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  �سم�هللا�الرحمن�الرحيم

  

�تنا �تم �قد �ال��كية �ا��غرافيا �مقياس �مفردات �ل�ون �أعمال�و نظرا �ش�ل �ع�� ل�ا

�ا��امعة�وعدم��باملائة�م��ا،�50،�وقد�تم��غطية�نحو�تطبيقية �للظروف�ال���تمر���ا ونظرا

القدرة�ع���مواصلة�الدراسة�بالصورة�الكالسيكية�فإن���قد�ضمنت�للطلبة�����ذه�املطو�ة�

العناصر�املتبقية�من�سلسلة�املواضيع�ال���تم�توز�ع�ا�سابقا،�وال���لم�ي�ناول�ا�الطلبة����

  : عروض�م�التطبيقية�وتتمثل����ما�ي��

  :فقرات�املقياس

  مالحظة  املوضوع

  مضمنة����املطبوعة  .نبذة�تار�خية�عن�تركيا

  تم�تناولھ  .املوقع�ا��غرا���ومم��اتھ

 تم�تناولھ  .السطح�وخصائصھ

 تم�تناولھ  .املناخ�والغطاء�النبا�ي

 تم�تناولھ  .املوارد��قتصادية

 تم�تناولھ  .الزراعة

 تم�تناولھ  .الصناعة

 مضمنة����املطبوعة  .ةر التجا

   .السياحة

 مضمنة����املطبوعة  .البحري�وا��وي . النقل

 مضمنة����املطبوعة  .تركيا�و�تحاد��ورو�ي

   

  

  :نبذة�تار�خية�-.1

�عد�تركيا�من�أقدم�الدول�وجودا�عرفت�العديد�من�ا��ضارات�املتعاقبة�ال���مرت�

�ذه�الدولة�أحداثا���ا�منذ�عصور�ما�قبل�التار�خ،�وش�دت�منطقة��ناضول�ال���تقع���ا�

  .تار�خية�كث��ة�ومتنوعة�ألقت�بظالل�ا�ع���منطقة�البحر�املتوسط�الشر���والغر�ي�منھ
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�ميالد�وازد�ار�و  �عرفت��ذه�البالد �أن �تركيا �التار�خية�ال���مرت���ا من�أك���ا��قب

  :تعددة�م��ابمراحل�مال���مرت�" الدولة�العثمانية"

 مرحلة�ما�قبل�التأس�س

أرطغرل� وابنھ� سليمان�شاهصيات�ال���لعبت�أدوارا�حاسمة�خالل�ا�ومن�أبرز�ال��

إقامة�إمارات��عاونت�مع�السالجقة�املسلم�ن�وقاومت�النفوذ�الب��نطي�حيث�تمكنا�من� غازي 

  .والتوسع�املغو��

 (1453–1299) مرحلة�ال��وض

� �سنة �الدولة �بتأس�س ��1299بدأت �طرف ��ول من �من� عثمان �وحكم �أرطغرل بن

� �السالط�ن �أبناؤه ��و  و" اورخان "�عده �و مراد ��ول ل ��ول و  · �ايز�د �الثا�ي · محمد �مراد

 .اتحالف�محمد�الثا�يو 

 (1683–1453) مرحلة�النمو

�توسع� �و�داية �الب��نطي�ن �عاصمة �القسطنطي�ية �مدينة �بافتتاح �املرحلة ��ذه بدأت

�املرحلة� ��ذه ��� �الدولة �أش�ر�سالط�ن �ومن ��ورو�ية، ��را��� �حساب �ع�� �غر�ا الدولة

  املعروف�بالقانو�ي�وغ���م��سليمان��ول و  · سليم��ول و  · بايز�د�الثا�يالسلطان�

 (1827–1683) الركود رحلةم

� ��ان �ع�د �القانو�ي �سليمان �الدولة�السلطان �بلغت �حيث �وتوسع �وفتح �قوة ع�د

�ضعاف� �سالط�ن �جاء �و�عده �إفر�قيا، �وشمال �العر�ي �واملشرق �أورو�ا ��� �ا�ساع�ا أق���

�التقلص� ��� �و�دأت �الدولة �فضعفت �قبل�م ��ان �من �سياسات �مواصلة �ع�� ��زوا

�مصطفى · أحمد�الثا�ي · سليمان�الثا�يوالضعف،�ومن�السالط�ن�الذين�حكموا��ذه�الف��ة��

 حمود�الثا�يوم · مصطفى�الثالث · عثمان�الثالث · محمود��ول · الثا�ي

 (1908–1828) ال��اجع مرحلة

�ال��� �املالية �والضائقة �والتمزق �التخلف �من �الدولة �انقاذ �محمود �السلطان حاول

�فشل����تحقيق�مراده�وحكم�من��عده�حلت���ا��س�ب�تراجع�املداخيل� عبد�املجيد�لكنھ

� · �ول  �ا��امس · العز�ز��ول عبد � · مراد �الثا�يوالسلطان �ا��ميد �عرش��عبد �ارتقى الذي

محاوال�انقاذ�البالد�والتعاون�مع��عض�دول�أورو�ا�لتحقيق��ذه�الغاية��1876السلطنة�سنة�

 .1909دون�ن�يجة،�حيث�ن���خصومھ����عزلھ�سنة�

 (1923–1908) والزوال��التفكك مرحلة

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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�ال �العص�بة �املرحلة ��ذه �حكم �ا��امسسلطان �السادسو  ، محمد �و محمد عبد�،

