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 ضززز   أ رق  مسزززتة م   ألخيزززر   لفتزززر   فززز   لفرنسزززي    لسيتسززز  عمززز   لتركززز   لضززز   محزززت    تزززز   
 سززت ئل مززؼ  لئينززيؼ  لززر اليؼ ةززتلعار    معززت    لطاززتتميؼ  أليتنززو   لززيس  خر ززت   ر زز   ب  يزز  مةتمفزز  

  لاتلي   لتركي  ف  أ ر بت.
 تعتلززر فرنسززت أن تمززغ  لضزز ؽلت   لطامازز   لتزز  تطززترس مززؼ بؽ ةزز    ا اؽلؽييزز   ل اظيزز    سززئمي  كمعززت 
بع ف تحايق مشر ع  لسيطر   لذي بز أ   لزرسيس ريزو ليزو أر  ازتن عمز  رأس لززا ة لع  لز    لتظطيز ة 

    لطستؽى    ميط  أ   ل  ل .؛  ستعت    تؽسيع نفؽذ  سؽ ء عم2002مظذ 
عمزز   لطسززتؽي    ميطزز  سززت طا  نتفتضززت  ة لربيززع  لعربززز ة  لتزز   يتتلززا  لطظطازز  فزز  تطعيزز   لطر زززق 
أمتمز،  ةشز أ أ  ةز،خر  لتسزؽ ق  لتاربز   لتركيز  إلزز   لطظطاز   لعربيز  ةتعتةتر زت تاربز  نطؽذييز  سززتع   

ف  بم  عمطزتن  عزهة، مسزمػ  تتر ةز، عيطزتن  ةطئمز      سئمييؼ عم   لؽصؽل إل   لسمط   يطار ليًت 
 سزتظفر  لزرسيس أر  ازتن كزأ إم تنيتز، ةعز مت  لحقياز  لعزذ   لظطزؽذ  بز أ اتكشزا  لؽيز،  ؽمي  تركي . لكزؼ 

ة لططعط  ةةطتا لزتسف ة  سزاتا  لزرسيس  لسزؽري ةشزتر  ألسز  ةتعتةزتر   لعزتسق  لزرسيس  لزذي يطظعز، مزؼ 
   لسمطظ . تحايق ألئم، ف   لةئف 

 
 فزز   لاتسطز   لطاتطهيز   لعيتكزأ عمز   لسززيطر أمزت عمز   لطسزتؽى  لز  ل   فعززؽ يعطزأ مزؼ خزئل محزت    

 إيطتنؽ ززأ  لفرنسزز   لزرسيس لززذ ر   زز   لشزتت   فزز   لطؽيزؽ اؼ  لتركيزز   لاتليززت    سزتيطتر  أل ربيزز    لز  ل
  لع  لزز  لحزززا سيتسززي  ةطصززتل  م مفزز  إسززئمي  أا اؽلؽييزز  نشززر مززؼ تركيززت لهةزز   صززفعت مطززت مززتكر ن 
 عميزز،  ززؽ كطززت  لتركزز    لطشززر ع ألن تركيززت؛ مززع  ألمززؽر تؽضززي  فزز  نززظا  أن ياززو“  ززتسًئ6    لتظطيزز  

    اظ ة. سيتس  مشر ع  ؽ  ليؽم 
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  لفرنسززي      يتطتعيزز   لسيتسزي   لحيززت  عمزز   لتز يير فزز  اراززو  لتركز   لززرسيس ةزز ن  از متز  عززعؽر   ظزتك
  لتركي .  لاتلي  مست ئً 

 
 لمد نفوذها األوربيةالعلمنة تركيا تستغل الجالية التركية مستغال و 

 تربؽ ز  سيتسزي  مؼ خئل مسير  عطمي  عت    هيطظ   لكظيس   ل اظي   لتز  مترسزا سزمط  أ ر بت  انتضم
عززؼ ماززت    فيعززت  لزز اؼ مفصززؽً  تطتمززتً  ؛5501أصززةحا فرنسززت رسززطيًت   لزز  عمطتنيزز  فزز  عززتم     مطمازز 

 لذ    ل أ ر بي  أخرى لذ  ت.  ميمعت.  لتعميػ   لسيتس 
 مع ذلغ  لزػ ي زؼ مزؼ  لسزعؽل  فصزأ  لزر ة   ل يزر  تبزأ لينفصزتم بزيؼ  لز اؼ   لسيتسز   ليز  كزتن  ازؼ 

