(.)21
 – 3العالقات الثقافية واالجتساعية :

وضفت حكػمة حدب العجالة والتشسية إلى جانب آلياتيا الجبمػماسية

واالقترادية ،أدوات الجبمػماسية الشاعسة في الجانب االجتساعي والثقافي؛ لسا لو مغ
تأثيخ في قبػؿ تخكيا لجػ شعػب البمقاف ووفق ذلظ قامت بتشفيح العجيج مغ السذاريع

االجتساعية والثقافية والتعميسية في البمقاف مغ خالؿ عجد مغ السؤسدات العامة وىي:
أ .وكالة التشسية والتعاون التركي (تيكا  :)TIKAىحه الػكالة مدؤولة عغ تقجيع
الجعع لمسذاريع الثقافية والتشسػية واالجتساعية ،وىي مغ أبخز أدوات تخكيا الخارجية
في مشصقة البمقاف تعسل بػصفيا مؤسدة دبمػماسية مدؤولة عغ الجػانب الثقافية

واالجتساعية واالقترادية لدياسة تخكيا ،وليا مكاتب في غالبية دوؿ البمقاف (6

مكاتب) في "الجبل األسػد ،رومانيا ،كخواتيا ،ألبانيا ،البػسشة واليخسظ وكػسػفػ "
تػفخ تيكا الجعع لتشفيح مذاريع التشسية خاصة في مجاؿ التعميع والرحة واالعالـ،

كسا تػفخ الجعع لسذاريع البمجيات ،وتخميع اآلثار العثسانية ،وتشديق االنذصة التخكية

الحكػمية ،وقج اكسمت (تيكا) مئات السذخوعات الرغيخة والستػسصة في انحاء البمقاف

لمسداعجة في بشاء القجرات الفشية ،كسا تتػلى (تيكا) تجريبات قػات األمغ في العجيج
مغ دوؿ البمقاف ،كحلظ تيتع (تيكا) باإلعالـ واإلعالمييغ ،وتقجـ الجعع لقشػات

تمفديػنية ،ومؤخ اخ نطست وبالتعاوف مع التمفديػف الخسسي التخكي( )TRTدورة لعجد
مغ االعالمييغ مغ دوؿ البمقاف بأنقخة بتاريخ(  2099/3/6ـ)(.)22

:
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ومغ ضسغ مذاريع (تيكا) في البمقاف تصػيخ وحجة األمخاض الشدائية والػالدة

في مدتذفى (تػفي بازار) في صخبيا ،وتجييد وتحجيث مخاكد لتعميع الشداء ميشيا،
وافتتاح مخكد إيػاء لمشداء السزصيجات في الجبل األسػد ،وساىست الػكالة مغ

خالؿ مذاريعيا اإلنتاجية ،ومذاريع التػضيف الشػعية في استقصاب الشداء والفتيات

لمسذاركة في اإلنتاج إذ جخػ تأسيذ ورش لتػضيف الشداء في كػسػفػ وتسكيشيغ في

الجخػؿ الى سػؽ االنتاج ،وفي ألبانيا دعست الػكالة إقامة مخكد إيػاء بالتعاوف مع
جسعية حقػؽ السخأة ،أما في البػسشة واليخسظ فإف لػ(تيكا  ) 900مذخوع عمى امتجاد

( )24عاما مشح انتياء الحخب عاـ( 9995ـ) ،ىحه السذاريع تتػزع بيغ مذاريع
الحفاظ عمى التخاث الثقافي ،وتحديغ الػاقع الرحي ،ودعع التعميع عغ شخيق بشاء
وتخميع السجارس البػسشية وتدويجىا بالتقشيات الحجيثة ،ودعع بخامج التبادؿ التعميسي

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

عمى العػدة الى مشاشقيا(.)23

ب .رئاسة السهاطشين األ تراك ومن في عدادىم في الخارج ( :)YTBأسدت ىحه
الخئاسة بتاريخ( 2090ـ) وتتبع مباشخة لخئاسة الػزراء التخكية ،تقجـ السداعجات

لألتخاؾ الحيغ يعيذػف خارج تخكيا ،ومغ مياميا أيزا تعديد الخوابط الثقافية
واالجتساعية مع السجتسعات التخكية والسجتسعات القخيبة مغ تخكيا ،ومغ مياميا