،����ظل�مؤامرات�دولية�عديدة��انت�وراء�ا�فر�سا�و�ر�طانيا�وسا�م�العرب����املجيد�الثا�ي

� �الدولة، �أوصال �وتفكيك �السلطانتنفيذ�ا �الثا�ي و�ان �املجيد �الدولة� عبد �و�آخر�خلفاء

،�و�و�السلطان�السا�ع�والثالث�ن�.1924 مارس، 03ح�� 1922 نوفم��، 19 العثمانية�حكم�من

 . و�خ��

���أواخر�ع�د�ا�تحوالت�جذر�ة��انت�تنذر�بوقوع�نتائج� الدولة�العثمانية عاشتوقد�

  :خط��ة�ع���كيا��ا�ووجود�ا،�وتم�د�الطر�ق�لقيام�ا��م�ور�ة،�م��ا

�من� �املح�ومة �للشعوب �و�ستقاللية ��نفصالية �وا��ر�ات �التحر�ر�ة الثورات

�امل��دية�العثمان �و�جتماعية ��قتصادية �و�وضاع �الدولة �خاض��ا �ال�� �ا��روب ي�ن،

  وغ���ا،�

�وال���� قيام ��تحاد �النظام� جمعية �قيام �وراء ��انت �ال�� �امل�مة �العوامل �من
ً
واحدا

  . ا��م�وري����تركية

  ). 1912(ان��ت�باحتالل�ا�لي�يا��1911دخول�العثماني�ن�ا��رب�ضد�إيطاليا�عام�

تحالف�العثماني�ن�مع��ملان�الذين�ا��زموا����ا��رب�و�عد�اس�سالم�م�وحلفا��م�تم�

ة�مساحات�،�و��ا�احتلت�القوات��ور�ي1918أكتو�ر�عام�����30  �دنة�مودروس التوقيع�ع��

  . واسعة�من�تركيا�م��ا�العاصمة�است�بول 

� �مودروس�عد � �دنة �مجازر �1918عام �بارت�اب �العثمانية �الدولة �ضد� ا��مت حرب

  .��ا�الرأي�العام�الدو��،�واتخذت��ذه�القضية�وسيلة�الب��از�ا�رمن�مما�ألب�عل

 ا��م�ور�ة�ال��كيةتأس�س��-.2

�تركيا  تأسست �السادس  السلطان  خلع �عد جم�ور�ة ال��ملان�  وتأس�س محمد

�  ا��م�وري �ال. 1922عام �بمثابةو�ان �ا��ديد �الرحمة نظام �ال��� رصاصة �العثمانية للدولة

�أعقاب ���
ً
�عمليا �ا��ارت �قد ��و�� �انت �العاملية �. ا��رب �يوليو انضمت�1932و��

  . لعصبة��مم تركيا

  :وفق�ما�ي��ا��الفة�العثمانية��إلغاءتار�خ�ا��م�ور�ة�ال��كية��عد�ت�بع�و�مكن�

�ل��كم �مركًزا �تركيا �عام العثما�ي �انت �سنة .1923ح�� �خلع�1922 و�� �تم ،

،�1924 ��ائًيا����العام ا��الفة مصطفى�كمال�أتاتورك الدين،�وأل��محمد�وحيد� السلطان

حرب��عد�نجاح�كفاحھ�الوط���فيما��س������تركيا� 1923 �عد�أن�أل���السلطنة����العام

https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_1918&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
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� �ال��كية �ع���) 1922- 1919(�ستقالل �العثمانية �الدولة �اس�سالم ��عد �إندلعت وال��

�إعالن  مودروس �دنة �ذلك ��عد �تركيا �أتاتورك وش�دت �كمال �ال��كية� مصطفى ا��م�ور�ة

��� علما�ي ،�وقد�تمكن�من�إحالل�نظام1938 ،�ح���وفاتھ�سنة1923 وتو���رئاس��ا�من�سنة

�سنة �وم��ا�1937 البالد �بأورو�ا �للبالد ا
ً
�إ��اق �الغر�ّية �العادات �من �عدًدا �أيًضا �وأر��� ،

  الالتي�ية إ�� باألحرف�العر�ية�والفارسية تابةواس�بدل�الك

  :أتاتوركال���أقر�ا� �صالحاتأ�م�

 .السلطان�العثما�ي إلغاء�منصب ;1922نوفم��� 1

 .ا���ور�ة�ال��كية إعالن ;1923أكتو�ر� 29

 .العثما�ي ا��ليفة إلغاء�منصب ;1924مارس� 3

 �غي���غطاء�الرأس�والزي  ;1925نوفم��� 25

زل  ;1925نوفم��� 30
ُ
 .الدراو�ش إغالق��ب�ية�الدي�ية�ون

 .القانون�ا��نا�ي طرح ;1926مارس� 1

 .ا��ديد القانون�املد�ي طرح ;1926أكتو�ر� 4

 .ا��ديدة �بجدية�ال��كية بدء�استخدام ;1928نوفم��� 1

 .القانون�املتعلق�بأسماء�العائالت ;1934يوليو� 21

 .إلغاء��لقاب ;1934نوفم��� 26

 .ا��قوق�السياسية�ال�املة،�����نتخاب�والتصو�ت�لل�ساء ;1934د�سم��� 5

 .���الدستور  العلمنة إدراج�مبدأ ;1937ف��اير� 5

بدأ�أتاتورك�ع�ًدا�من�تكر�س�العلمانية�والتغر�ب��ش�ل��امل����تركيا،�فمنع�الناس�

�وأل��� �الشرعية، �املحاكمات �وأل�� �الدي�ية �املدارس �ومنع �والعمامة، �الطر�وش �ارتداء من