 ل  لز  تضزطمع لكزؼ  ل  لز   ليزؽم   سيطر عم   لطاتطع لفتر  لؽ مز  يز  ً ستعل   ل  ل    ف   لستبق ي  ل  
 .متع     أل يتنلر    أصةحا  ذ   لطاتطعت      ب  ر سطح  عم   ل اؼ

 
 لززظط   لفرنسزز  فزز  مصززطف  أتززتتؽرك  تلظزز  أيضززًت  ةعزز  أن نشزز  فزز  تركيززت ربزز    لعمطززتن   أل ززذ   لززظط  

تةع   لزز اؼ مززؼ  لتعمززيػ   لسيتسززز    ة نزز، لززػ يسززعزززتتةززتاؼ عظ لكظزز،  5521فزز  عززتم   لعمطتنيزز  تركيززتإنشززتء 
لؽصمتعػ فز  ةرستسز   لشز  ن  ل اظيز ة بؽصزفعت إلز ى  ةع  أخضعا ريتل  ل اؼ   سئمييؼ  بأ فحسو

  لز  مركز ز  مزع م سسززت   لظيز   ؽ ز   تازؽم مزؼ خئلعزت بلظزتء  لطسززتي   إلز  سزمط   لز   سر  لح ؽميز   
 لعمطظزز   لتركيزز    لسززيطر  عمزز   لظفززؽذ  لزز اظ  ا  زز  مززت  سززتيطر ت ليطززت ةعزز  لزززا  لع  لزز    لتظطيزز  .  ززذ  

 .مص ر  ؽ  لعئ ت  تركيت مع أ ر بتليطت ةع   اصةحأ
     ستعتنالتليت ي  ف  يطيع أنحتء  لاتر  لطاتطعت    سئم انط مع  ستطر ر لر    لت ايؼ  

 لزززذي  عتطززز   اتركيزززت   لطاتطزززع   سزززئم   أل ل فززز   لعزززتلػكييزززر مزززؼ  لطاتطعزززت   أل ربيززز  بتعزززتليػ مزززؼ 
 .     ف  ظأ  ستر تياي   لتص ي ليسئم  لر  ي تل  لرسػ نطتذ  عؼ   سئم    لتعميػ   لسيتس ة لعمطظ ة

يتل  أعمظزا ألطتنيزت أنعزت سزتل أ بتز ر و أسطز  فز   لاتمعزت   لعتمز   ةعز    عم  سليأ  لط2050فف  اظتار 
عم  ازر ر  لظطزؽذ   لتركز .   ز  بز أ  فرنسزت أيضزًت  مةزت ر  ختصز  بعزت   ةتتةتع  لتارب   لعمطتني اقيتمعت 

  ةرستسزز   لشزز  ن  ل اظيزز ة سززتة  م مطتمكززت   ل  لزز  لمطسززتع   فزز  بظززتء  لطسززتي    تزز رس  ؽلظزز   نطززؽذ  
   تما بؽضع بر مج تطؽلعت  لح ؽم  لت ر و  ألسط .

  لتركيززز  إلززز  أ ر بزززت. ة لصزززت ر  ةتحزززؽل ةسزززرع  إلززز  ألززز    زززذ   لظؽعيززز    سزززئمي   لتركيززز   لطظفتحززز   
    فز  إلزتر تصز ي أر بزت لمتعزتليػ  لر  ي تليزتز    نطؽً  ف  عئ ت  تركيزت مزع أ ر بزتمل أ يطيؼ   أصةحا
 ليسئم.

مزت عظز مت  سزتمػ أر  ازتن  لسزمط  ست  ععؽر متفتسزأ  لز  لز  مزت فز    عزطؼ    تحزت   أل ربز   كتن      
   .  تةذ خطؽ   لتح ا    تصت  تركيت  ل طعت  ل يطار ل   نعتمعت  للير  ر ل 



  سزيطت ةعز  تصزتع  مؽيز    ر زتا ةعز  تت  ؽر خئل  لعاز   لطتضز    إل  أن ظفغالػ  ذ   لتفتؤل لكؼ 
مزززع   سزززئمييؼ  ت تركيزززلزززؽل تعزززت ن تازززتر ر   رصززز   فززز  مظطاززز   لشزززرق  أل سززز    لعزززتلػ   2055عزززتم 

 . م   لظفؽذ  بع ف  لسيطر  يؼ لر  ي تلي
أ ركا فرنست ك ير ت مؼ  ل  ل  أل ربي  أن عمطظ  أر  اتن ليسا  ز  عمطتنيز  أتتزتر ك  فعزؽ يططز  مزؼ 