الخئيدية دعع جيػد السشطسات غيخ الحكػمية ،وتػفيخ السشح الجراسية لمصالب مغ
خارج تخكيا ،ويدسح لصمبة البمقاف االلتحاؽ بعجد مغ السشح الجراسية في تخكيا ،وتعج

ىحه الخئاسة بسثابة جدخ لمتػاصل بيغ أبشاء الجاليات التخكية في كل العالع(.)24

ج .رئاسة الذؤون الديشية ( :) Diyanetىحه السؤسدة ذات شابع ديشي ،ومختبصة
بخئاسة الػزراء التخكية وتعج إحجػ قشػات العالقات الخارجية التخكية في عيج حدب

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

السداجج في البمقاف(.)25

:
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د .معيد يهنس آمرة  :ويتبع ىحا السعيج الى وقف يػنذ آمخة (ندبة الى الرػفي

يػنذ آمخة االناضػلي الحؼ عاش في القخنيغ  )94 93الحؼ أنذأ في العاـ(
2007ـ) بيجؼ التعخيف بتخكيا وثقافتيا وتاريخيا ولغتيا وتقجيع الػثائق والسعمػمات

بيحا الرجد ،أما السعيج فقج أنذأ في عاـ(  2009ـ) ،ويقجـ أنذصة ودعسا في
مجاالت تعمع المغة التخكية في فخوع السعيج خارج تخكيا ،وتقجـ أنذصة فشية وثقافية

بيجؼ التعخيف بتخكيا ،فزال عغ تقجيع الجعع الالزـ في مجاؿ االبحاث العمسية ،يتبع

السعيج ( )56مخكد ثقافي في أرجاء العالع مشيا قخابة ( )94مخكد في دوؿ البمقاف "

البػسشة واليخسظ  ،3الجبل األسػد  ،9البانيا  ،2رومانيا  ،9كخواتيا  ،9كػسػفػ ،3
مقجونيا  " 9وإلى جانب تعميع المغة التخكية يقجـ السعيج الجعع الالزـ ألقداـ المغة

التخكية مغ خالؿ إبخاـ اتفاقيات مع مؤسدات تعميسية في مختمف البمجاف(.)26

ثالثا :عىائق السياست الرتكيت جتاه دول البلقان

عمى رغع مغ سعي الحكػمة التخكية إليجاد سياسة فعالة تجاه دوؿ البمقاف

تزسغ سيادة تخكيا عمى السشصقة وإيجاد جػ مغ التفاىع والدالـ واألمغ الحؼ يعػد

بالشفع عمى تخكيا ودوؿ السشصقة ،إال أ َّف ىحه الدياسة تػاجييا عجد مغ العكبات

والعػائق ومشيا:

 – 9العالقة مع اليهنان

تسثل العالقات التخكية – اليػنانية نسػذجا لمعالقات السزصخبة ،والخالفات

بيغ الجولتيغ عمى مجػ عقػد مغ الدمغ ،وتتسحػر ىحه الخالفات حػؿ مذاكل عخقية

وأثشية ،فزال عغ الشداع حػؿ الجخؼ القارؼ وعائجية عجد مغ الجدر في الستػسط،

فزال عغ السذكمة األكبخ الستسثمة بالقزية القبخصية ،ومع إ َّف حكػمة حدب العجالة
والتشسية قج حاولت الحج مغ التػتخ بيغ الجولتيغ العزػيتيغ في حمف الشاتػ مغ خالؿ

العالقات الذخرية التي أقاميا رئيذ الػزراء التخكي آنحاؾ " رجب شيب أردوغاف "

مع نطيخه اليػناني " كػستاس كارفميذ " ،كحلظ البحث عغ حمػؿ لمقزايا الخالفية

بيغ الجولتيغ عغ شخيق جػالت مغ السفاوضات مشح عاـ( 2003ـ) ،وفي مصمع عاـ(

 2004ـ)أعمشت الحكػمة التخكية مػافقتيا الخسسية عمى خصة األميغ العاـ لألمع
:
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الستحجة الخاصة بإقخار الدالـ الذامل في قبخص ،وذلظ في خصػة تؤكج رغبة تخكيا
في حل القزية القبخصية وبكية القزايا مع اليػناف ،وكاف مغ نتائج ىحا اإلعالف