�الالتي�ية �با��روف �واس�بدل�ا �الكتابة، ��� �العر�ية �ا��روف   .استخدام

� �تركيا �بقيت �ا��ياد �ع�� �معظم �إ���خالل �دخلت �ولك��ا �الثانية �العاملية ا��رب

�عام 1945 ف��اير 23 �� ا��لفاء جانب ��� �وأصبحت �نية �حسن ��� 1945 كبادرة �مم� عضًوا

  �انت�تركيا�تواجھ�صعو�ات�مع�اليونان����قمع�املد�الشيو��،� املتحدة

والواليات�  ،�وازداد�تقار��ا�مع�الغرب1948عام� مشروع�مارشالاستفادت�تركيا�من�

��مر�كية �  املتحدة �عام �الديمقراطي بوصول �1950منذ �وانتخاب  ا��زب �ا��كم جالل� إ��

�ل��م�ور�ة) 1960-1950(بايار
ً
�مندرس رئ�سا �الع�د�  وعدنان ��ذا �ففي �ل���ومة،

ً
رئ�سا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A)&action=edit&redlink=1
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�إ�� �وانضمت �والغرب، �أمر��ا �جانب �إ�� �ال�ور�ة �ا��رب ��� �تركيا �شما��� شاركت حلف

قامة�قواعد�عسكر�ة�ونوو�ة�ع���أراض��ا�،�وسمحت�ل��لف�وألمر��ا�بإ1952عام�  �طل���

جز�رة�ق��ص،�أدى����ال��اية�إ���تقسيم�ا،� ،�كما�دخلت����نزاع�مع�اليونان�حول 1959عام�

  .���1974جز��ا�الشما���عام� جم�ور�ة�ق��ص�ال��كية وقيام

�ا����ال �قام �مندرس �ح�ومة �مارس��ا �ال�� �القمعية �للسياسات جمال� ون�يجة

  . وأعدم�مندرس�1960أطاح�ا���ومة�عام� بانقالب�عسكري  غورسل

�ع�د �تركي�هو�� �إ����اعّمت �بالعودة �واملطالبة �للسلطة �املؤ�دة ��حزاب �ب�ن صراعات

�و ��تاتوركية �الكمالية �برئاسة�حزاب �العدالة �حزب �وصل �ح�� سليمان� املعارضة،

� ديم��يل �عام �ا��كم �وانتخب1965إ�� �صوناي ، � جودت �ل��م�ور�ة
ً
) 1973-1966(رئ�سا

��ضط �واشتدت �املظا�رات �إ���وقامت �دعت �وال�سار، �اليم�ن �ب�ن �العنف �وأعمال رابات

�و�جتماعية ��قتصادية ��وضاع �وإصالح �للفو��� �حد �لوضع �أخرى �مرة �ا���ش . تدخل

�وأنصار� �الكمالية، �املبادىء �أنصار�تطبيق �ب�ن �واستمر�الصراع �تنقطع �لم ��ضطرابات لكن

  .وأنصار��تجاه��سالمي�ش��ا�ي�والتيار�القومي�امل�شدد�وأنصار�التيار�ال�ساري�

� �سنة �أعق�� 1971و�� �املدنية �تحذير�ل���ومة �مذكرة �بتوجيھ �ا���ش انقالب�  اقام

  .سليمان�ديم��يل عسكري�أدى�إ���إسقاط�ح�ومة

� �الكب�� �العثمانية �الدولة �تراث �من �أف�اره �مستل�ما ��سالمي �التيار �ومتأثراظ�ر

�ح�وم �اتبع��ا �ال�� �والت��يك �ال��و�د ��وساط��سياسات ��� �تأث��ه �وازداد �ون�� �أتاتورك، ة

�الكردية� �املسألة �الف��ة �نفس ��� �و�رزت �العشر�ن، �القرن �من ��خ��ين �العقدين ��� ال��كية

�وفق� �والع�ش �تركيا ��� �ل�ا �مستقل �بكيان �الكردية ��قلية �بمطالبة �وحّدة
ً
�عنفا وازدادت

  مباد��ا�وتار�خ�ا�ع����رض�ال��كية،�

�ن�تركية�واليونان�من�جراء�املسألة�الق��صية�والسيادة�ع���املياه�وتكررت��زمات�ب

،�إضافة�إ���الصراعات�املر�رة�ب�ن��حزاب�ال��كية،�وتدخل�ا���ش����بحر�إيجة �قليمية���

باشرة�أو�بصورة�غ���مباشرة،�وحدوث�أزمات�اقتصادية�واجتماعية�وما�رافق�ا�أمور�ا��كم�م

�والس�ان �للعمال �املع�شية ��وضاع �بتحس�ن �تطالب �مظا�رات �وضع�. من �وغ��ه ��ذا �ل

ا���ومات�املتعاقبة����مواج�ات�صعبة�ومعقدة،�زاد�ا�صعو�ة�توجيھ��نتقادات�إ���تركيا�

  .ق�الديمقراطية�وان��ا�ا��ا���قوق���سانمن�املجتمع�الدو��،�ملمارس��ا�خن

https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%AA_%D8%B5%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
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�عسكري   قام �ا����ال انقالب �أفر�ن بقيادة �  كنعان �عام �تمديد. ��1980 �ح�ام�  تم

