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 مالرحمن الرحي سم اهللب
 
 

 }اْلَحِكيم اْلَعِميمُ  َأْنتَ  ِإناكَ  َعماْمَتَنا َماَقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْمَم َلَنا ِإالا {
 
 
 

 صدق اهلل العمي العظيم
 (٢١سورة البقرة  األيه  )
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 إهـداء
 

 اىدي ىذا الجيد المتواضع
 :الى
 

 الوالدين الكريمين حفظيما اهلل 
 لى كل أفراد اسرتي  وا 
 لى روح جدي وجدتي رحميما اهلل  وا 
  برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي في إلى كل األصدقاء ، ومن كانوا

 ةالجامع
 لى عمار عبد  لي الدكتور الفاضل ةوالمساند ةمن قدم المساعد وا 

 ماىودالرضا 
 لى كل من ساىم في تمقيني ولو بحرف   ةواحد  في حياتي الدراسي وا 

 

 
 
 ابنكم احمد
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 والتقديرالشكر 
 

 
، والصالة والسالم عمى  ووكرم وبفضمبعد الحمد والشكر هلل رب العالمين الذي من عمى الباحث 

سيد الخمق والمرسيمين حبيب الو العالمين نبينا محمد ) صل اهلل عميو وعمى اىل بيتو الطيبين الطاىرين 
   ) من لم يشكر المخموق لم يشكر الخالق(وصحبو المنتجبين ( ومن منطمق قولو صل اهلل عميو والو وسمم 

 
االفاضل  اتذتيالى اسأتقدم بجزيل الشكر والتقدير بالجميل وعرفانًا مني في مستيل ىذا البحث 

الذي تكرم  ماىود عمار عبد الرضا. د واخص بمذكر منيم الدكتور الفاضل  ةفي كمية العموم السياسي
وكل لو ،  ةالعممي تةوانضاج تجربوفي تسييل ميمة الباحث  ةؤوليبكل مسواشرف عمى ىذا البحث 

  ثبالبحالمتعمقو  توفير المصادر الميمة ومساعدتي في البحثعمى بناء الكبير في مساعدتي الفضل 
 . العدالة والتنمية في عيد حزب  تركيةال السياسيةوعنوانو التحوالت 

 
الذاكرة بذكرىم وخصيم ، ممن لم تسعفني بمشكر والتقدير لكل من مد لي يد العون واتواجو 
ان يكون ىذا العمل خالصًا العمي القدير وختامًا اسأل اهلل الجزاء ، خير فجزاىم اهلل عني ، بالشكر الجزيل

 الى الجنو .طريقًا لي بو ويسيل وان يجعمو عممًا نافعًا يو لوج
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 5 

 المحتوياتصفحة 

 الموضوع الصفحة
 الممخص بالمغة العربية 6

 الممخص بالمغة اإلنكميزية 7

 المقدمة 8

 مشكمًة البحث 9     

 أهمية البحث 9     

 اهداف البحث 10

 منهج البحث  10

 خطة البحث 10

 المبحث األول :  حزب عهد حزب العدالة والتنمية التركي 11

 وتأسيس حزب العدالة والتنمية التركي المطمب األول :  نشأة 11

 المطمب الثاني : العسكر وحزب العدالة والتنمية التركي 18

 المبحث الثاني : التحوالت السياسة في عهد حزب العدالة والتنمية التركي 24

 المطمب األول :  السياسة الداخمية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية 24

 السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية  المطمب الثاني : 30

 الخاتمة  34

 المراجع 35



 

 6 

 : مخص الم
 

في تركيا في عيد حزب العدالة والتنمية، اذ كانت تركيا قد  السياسيةتناول البحث التحوالت 
( 3211-3291شيدت تحوالت كبيرة  منذ قيام النظام الجميوري فييا عمى يد مصطفى كمال اتاتورك )

ذو التوجو العمماني، واستحداث مؤسسات سياسيو حديثو وظيرت األحزاب حيث انشاء مصطفى كمال 
ثو وتوالت االزمات والتحوالت السياسية في تركيا، وكان الجيش التركي اول حزب تركي وحكم تركيا الحدي

كثير التدخل في الشؤون السياسية لمبمد من اجل الحفاظ عمى االسس العممانية لمدولة التركية التي رسخيا 
، والثالث في 3293، والثاني في عام 3291مصطفى كمال، وقام بثالث انقالبات ناجحة االول في عام 

، وشيدت تركيا في بعد ذلك تحوالت سياسية واقتصادية كبيرة عمى يد الرئيس توركوت اوزال 3211عام 
( عندما كان رئيسا لموزراء وبعد ذلك اصبح رئيسا لمجميورية، وسار من جاء بعده عمى 3211-3221)

 خطاه من اجل انقاذ االقتصاد التركي الذي اوشك عمى االنييار.
 
اردوغان وعبداهلل غل الذان رجب طيب  بزعامة دالة والتنمية العتأسس حزب  9113عام  في

فاز بالنتخابات واصبح اذ  9119في عام  السياسيةيعتبران من ابرز المؤسسين ودخل ىذا الحزب لمحياة 
، واجو الحزب في تطبيق  نضرتو التجدديو العديد من الصعوبات  والمعوقات تمثمت ىذه  حاكم تركيا
عمل الحزب عمى احداث  ذلك، ل والفساد المستشري في الدولة العسكرية المؤسسةبتدخالت المعوقات 

الداخميو وكيف  السياسةتحوالت سياسيو ميمو في حياة تركيا الحديثو وركز عمى جانبين رئيسيين ىما 
 انبتقوية  مركزية الحزب واحداث إصالحات في القطاعات االقتصاديو والخدميو والمرافق المدنيو ، والج

 ةوارجاع تركيا لمركزىا كالعب أساسي عالميًا واقميما السيما في مباحثات ةالثاني متمثل بمسياسو الخارجي
والعمل عمى إرساء  ةفي الدخول الى االتحاد األوربي ، وسياسات تركيا تجاه الواليات المتحدة االمريكي

 مركز تركيا في اإلقميم المحيط بيا السيما الشرق األوسط
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Abstract  :  

 

     The research dealt with the political transformations in Turkey during 

the era of the Justice and Development Party, as Turkey had witnessed 

major transformations that since the establishment of the republican system 

in it by Mustafa Kemal Ataturk (1923-1938), who has a secular 

orientation, and the development of modern political institutions and 

parties appeared where Mustafa Kemal first established  A Turkish party 

and the rule of modern Turkey, crises and political transformations took 

place in Turkey, and the Turkish army was very involved in the political 

affairs of the country in order to preserve the secular foundations of the 

Turkish state established by Mustafa Kemal.  In 1980, Turkey then 

witnessed major political and economic transformations at the hands of 

President Turkut Ozal (1983-1993) when he was Prime Minister and then 

became President of the Republic. 

 

     In 2001, the Justice and Development Party was founded under the 

leadership of Recep Tayyip Erdogan and Abdullah Gul, who are 

considered among the most prominent founders. This party entered 

political life in 2002 when it won elections and became the ruler of Turkey.  

In the country, therefore, the party worked to bring about important 

political transformations in the modern life of Turkey and focused on two 

main aspects, namely, the internal policy and how to strengthen the party’s 

centrality and bring about reforms in the economic and service sectors and 

civil facilities.  In entering the European Union, Turkey's policies towards 

the United States of America and working to establish Turkey's position in 

the surrounding region, especially the Middle East 

 
 
 
 


