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مهخص انبحث

بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام  ،2002بدأت السياسية
التركية تأخذ منحى جديداً إذ حدث تغير جذري في السياسات الداخلية والخارجية لتركيا ،فقد
جاء الحزب بإيديولوجية ذات صبغة إسالمية فقد تطلع الحزب على الصعيد الداخلي إلى

زيادة شعبيتو بين الجماىير وتدعيم مركزه السياسي ،أما على الصعيد الخارجي فنرى حزب
العدالة والتنمية لو استراتيجية قوامها أن يكون لتركيا دور في أىم قضايا والملفات السياسية
في منطقة الشرق األوسط وخصوصاً المنطقة العربية وعلى الرغم من جميع التحديات الداخلية

والخارجية التي واجهها أردوغان طوال السنوات الماضية ،وما وصفها بـ«المؤامرات ومحاوالت

اإلنقالب واالوضاع االقليمية المضطربة المتمثلة باألزمة السورية واالوضاع في العراق إال أنو
وحزبو مازاال يتمتعان بالتأثير الداخلي وإن قل عما كان عليو منذ األعوام األولى الستالم
الحزب السلطة ،ولكن ىناك عدد من المؤشرات التي تشير أن الساحة السياسية في تركيا
تعيش حالة من االضطراب عقب انقالب  51يوليو  2052وأيضاً عقب االستفتاء الدستوري

في نيسان  2053على تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي مما يرجح بقاء السجاالت
السياسية بين االقطاب المتصارعة.
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Abstract
In 2002, after the arrival of Justice and Development Party to
power. Turkish politics began to take on a new direction as Turkey's
internal and external policies underwent a radical change. The party
brought about an ideology of an Islamic character. The party aspired
to increase its popularity among the masses and consolidate its
political status.
While on the external level, we see the AKP is having a strategy
stating that Turkey has to play a role in the most important issues and
political files in the Middle East, especially the Arab region. Despite
all the internal and external challenges that Erdogan has faced over
the past years, and what have been described as
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