�عد�عام�ن،�سلم�العسكر�  .67ل�شمل�عموم�املحافظات�ال��كية�ال محافظة  20من�  العرفية

�بال�امل �السيا��� �املش�د �ع�� �بالسيطرة �احتفاظھ �مع �للمدني�ن �ا��زب�. السلطة ح�ومة

��م الواحد، �الوطن �أوزال  بزعامة  حزب �اتورغوت �برنامج �تب�ت �عاملية�، �ذو�وج�ة قتصادي

�املحافظة ��جتماعية �بالقيم ��حتفاظ �ازد�ار�. مع �تركيا �ش�دت �أوزال، �رئاسة تحت

  .عنتابإ���مدن�اقتصادية�مزد�رة اقتصادي�كب��،�وتحولت�بلدات�صغ��ة�مثل

والسيما����محافظات�جنوب�شرق�تركيا،�  .1983انت���حكم�العكسر����أواخر�عام�

�محلھ �الطوارئ  ليحل �. حالة �عام �بتأس�س���1985 �ا���ومة �القر�ة قامت �و���حرس ،

  .قتال�ا��ماعات�ال��كية��نفصالية مل�شيات�شبھ�عسكر�ة�محلية،�م�م��ا

�يوليو� ��1987��� �الطوارئ �حالة �إعالن �تم ��ناضول   ، �شرق �جنوب �وال���منطقة ،

�نوفم��� �ح�� �عدم. 2002استمرت �حالة �ال�سعي�يات�عادت �بداية ��� . �ستقرار�السياسية

�  أسفرت �ب�ن 1995انتخابات �العمر �قص�� �سيا��� �ائتالف �قيام �الوطن�  عن حزب

�يلمظ بزعامة �م �املسار�ال��يح  مسعود ثم�تحالفت�مع��.تا�سو��شيلروت��عم�ا��ن وحزب

  .زعيم�حزب�الرفاه�فيما��عد  م�الدين�أر��اننج

��و  �عام �انتخابات �القو�م����1996 �الطر�ق �حزب �مع �ائتالفية �ح�ومة �أر��ان ترأس

حرص�أر��ان�ع���عدم�استفزاز�ا���ش،�وحاول�تكر�س�انطباع�بأنھ�. برئاسة�تا�سو��شيللر

يل�دون�تردد،�وزاد�ال�ير�د�املساس�بالنظام�العلما�ي،�فنفذ��تفاقيات�السابقة�مع�إسرائ

بأن�زار�إسرائيل�لدعم�التعاون�العسكري،�وسمح�للطيار�ن��سرائيلي�ن�بالتدرب�����جواء�

�التقارب�مع�إسرائيل��افيا�إلقناع�ا���ش�بالقبول،�فقام�ا�����ت�. ال��كية ولم�يكن��ذا

�ا �ع�� �تنفيذ�ا �لغرض �طلبات �مجموعة �أر��ان �إ�� �قدموا �إذ �جديد �نوع �من لفور�بانقالب

تتضمن�ما�وصفوه�بم�افحة�الرجعية�و�س��دف�وقف��ل�مظا�ر�ال�شاط��سالمي����البالد�

�من� ��ستقالة �إ�� �اضطر�أر��ان �أن �ف�ان �بالعبادات، �متعلقا �أم ��عليميا �أم ��ان سياسيا

  . منصبھ�ملنع�تطور��حداث�إ���انقالب�عسكري�فع��

� ��1999وغب �ساحقحقق
ً
�فوزا �ال�سار�الديمقراطي ���حزب

ً
�لف��  انتخابات  ا ة�لكن

�إ �واضطرت �خانقة �اقتصادية �ضائقة ��� �البالد �دخلت �حيث �عقدقص��ة انتخابات�  ��

و���بداية�صعود�التيار��سالمي�للسلطة،��  العدالة�والتنمية  ،�أدت�إ���تو�����2002 جديدة

  . ا���اليوم���السلطة�املعتدل���كم�تركيا�وما�يزال�

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_(%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_1995&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_(%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_(%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B8
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_1999&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_2002&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9_2002&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7)
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  :عامة�معطيات�اقتصادية

� �تحتل �تركيا �املحاليا �حيث�17رتبة � من ��جما��الناتج عضو�مؤسس��و�� .املح��

��قتصادية �� �والتنمية �التعاون ��منظمة �سنة �ظ�رت �و  1961ال�� مجموعة���

� العشر�ن �الرئ�سية �لالقتصاديات �سنة ��خرى ��� �تأسست ����. 1999ال�� �عضوة ز��

 .�تحاد�ا��مر�ي�����تحاد��ورو�ي

� �منذ �التحوالت ��ذه �برزت ��2002وقد �وفوزه�ب��وز�حزب �ال���ي �التنميو العدالة

ثار�� بالسلطة�حيث�وضع�مف�وما�جديدا�للتنمية����اطار�ما��س���تركيا�ا��ديدة�ل��د�من

املح���و�جن����س�ب�ارتفاع�الت��م،�و��ز�املوازنة�الكب��،�وارتفاع���ز��للدينسلبية�ال

�ا��اري  �. ا��ساب �ا�او�س�ند ���ديدةلسياسة �واع�� �املا��، �ال�يك��،��نضباط لتحول