 لزيس فصزأ  لطسزا  لفضزتء  لعزتم   لطاتطزع   لسيطر  عمز    لسيطر  عم   لطسا  مؼ  لأ  ل  ل  خئل 
   لززيس بزز  فع   لطسززت م  عمزز   لطصززتل  ألسززةتا تتعمززق ب يطؽمتزز،  لسيتسززي   فعززؽ يفعززأ ذلززغ عززؼ  ل  لزز 

 . ليايؼ    يطتن
لذلغ ب أ يطز  نفزؽذ  مزؼ خزئل  بظزتء  لطسزتي     لتز يير فز   لاتليز   لتركيز  فز  فرنسزت  اير زت مزؼ  للمز  ن 

  أل ربي .
 لازر ر فز  يا ر أر  اتن  سزت ئلعت كمؽبيزت  ضزتاط  عمز  صزظتع   معط كتم  فتعم    لط تربؽن ر ك فتألت

 أر بت     سيطت فرنست.
 فازًت لزؽز ر   لةترييز   لتركيز   يهزيش نحزؽ خطسز  مئازيؼ مزؽ لؼ تركز  فز   لةزتر   مزظعػ أربعز  مئاززيؼ  

 140000فزز  فرنسززت    100000مميززؽن تركزز  يهيشززؽن فزز  ألطتنيززت     2.1فزز  أ ر بززت  ل ربيزز . مززظعػ 
 ف   لظطست.  552000ف  بماي ت    520000ف   ؽلظ     

    سزيطت  أن  لع از   ألتزر ك  لزذاؼ يهيشزؽن فز   لةزتر  لت  يطيأ لعزت   ف ر اتن يستيطر  لظزع   لطحتفع
  فاززًت  سززتطئعر لمززرأي أيرتزز،   اززر ن فزز    سززئم عظصززرً  معطززًت فزز   لحفززتل عمزز   ززؽ تعػ  لتركيزز  مززظعػ

مززؼ  %13لززؽل ة ألتززر ك فزز  ألطتنيززتة  أعززرا  2052عززركتت  ألةحززت   أللطتنيتززتن ةإنفززؽة  ةليمييلززر ة عززتم 
فاز  مزؼ أتزر ك  %52أعطز   ةتلطاترنز   أنعػ يطمكؽن معتا     اظي  ر سة  لطشتركيؼ ف  ألطتنيت ر ك  ألت

 نفسعت.تركيت يهيشؽن ف  
 %1 05  ماترنز  مزؼ  لظزتخليؼ  ألتزر ك فز   لةزتر  %1 25  كتن    صؽ  لصتل  أر  اتن مت نسلت، 

 .2055مؼ أتر ك تركيت ف   نتةتةت  عتم 
فرنسززت ةةززئف ةقيزز   لزز  ل  أر بززت    سزيطت قيطز  عمزز   لطسززمطيؼ فزز  قيززت   أر  اززتن ةنفسززعت  تركيززت تعتلزر  
ألفزززت فزز  فرنسززت ةةزززئف  لاز سززر يؼ مززيئ  لزززذاؼ  100000فزز  لززيؼ   اتاززت ز عززز    لطسززمطيؼ  ألتززر ك ف

اتع  ن  لطميؽن  نصا  لطميزؽن مسزمػ  أ   لط زربييؼ  لزذاؼ اتازت ز ن مميزؽن مسزمػ  فز ن تز يير تركيزت فز  
 لاتليت   لطسمط  كلير لم تي . 

ترسززززأ لززززؽ ل  لسززززظؽ    لطتضززززي   ألسطزززز    ألمززززؽ ل  تطززززؽل كززززذلغ أمززززتكؼ  لهةززززت     سززززئمي  فزززز  فعزززز  
  لط سست    ألمتكؼ  لعتم .

    ظزتك تاز ار   أخزرى مسزا ً  210أن ع    لطستي  ةفرنست يا ر بززؽز ر   ل  خمي   لفرنسي  لفحسو تا ار 
     ر لمهةززت   مسززا  2000  أن فرنسززت بعززت  كن أكيززر مززؼ 2054مززتاؽ عزتم ةبزز  بزز  سزز ة فزز  كتار زر 

  ةت ضززتف  إلزز   زز  تكززؽن صزز ير     ت خززذ  سززػ  لطسززا  لكظعززت تصززم  م ززتن لمتعلزز    ززذ  مظزتلق  لهةززت  ا



  ف  لط سسزززت   لتربؽ ززز    لاطهيزززت    كمعزززت نشزززط  فززز  أ سزززتا  لشزززةتا  لعزززت تؽيعزززت  إمزززت  عؽ ززز  أ  
 ي   لعت ت يير كلير ف  فكر    ء  لشةتا.تربؽ   أ  إاتي

% مززؼ  ألسطززز   لطسزززمطيؼ ةفرنسزززت ليسززؽ  فرنسزززييؼ بزززأ إن كييزززر ؼ بيزززظعػ 30 فاززت لطامززز  ةلزززؽ إكلزززر سة6 إن 
 أتر ك    ؽ مت ل،      كيير  خطير ة.