اجتساع الخئيذ اليػناني ورئيذ الػزراء التخكي في إحجػ السؤتسخات االقميسية في

تع بحث القزايا الثشائية وسعي الجولتيغ لتحديغ العالقات
نيداف(  2004ـ) و َّ
بيشيسا ،واستسخت السباحثات الثشائية بخعايا دولية حتى عاـ(  2006ـ) دوف التػصل

إلى نتائج نيائية(.)38

استسخت الديارات الخسسية رفيعة السدتػػ بيغ البمجيغ ،إذ شيج عاـ(  2090ـ)

زيارة ثانية لخئيذ الػزراء التخكي "رجب شيب أردوغاف" ،وفي السقابل زار الخئيذ

اليػناني "بافمػبػلذ" اسصشبػؿ بشاء عمى دعػة الخئيذ التخكي " أردوغاف " لحزػر

قسة التعاوف االقترادؼ لمبحخ األسػد السشعقجة في(  22ايار 2097ـ) ،وىحه الديارة
تعج األولى بيغ الصخفيغ عمى مدتػػ رؤساء الجوؿ مشح عاـ( 9952ـ) ،أعقبيا زيارة

رئيذ الػزراء التخكي " بغ عمي يمجريع " إلى اليػناف في(  99حديخاف  2097ـ) بشاء
عمى دعػة نطيخه اليػناني ،أسفخت ىحه الديارات عغ إجخاء مذاورات سياسية مشتطسة

بيغ و ازراتي الخارجية في كال البمجيغ وعمى مدتػػ وكيل الػ ازرة كاف آخخىا في أثيشا

تع وضع مجسػعة مغ آليات الحػار بيغ البمجيغ
في( 9حديخاف 2097ـ) ،كحلظ َّ
شسمت السذاورات الدياسية واالتراالت االستكذافية في ما يخز بحخ إيجة ،كسا

شيج العاـ(  2090ـ) تأسيذ مجمذ التعاوف بيغ البمجيغ بيجؼ معالجة القزايا

الخالفية بيشيسا ،وقج عقجت المجشة رفيعة السدتػػ السشبثقة عغ ىحا السجمذ أربعة
اجتساعات ما بيغ(  94ايار 2090ـ و  8اذار  2096ـ) وتَّع خالليا التػقيع عمى

( )54ما بيغ محكخة تفاىع واتفاقية وبخوتػكػؿ في العجيج مغ السجاالت(.)39

عمى الخغع مغ فتخة االنفخاج التي شيجتيا العالقات التخكية – اليػنانية ،إال أنيسا

لع يتػصال الى حمػؿ نياية ألىع القزايا الخالفية التي بقيت معمقة ،بل َّ
إف ىحه
الخالفات ازدادت بعج اكتذاؼ الشفط والغاز الصبيعي في شخؽ الستػسط قبالة سػاحل
جديخة قبخص ،األمخ الحؼ أعاد العالقات بيغ الجولتيغ إلى السخبع االوؿ ،إذ اعتخضت

تخكيا في(  9شباط  2098ـ)أعساؿ التشقيب التي تجخييا اليػناف بػاسصة شخكة

:
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(إيشي) اإليصالية جشػب شخؽ جديخة قبخص ،تحت ذريعة َّ
أف السشصقة ستذيج مشاورات
عدكخية ،وقج جاءت التحخكات التخكية كخد فعل عمى أعساؿ التشقيب السدتسخة التي
تجخييا قبخص اليػنانية خاصة بعج عقج اتفاقية تخسيع الحجود البحخية مع مرخ

واليػناف ،وتججر اإلشارة إلى أ َّف سبب سعي تخكيا واليػناف لمتشقيب عغ الشفط والغاز
الصبيعي في شخؽ الستػسط وبحخ إيجة يخجع إلى افتقار الجولتيغ لسرادر الصاقة

عمى الخغع مغ أف أغمب خصػط نقل ىحه السػارد إلى أوروبا تسخ عبخ أراضي
الجولتيغ ،لحا تدعى الجولتاف إلى الحرػؿ عمى مرادر شاقة خاصة بيا ،وعجت