السابقة��عافت�تركيا�سر�ًعا�من��ثار�السلبية�وطانت�املفاجأة�كب��ة�حيث�. وا����صة

 نمو ت وحققت�معدال
ّ
  . مطرًدا��ٍا

� ��عاقبوقد �ح�ومات �ثالث � تأجرت �البالد ��� �ال���ي �لالقتصاد
ً

�شامال وصار�إصالًحا

� ا �حالي� �أداؤه �من �اأفضل �بمنطقة �أزمات ��عا�ي �عديدة �دول �مختلف�أداء �حيث ليورو�من

  . مؤشرات��قتصاد�الك��

  :وتدل�املعطيات�ادناه�ع����ذا�التحول��يجا�ي�����داء��قتصادي�ال���ي

  .توافر�السيولة�الواسع�����سواق�العاملية

  .�جن�ية�جذب�رؤوس��موال

ا�ب�سبة����يل�� باملئة��9.4،�و2003باملئة�����5.3 و.  2002باملئة�����6.2قتصاد�نمو�

  ..و�كذا�. 2006باملئة�����6.9،�و2005باملئة�����8.4،�و���2004

  . 2007و�2002ب�ن��1950إحدى�أسرع�ف��ات�النمو�منذ���ل��قتصاد�ال���ي�

� ��� ��. 2011و�2010سنوات �بمعدل ا �سنو�� ا �نمو� �ال���ي ��قتصاد باملئة���8.5ل

ا����العالم،��عد�الص�ن�ال���بلغ�نمّو�ا��ليصبح�ثا�ي�أسرع�اقتصاد   . 2011باملئة�����9.2نمو�

دوالًرا�����3492مقابل� دوالر��10504لغ�و ،�2012ارتفاع�الدخل�الفردي��جما���سنة�

2002.  

......  

  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  :مع��تحاد��ور�ي�اعالقات�تركي

� �الناتو�سنة ���لف �تركيا �انضمام ��ورو�ي��1952منذ �لالتحاد ��نضمام �نرقب و��

�و�انت� �يوفر�ا، �ال�� �والتكنولوجيا �واملوارد �والتطو�رات �ال�س�يالت �مختلف �من لالستفادة

�ب�سبة� �اسالمية �دولة �ف�� �طبيعيا �عضوا �ل�ست �تركيا �أن �جيدا ��علم ��ور�ي ��تحاد دول

98� �س�ا��ا �من �ال���وسو باملائة ��ورو�ية �للمجتمعات �عديدة �التم���مشا�ل ��ذا �يطرح ف

�القضايا� �تتقاطع �كما �و�رثودوكسية، �وال��و�ستان�ية �ال�اثوليكية �بالديانة �اغل��ا يدين

�الصراع� �مناطق �خاصة �املسائل �أغلب ��� �ت�باين �ب�نما �قليلة �مسائل ��� �ل��انب�ن ا��ارجية

  .�خ���من�القرن�العشر�ن��ث���ال���ش�د�ا�العالم������اية�النصف

تركيا�و�صف��ا�إحدى�و�الرغم�من�قناعات�السياسي�ن��تراك�با�مية�اورو�ا�و��ون�

� ��ور�ية، �العائلة �أفراد �ببتأثرت �متفاوتة �و�قتصادية�صورة �السياسية التطورات

موعة�ومن��ذا�املنطلق�فمن�واجب�املجو�جتماعية�والثقافية�ال���ش�د��ا�القارة��ور�ية،�

  .�ور�و�بة�قبول�ا�كعضو��امل�ا��قوق 

بدأت�العالقات�ب�ن�تركيا�و�تحاد��ور�ي����إطار�نظام�الشراكة�الذي��ان�أساسا�

� �بتار�خ ��ور�ي ��قتصادي �والتجمع �تركيا �ب�ن �وقعت �ال�� �أنقرة �1963 س�تم��التفاقية

  .���1964جانفي�ودخلت�ح���التنفيذ�

وقد�تضمنت�اتفاقية�أنقرة�ثالثة�مراحل�يجب�أن�تمر���ا�تركيا�لتحقيق�ت�امل�ا�مع�

و�ان�مقررا�أن�. �تحاد��ور�ي�و���املرحلة�التحض��ية�واملرحلة��نتقالية�واملرحلة�ال��ائية

  . يتم�استكمال��تحاد�ا��مر�ي������اية�املرحلة��نتقالية

�ت �ال�� �التحض��ية �املرحلة �و���اية ��تفاقية�تم �نوفم���ضمن��ا �ع������1970 التوقيع

بروتو�ول�إضا���حدد�أح�ام�املرحلة��نتقالية�و�ل��امات�ال���ستقع�ع���عاتق��طراف�

  .1973حيث�دخل��ذا�ال��وتو�ول�ح���التنفيذ����عام�

�من�  �مرحلة �أ�م ��ش�ل �الذي �ا��مر�ي ��تحاد �دخل ��نتقالية �املرحلة ���اية و��

و�عد�دخول��ذا�. 1996بداية�من�سنة�ت�امل�تركيا�مع��تحاد��ور�ي،�ح���التنفيذ��مراحل

  .�تحاد�ح���التنفيذ�وصل�الت�امل�ب�ن��طراف�إ���مستو�ات�متقدمة

� ��ذا �دفع �وقد �املادة �حددتھ �الذي �ال�دف �لتحقيق �ا���ود �بذل �إ�� من��28ب��كيا

��تحاد �و�و�عضو�ة �أال �أنقرة، �الرئ�����ومازا. اتفاقية �البعد ��ش�ل �ا��مر�ي ��تحاد ل

  . للعالقات�ب�ن�تركيا�و�تحاد��ور�ي
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  :لالتحاد��ورو�يعضو�ة�تركيا�طلب� 