 مسززا   210إمززتم رسززط  مرسززأ مززؼ أناززر  إلزز  فرنسززت  بيظطززت تطتمززغ  لح ؽمزز   لتركيزز  إ  ر   200فعظززتك 
 لاز سر ززؽن  لززذاؼ  ززػ   سطززت أكيززر فنزز  مسززمط  فزز  فرنسززت   اؽيزز  مززظعػ سززؽى   بيظطززت ةشزز أ رسززط  أيضززتة

 .إمتم عم   ألكير 500
 ف  لتل تارأ أل  عم   نتات  مشزر ع  لتطز     سزئم   لتركز  مزؼ خزئل  لاتليز  فز  فرنسزت  أ  أر بزت  

 طسمطيؼ؛ أي   سئمؽفؽبيت  ععتر  لع  ء ليسئم   ل اتعرض لئنتات     تعتم تحا
 زذ   أل زئم   سطزت تظعزر  لز   .متحتلا مؼ يستر   خزؽ نةفعظتك أ ئم مظتصر  لعذ   لطشر ع  يزء مظعػ 

  ملر تليز     تصززت ي   ألمر  يزز    ل ربيز ة   ةمزز  مر   ززؽى  لطززتلة   ةأسزعتر  لفتسزز  ة    زز   لطؽضززؽعت  ة
 يتء  عظ  ةعض  لظشطتء  لسيت ّايؼ  ليستر يؼ. لت  تا  ص ى  ؽ ًت ل ى  لطسمطيؼ  ألتق

 
تزز يير سززمؽك  لع  لزز    لتظطيزز  ةقيززت   أر  اززتن كززز ام معززػ   أن  نسززحتا   فاززت لمسززيت ت   لسززتةا   مززؼ  لط كزز

إلز  يتليزت   يطتز عم   ألامو أن، أ  ل  ت  ب إسئم   ة ئف عمطتن   لؼ اتؽ ا عم   لاتلي   لتركي 
 6 أنةتركيت6 ستع   لحقيا ةصتلة  كتتا  أر تن بؽنز ن أخرى  فحسو 

 لظطززؽذ   لفرنسزز  فزز   لعمطتنيزز  يازز  صززعؽب  فزز   لتزز  مػ مززع  لاتليزز   لطسززمط   ةحيزز  اتززؽ ػ  لززةعض أّنزز، ة
ياززو أن تكززا أن تكززؽن مسززمًطت لتزز  تصززة  فرنسززيقت   أّنزز، ةتلطاتبززأ  اتلًةززت مززت اززتػ  لماززؽء إلزز   لظطززؽذ  

   ل ة  لاتلي   لطسمط  أّن، ياطع بيؼ   عتات    لطؽ لظ  ف   ن لترك   لذي ال   لازء مؼ أبظتء 
لززذلغ  ظززتك ضززر ر  فرنسززي  إلزز    نتةززت   لزز   لاززؽ   لظتعطزز   لتزز  تحززت ل تركيززت مززؼ خئلعززت  لتزز يير عمزز  

ة ززئف عمطززتن   لكظزز،  تتةفزز   لاززر ر فزز  فرنسززت  معطززت كتنززا  ألسززتليو   لتسززطيت   لتزز    لتركيزز   لاتليزز 
 . عم   لصعي   أل ر ب   لترك  طشر علمتر  ج ف    خم، 

 فززرق  خئلعززت مززؼ  تؽضزز   ياززت   سززتسأ  لززرق تؽعيزز  تصززأ لماطعززؽرضززر ر  فرنسززي  كطززت أن  ظززتك   
 تعر زز  عززت       نتةززت    لحركزز    سززئم بززظط   لط مفزز  ت خززذ  لتزز  أر  اززتن زمززؼ فزز   لتركيزز   لعمطتنيزز 
 ةشززز  نعت تعززتػ فعزز   لززذلغ عايززز  ؛  زز    سززئمي   ل يتنزز   عتةززتر عمززز     ل  لزز    سززئم بززيؼ  لعئ ززت 
 اظتاز  ن  لحركزت    سزئمي  ةتلتح از مزؼ  بزيؼ اظتاز  ن   سزئم   لطسزمطيؼ    لتطييز بزيؼ مزؼ    لةتص 

   تةح  عؼ  لسمط    لطصتل . أا اؽلؽيي ةتعتةتر ت لركت  
 