تخكيا االتفاقية (القبخصية – اليػنانية  -السرخية) مػجية ضجىا ،وأعمشت عدميا بجء
عسميات التشقيب عغ الشفط والغاز الصبيعي في شخؽ الستػسط قبالة الدػاحل

القبخصية ،مسا أثار حفيطة الجوؿ الثالث ،وإعادة التػتخ الى العالقات التخكية-

اليػنانية(.)40

-2حداسية القػميات البمقانية غيخ التخكية وكحلظ االقميات غيخ السدمسة مغ السػقف
التخكي السدانج لمسدمسيغ واالتخاؾ في بعس دوؿ البمقاف مثل ألبانيا والبػسشة

واليخسظ وكػسػفػ التي عكدتيا الترخيحات السدتسخة لكبار السدؤوليغ االتخاؾ والتي
تسجج الجولة العثسانية ،وتحكخ سكاف السشصقة بتمظ الحكبة ،ومشيا ترخيح رئيذ

الػزراء التخكي في تذخيغ االوؿ(  2093ـ)خالؿ زيارتو لكػسػفػ إذ قاؿ ":كػسػفػ
ىي تخكيا وتخكيا ىي كػسػفػ" كحلظ ترخيح وزيخ الخارجية أحسج داود أوغمػ الذييخ

عغ العالع التخكي ،وسعي تخكيا لتججيج االثار العثسانية والحفاظ عمييا في ىحه

البمجاف ،األمخ الحؼ أثار غزب قادة صخبيا ،وأدت الى إنياء عسمية الحػار الثالثي
بيغ البػسشة واليخسظ وصخبيا وكػسػفػ بعج أ ْف أعمغ الخئيذ الرخبي عجـ حزػره
االجتساع كخدة فعل عمى خصاب أردوغاف في كػسػفػ الحؼ عجتو الحكػمة الرخبية

إىانة لديادتيا ،وشالبت تخكيا بتقجيع اعتحار رسسي ،كحلظ كانت السيػؿ التخكية

لمسدمسيغ البػششاؽ في كػسػفػ واإلشارات الستكخرة لمدياسييغ األتخاؾ إلى مفيػـ

"االخػة "التي تجسع بيغ السدمسيغ في سخاييفػ وسكػبي وكػسػفػ أدت إلى زيادة

الذكػؾ لجػ صخبيا وخاصة التيار القػمي السحافع في نػايا الحكػمة التخكية ،إذ

:
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كانػا يخوف في سياسة حدب العجالة والتشسية تػجيات نحػ تصبيق مفيػـ " العثسانية

الججيجة "(.)49

-3التشافذ الجولي عمى مشصقة البمقاف خاصة بعج زواؿ آثار االزمة االقترادية عاـ(
 2008ـ) واستقخار العجيج مغ دوؿ أوروبا اقتراديا ،والتي مغ السخجح أنيا ستذكل

مشافدة قػية لالستثسارات التخكية في البمقاف ،فزال عغ تشافذ دوؿ أخخػ عمى

راسيا روسيا والريغ واإلمارات العخبية الستحجة وأذربيجاف السيسا وإ َّف مشصقة البمقاف
تذكل نقصة ميسة لعبػر أنابيب نقل الصاقة إلى أوروبا ،لحا فإ َّف الحفاظ عمى مكانة

اقترادية مسيدة لتخكيا في البمقاف تتصمب بحؿ السديج مغ الجيػد في السدتقبل القخيب
ويجعل ميسة تخكيا أكثخ صعػبة.