�تركيا�ب �عضو�ة �طلب �ب���يل ��ور�ية �ال��كية �العالقات ��� �جديدة �مرحلة دأت

� �رسميا �يومي ��لسن�ي ��� ��ور�ية �القمة �ا�عقاد �أثناء ��ور�ي ��تحاد �سم���د 11 – ��10

��ور�ي�1999 ��تحاد �دول ��� �ا���ومات �ورؤساء �رؤساء �. بمشاركة �أكدت رؤساء�وقد

القرار�الذي�اتخذتھ���2004انون��ول���17تحاد��ور�ي�ال���عقدت����بروكسل�بتار�خ�

�بتار�خ��1999قمة��لسن�ي����عام� �تركيا �شر�ن��3وقررت�إطالق�مفاوضات��نضمام�مع

  .أت�مفاوضات��نضمام�بالفعل����التار�خ�املذ�ور وقد�بد. �2005ول�

  :مع�تركيا�تتعلق�بجوانب�سياسية�واقتصادية�وعسكر�ة�املفاوضات�انت� 

  :�قتصادية

  .التنقل�ا��ر�لرؤوس��موال

  .قانون�امللكية�الفكر�ةتجسيد�

  .�من�الغذا�ي�وال��ة�ا��يوانية�والنباتية

  .فرض�الضرائبتوحيد�قوان�ن�

  .حماية�املس��لك�وال��ةو �الب�ئةحماية�

  :���ا��انب�السيا���

  .اعتبار�ق��ص�مستقلة�كيان�واحد�مستقل�

  .الديمقراطية�وحقوق���سان��ساسية����التدين�واملعتقد�وا��قوق��جتماعية

�ل �ونظرا �ال���ي �لموقف �أزمة ��تحاد�من ���نة �اتخذت �اليونانية �ا��نو�ية ق��ص

إقامة��عمال�و �التجوال�ا��ر�للبضا�عترت�بات�أوقفت�بموجبھ���2006ور�ي�قرارا����عام�

  .وغ���ا��تحاد�ا��مر�يو�سياسة�النقلو �التنمية�الزراعية�والر�فيةو �وتقديم�ا��دمات

  لالتحاد�من�أك���دول�أورو�ا�رفضا�النضمام�تركيا�فر�سا��و�انت

  :عملية��صالح

أحدث��ا�مفاوضات��انت�قد�. تحول�سياسية�واقتصادية�شاملةات�تركيا�عملي�تش�د

��ور�ي ��تحاد �إ�� �تركيا �الضوابط�ا�انضمام �أع�� �لتحقيق �النطاق �واسعة صالحات

� �الديمقراطية �مجاالت ��� �واملقاي�س ���سان �وحقوق �وفق �القانون �يحتاجھ�وسيادة ما

  .ال���ياملواطن�
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إ�شاء�م��ا�. من��صالحات�القضائيةباقرار�جملة� 2013سنة�مجلس��مة�ال���ي�قام�

ومؤسسة�حقوق���سان�ع���ضوء�القوان�ن�ال���) Ombudsman(مؤسسة�الرقابة�العامة�

  . 2012تم�إقرار�ا����ش�ر�حز�ران�عام�

  :تقر�ر�التقدم����مفاوضات��نضمام

� ��ور�ي ��تحاد �تصدر���نة �ا��ر�ف ��� �رأ��ا�" تقر�ر�التقدم"سنو�ا �فيھ �تب�ن الذي

�تحقق�ا� �ال�� �باملواءمة �يتعلق �فيما �الفائت �العام �ضمن �حصلت �ال�� �التطورات بخصوص

تركيا�للم�اسب�ال���حقق�ا��تحاد��ور�ي�وذلك����إطار�مفاوضات��نضمام�ال���تجر��ا�

وإضافة�. ة�ال���تم�قطع�ا�����ذا�الس�يلتركيا�مع��تحاد،�كما�يتعلق��ذا�التقر�ر�باملساف

إ���تقار�ر�التقدم�ال����عد�ا���نة��تحاد��ور�ي�سنو�ا�وال���تتعلق��ل�واحدة�م��ا�بأحد�

" وثيقة�التوسع��س��اتيجية"�عضاء�و�الدول�املر��ة�لنيل�العضو�ة،�ت�شر�ال��نة�أيضا�

  .وسيع��تحاد��ور�يال���تب�ن�ف��ا�املواضيع�املدرجة�ع���جدول�أعمال�ت

�10و�ان�آخر�تقر�ر�تقدم�ووثيقة�توسع�اس��اتيجية�خاصت�ن�ب��كيا�قد��شرتا�بتار�خ�

  .�2012شر�ن��ول�

اق��حت���نة��تحاد��ور�ي����وثيقة�التوسع��س��اتيجية�ال����شر��ا�بتار�خ�وقد�

وقد�بي�ت�. ب�ن�تركيا�و�تحاد��ور�ي" جدول�أعمال�إيجا�ي"إعداد���2011شر�ن��ول��12

�املذ�ور�ورتب��ا�حسب�ال�سل�سل� ��نة��تحاد��ور�ي�العناصر��ساسية���دول��عمال

  : الشامل�التا��

  .ا��وار�املكثف�والتعاون�����صالحات�السياسية

  .تأش��ات�الدخول 

  .التنقل�وال��رة

  .الطاقةملف�

  .�افحة��ر�ابم

رحبت�تركيا�باالق��اح�املذ�ور�ترحيبا�مشروطا�بأن��عمل��ذا��ق��اح�كآلية�داعمة�

  .ومكملة�لعملية�املفاوضات�ب�ن�تركيا�و�تحاد��ور�ي

  تدرس�املسائل�املذ�ورة�والعالقة�كيل�مجموعات�عمل�طار��ش�ذا�� وتم���� 

��جتماع��ول� �أنقرة�للمجموعات�وقد�عقد بمشاركة�س�يفان��2012أيار�������17

�ا��وار �وسياسة �التوسع �لشؤون ��ور�ي �املفوض �حصيلة�. فولھ ��� ��قرار �تم وقد
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ر�عة�معاي�����ائية�����جتماعات�ال���عقد��ا�مجموعات�العمل�لغاية��ن�بتحقيق�تركيا�أل 

  .ثالثة�أبواب�تفاوضية�منفصلة

تواصل�ال��نة�ال��ملانية�املش��كة�ال���أ�شأ�ا��ل�من�مجلس��مة�ثانية�ومن�ج�ة� 

م�م��ا�كمن���مفيد�لتبادل�وج�ات�النظر�املتعلقة��1965ال���ي�الكب���وال��ملان��ور�ي����عام�

  .�خرى�ذات�الصلة�كة�املش��عملية�مفاوضات��نضمام�واملواضيع�

    . 2013سنة�وقد�عقد��جتماع�الثا�ي�والسبع�ن�ل��نة�ال��ملانية�املش��كة����أنقرة�

     

  :التحاد��ور�يلتركيا��أ�مية�انضمام

�ل��كيا �واس�ثماري �تجاري �أك���شر�ك ��ور�ي ���م�. �عت����تحاد ��ش�ل وحاليا

  . من�إجما�����م�تجار��ا�ال�لية% 37التبادل�التجاري�ل��كيا�مع��تحاد��ور�ي�

من�إجما����س�ثمارات�املوجودة����% �70س�ثمارات��ور�ية����تركيا��سبة�مثل�ت

  .تركيا

�� �أن �تيمكن �انضمام �الداخلية�سا�م �السوق �بتوسعة ��ور�ي ��تحاد �إ�� ركيا

  .�ور�ية

��ور�ي� ��تحاد �ينفذ�ا �ال�� �والعسكر�ة ���سانية ���شطة ��� �تركيا ����سا�م

  .مختلف�بؤر�التوتر�العال��

�سا�م�تركيا����عمليات�حفظ�السالم�التا�عة�لالتحاد��ور�ي����البوسنة�وال�رسك�

EUFOR-ALTHEAو����عثة�سيادة�القانون�����وسوفو�التا�عة�لالتحاد��ور�ي��EULEX.  

  

  :النقل

�ف�ناك� ��رضية �الكرة �وجھ �ع�� �املعروفة ��نواع ��ل �ل�شمل �تركيا ��� �النقل ي�نوع

النقل�ال��ي�الذي��عتمد�ع���الطرق�املعبدة�والسكك�ا��ديدة،�وقد�عرفت�الطرق�املعبدة�

تطور�كب��ا����العشر�ن�سنة�املاضية�ل��بط��ل�أجزاء�تركيا�امل��امية�و�ضمن��ذا�النوع�من�

�املساف� �نقل �أما�النقل �ومراكز��نتاج، �باألسواق �املوا�ئ �ور�ط �املختلفة �البضا�ع �ونقل �ن

�حيق� �من �الدولية �املقاي�س �وفق �م��وظا �تطورا ��خرى ��� �عرف �فقد �ا��ديدية السكك

�النقل� �قطاع �و�بقى �السامة، �الغازات �بث �من �والتقليل �الب�ئة �واح��ام �وا��ودة الكفاءة
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�ونمو  �تطورا �حقق �خدما�ي �قطاع �أ�م �وخاصة�ا��وي �السابقة �العشر�ة �خالل �إيجابيا ا

  .الشركة�الوطنية�للنقل�ا��وي 

�عطي�أ�مية�كب��ة�لقطاع�املواصالت�  وأورو�ا آسيا وتتمتع�تركيا�بموقع�م�م�ب�ن�قار�ي

أدخل�قطاع�الطرق�ع���س�يل�املثال�ع���الدولة�ما�مجموعھ�حوا���. من�ا���ة��قتصادية

�و ) 1999(مليار�دوالر��1،4 �رسوم �الدولية�من �خاصة �الطرق �استخدام �ع�� �مطبقة ضرائب

�معينة�. م��ا �ملسافات �ا��ديدية �السكك ��ستخدم �ب�نما �الطرق، �ع�� �ال��ية ت��كز�ا��ركة

�البضا�ع �لنقل �ما�. وعادة �و�تصاالت �املواصالت �قطاع ��� ��س�ثمار�ا���ومي ��سبة تبلغ

���أ�مية��ذا�القطاع،�ومثل�من��سبة��س�ثمار�ا���ومي�العام،�مما�يدل�ع% �27،3س�تھ�

  .2000 من�الناتج�القومي��جما���للدولة�حسب�إحصاءات�عام% 14ما��س�تھ�

�62،000كم�طرق�سر�عة�و��1،800كم،�م��ا��413،724و�بلغ�مجموع�الطرق�ال��ية�

الطر�ق�أ�م�الطرق�ال��ية����تلك�و . بطرق�قرو�ة�كم�ما��س���350،000كم�طرق�عادية�و�

�تر�ط � بأنقرة إسطنبول  ال�� �  أضنة  - غاز�ان�ب  طر�قو ، ،� �عن �فضال �الساحلية ���لاالطرق