-4الخالفات العخقية واألثشية في العجيج مغ دوؿ البمقاف وبيغ دوؿ وأخخػ والتي تشحر
بتفجخ الرخاع مججدا في السشصقة وتقػض جيػد تخكيا؛ لتحقيق الدمع واالمغ االقميسي

لسشصقة البمقاف(.)42

الخاتسة واالستشتاجات:

تػصمت الجراسة إلى جسمة مغ االستشتاجات التي تقييع سياسة تخكيا تجاه دوؿ

البمقاف في عيج حدب العجالة والتشسية والتي يسكغ إجساليا بسا يمي:

 -9نجحت حكػمة حدب العجالة والتشسية في مشصقة البمقاف في تصبيق نطخية "ترفيخ
السذاكل" و"القػة الشاعسة" عمى عكذ مشصقة الذخؽ األوسط التي فذل الحدب في
تصبيق نطخياتو فييا ،وربسا يخجع الدبب في نجاح ىحه الدياسة في البمقاف إلى وجػد

بيئة مشاسبة سياسيا واقتراديا ،ال سيسا َّ
أف العجيج مغ دوؿ السشصقة حجيثة عيج
باالستقالؿ وبحاجة إلى تصػيخ بيئة آمشة تسكشيا مغ بشاء مؤسداتيا وإثبات وجػدىا.

-2ساعجت األزمة االقترادية التي ضخبت اقتراديات دوؿ الغخب تخكيا؛ لتجخل
البمقاف اقتراديا لدج الفخاغ الحؼ أحجثتو األزمة بعج سحب الجوؿ االوربية دعسيا لجوؿ

البمقاف ،مسا أتاح لتخكيا زيادة حجع التبادؿ التجارؼ مع دوؿ السشصقة فزال عغ
إدخاؿ استثسارات تخكية إلى أسػاؽ ىحه الجوؿ في شتى السجاالت.

:
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-3تعتسج تخكيا في سياستيا تجاه دوؿ البمقاف عمى إرثيا الحزارؼ والجيشي والثقافي
وتػضيف ذلظ مغ خالؿ عجد مغ السؤسدات الخسسية التي تعسل عمى تقجيع صػرة

إيجابية عغ تخكيا لجوؿ السشصقة ،وتداىع في بشاء السؤسدات الثقافية والجيشية

والتعميسية في دوؿ السشصقة ومشيا وكالة (تيكا) ومعاىج يػنذ أمخة ووكالة الذؤوف

الجيشية ،وكحلظ مؤسدات تخعى التػاصل مع األتخاؾ في ىحه الجوؿ ومحاولة ربصيع
بتخكيا عغ شخيق مؤسدات حكػمية ،كحلظ اإلفادة مغ االعالـ لبث بخامج ومدمدالت
تخكيا تشذخ الثقافة والسػروث التخكي ،وتقجـ تخكيا لدكاف السشصقة وخاصة فئة الذباب

بأحدغ صػرة.

 -4تجعع تخكيا انزساـ دوؿ البمقاف إلى حمف الشاتػ ضسغ مذخوع تػسيع الحمف؛
ليذسل دوؿ شخؽ وجشػب القارة األوروبية ،وتخػ ذلظ يرب في مرمحتيا ،كسا تجعع
انزساـ ىحه الجواؿ إلى االتحاد األوروبي ،وتخػ أ ْف ىحا االنزساـ سيؤدؼ إلى وقػؼ
ىحه الجوؿ إلى جا نب تخكيا في مصالبتيا باالنزساـ إلى االتحاد األوروبي ،إذ تعتبخ

تخكيا أف دوؿ البمقاف تذكل عسق تخكيا األوروبي ،كسا أنيا سػؽ اقترادية ميسة

لتخكيا تداىع جعل تخكيا مشافدا قػيا لالتحاد األوربي في مشصقة البمقاف.

 -6عمى الخغع مغ نجاح تخكيا في تصبيق نطخية البعج االستخاتيجي لجاؤود أوغمػ فيسا
يخز ترفيخ السذكالت والدياسة الشاعسة ،إال أ َّف الدياسة التخكية تجاه دوؿ البمقاف

وقعت في عجد مغ األخصاء مشيا :إتباع خصاب ذات شابع ديشي تارة ،وتػضيف
قزية دعع الصػائف اإلسالمية داخل بعس دوؿ البمقاف؛ ألغخاض سياسية تارة ،وتارة

أخخػ باتباع نفذ قػمي تجاه مػاششي ىحه الجوؿ مغ األصػؿ التخكية ،مسا أثار
حفيطة بعس دوؿ السشصقة.

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

عغ الخصاب الجيشي أو االثشي الحؼ يثيخ حفيطة سكاف البمقاف عمى بسختمف

انتسائيع.
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