�وطر�ق ازم�� تر�ط �ا��نو�ية �الساحلية �املواطن�ن�. مان�سا  - ازم�� باملدن �نقل ��� و�سا�م

والعمال�و�سا�م�����س�يل�انتقال�السلع�و�س�ثمارات�واملنتحات�امل�تلفة��والسياح��جانب

واملعروف�أن�الدولة�من�مجموع�حركة�البضا�ع�ع���الطرق�% 89،2تم�نقل� 2000ففي�سنة�

�والطو�لة �املتوسطة �للمسافات �املدن �ب�ن �الر�اب �لنقل �ا��افالت ��و�الشأن���ستخدم كما

  ..بال�سبة�لبقية�دول�العالم

  السكك�ا��ديدل�بالنق

بمثابة�الشراي�ن�ال�ام�الذي�ال�يقل�أ�مية�عن�وسائل�النقل�السكك�ا��ديدية��عد�

� �وا��ديدية ��خرى �ال��كية ��TCDDللنقل ��� ���شركة �ومقر�ا �ل���ومة، . أنقرة  مملوكة

� �السكك�  1927 يونيو�TCDD��� 1تأسست �خطوط �إدارة �لتو�� �ال��كية �ا���ومة �قبل من

   .ا��ديدية�املوجودة�داخل�حدود�ا��م�ور�ة�ال��كية

كم�من�السكك�ا��ديدية��2008�،10991  عامو�بلغ�طول�السكك����تركيا�املشغلة�

طن�ون�ملي 17.1نقل�وقد�تمكنت�خالل��ذه�السنة�من�. املًياع�22تحتل�املرتبة�ما�يجعل�ا�

�و �البضا�ع � 7.1من �مليون �يجعل�ا �ما �راكب �املرتبة �نحنل ���م��33أيضا �حيث �من عامليا

  .النقل

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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  .النقل�ا��وي 

� ا��طوط�ا��و�ة�ال��كيةو�عد��مطار �117نحو���2007سنة�  ات����تركيااملطار  بلغ�عدد

الكب��ة�ال����شرف�ع���عمليات�النقل�ا��وي�داخل�وخارج����كيةالوطنية�ال ط��انالشركة�

���الوطن �للشركة �الرئ���� �املقر �يقع �من إسطنبول   ، �الدو��  وتتخذ �أتاتورك � مطار
ً
مركزا

إ���املطار�ا��ديد�الذي�ب�تھ�الدولة�شمال�غرب�مدينة��قبل�أن�تقوم�بنقل�مقر�العمليا��ا،�

� �است�بول �من �ألك�� �خدما��ا �ال��كية �ا��طوط وج�ة��150تقدم

  .وج�ة�داخلية�50وج�ة�م��ا��303بإجما���وأمر��ا�الشمالية،� أفر�قيا آسيا، أورو�ا، ��

 ���
ً
�عضوا �ال��كية �ا��طوط �ستار�العال��  و�عد و�و�تحالف�. star alliance تحالف

�ا��وي  �النقل �مجال ��� ��جن�� �التنافس �وجھ ��� �الوقوف �ا�� ���دف �الشركة�. عال�� و�عد

�2009ا��و�ة�من�أك���الشر�ات�ر�حية����العالم�و���البلد�حيث�حققت�صا���أر�اح�سنة�

مليون�يورو��416باملائة�ليبلغ��50وارتفع���م�اس�ثمارا��ا�بنحو�. مليون�يورو280يقدر�بنحو�

  .س�الف��ة���نف

  :وتدل��رقام�التالية�ع���مدى���ة��ذا�القول 

  تطور��سبة�النقل�ا��وي 

  .مليون�مسافر��14نقل��-2005

  مليون�مسافر���16نقل�-2006

  مليون�مسافر���19نقل��– 2007

  مليون�مسافر���22نقل��– 2008

  مليون�مسافر���25نقل��– 2009

  مليون�مسافر���29نقل��2010

  مليون�مسافر���32نقل��-2011

  مليون�مسافر���39نقل��- 2012

  مليون�مسافر���54.7نقل��-2014

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
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  :مالحق�صور .
 

 
  اثار مدینة افسس القدیمة التي تعود لما قبل المیالد وتالحظ السیاح یطوفون بالھیكل1

 
   ضول وشمال افریقیا والبحر االسود والمشرق العربياواالنخارطة تمثل اقصى اتساع الدولة العثمانیة في اوروبا 



 

طفل لكل اسرة واللون  05اللون االحمر یمثل متوسط 
والعادات طفل لكل اسرة وتالحظ انخفاض الخصوبة كلما اتجھنا نحو الغرب ااوروبا وتاثر السكان بالقیم 

 
  المناطق المناخیة السبعة األساسیة في تركیا

15 

اللون االحمر یمثل متوسط عدد االطفال لكل اسرة  أيخریطة تمثل نسبة خصوبة السكان 
طفل لكل اسرة وتالحظ انخفاض الخصوبة كلما اتجھنا نحو الغرب ااوروبا وتاثر السكان بالقیم 

 .والفلسفة الغربیة

المناطق المناخیة السبعة األساسیة في تركیا

 

خریطة تمثل نسبة خصوبة السكان 
طفل لكل اسرة وتالحظ انخفاض الخصوبة كلما اتجھنا نحو الغرب ااوروبا وتاثر السكان بالقیم  1.1االخضر 




