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المستخلص
تناول هذا البحثث العاللثات السثودانية التركيثة فثي ظثل المتغيثرات اإللليميثة والمحليثة
المحيطة بالبلدين ومالها من تأثير علي شكل العاللة بين البلدين .
طثثرا البحثثث مشثثكلة الدراسثثة فثثي تسثثاؤل ربيسثثي وهثثو مامثثدي إسثثهام المتغيثثرات
اإللليميثة والمحليثثة لكثثال البلثثدين فثثي تطثثوير وبنثاء عاللثثات جيثثدة ولويثثة بثثين السثثودان
وتركيا ؟ وحاول البحث النظثر فثي هثذه اإلشثكالية مثن خثالل طثرا األسثبلة الفرعيثة
التالية ومنها :
 -1ماهي العوامل التي ساعدت في تطور العاللات بين كل من السودان وتركيا ؟
 -2هل تأثرت العاللات السودانية التركية بالتحوالت والمتغيرات اإللليمية ؟
ومنهثثا أن السثثودان يمثثثل عمثثك تثثاريخي

يمثثوم البحثثث علثثي مجموعثثة مثثن الفثثرو

وإستراتيجي لتركيا في لارة إفريميا  ،وأن وصول حزب العدالثة والتنميثة إلثي السثلطة
في تركيا يعتبر المحفز والداعم الربيسي للعاللات السودانية التركية .
تناول البحث ثالث فصول ربيسية بدءا ً باإلطار المفاهيمي النظثري فثي الفصثل األول
ثم تاريخ العاللثات السثودانية التركيثة فثي الفصثل الثثاني وفثي الفصثل الثالثث مثن هثذا
البحثثث تنثثاول الباحثثث المتغيثثرات اإللليميثثة وتأثيرهثثاعلي العاللثثات السثثودانية التركيثثة
وتوصل البحث إلي النتابج اآلتية :
 -1أثرت التغيثرات اإللليميثة علثي العاللثات السثودانية التركيثة نسثبة ً لمثا تفر ثه
تلن المتغيرات علي كل طرف لتحسين عاللاته مع الطرف اآلخر بمثا يتناسثب
مع تحميك مصالحه .
 -2العاللات السودانية التركية لديمة لكنها لم تعرف التمدم واإلزدهار واإلنفتاا إال
بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلي السلطة في تركيا .
كما يوصي البحث باآلتي :
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 /1لعبثثت المتغيثثرات اإللليميثثة دورا ً فثثي تشثثكيل مالمثثس العاللثثات السثثودانية التركيثثة ،
لكن البد للسودان الـتأللم مع هذه المتغيثرات بمثا ي ثمن تمويثة وتعزيثز العاللثات بثين
البلدين.
 /2اإلسثثتفادة مثثن التواجثثد الكثيثثف لتركيثثا فثثي المنظمثثات اإللليميثثة والدوليثثة وعاللاتهثثا
الدبلوماسثثية الجيثثدة مثثع معظثثم الفثثاعلين الثثدوليين لتحسثثين عاللثثات السثثودان مثثع دول
اإلتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية .
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ABSTRACT
This research has subjected the Sudanese Turkish relationship during
local and regional variables s that surrounding the two countries and its
effect on the relationship between them by asking these sub questions:
1-what are the factors they helped the developed the relations between
Sudan and Turkey?
2-was the Sudanese Turkish relations affected by the regional
developments and variations.
The research is based on a group of assumptions such as the historical
depth that Sudan represents for Turkey in Africa; and main supporter
and catalyzes for this relation was the access of Justice and Development
Party to power.
The research targeted three major chapters starting with the theoretical
conception framework in the first chapter; then the historical relation
between Sudan and Turkey in the second chapter; and the effect that
regional variation had on this relation thirdly; and reaching to these
results:
1-the regional variations affected the Sudanese Turkish relations due to
what it imposes on every side to improve his relation with the other side
with what it proportions with achieving its interests.
2-the Sudanese Turkish relations are old but it didn’t know any growing
and prosperity until the Justice and Development party reached power.
As it is the research recommends the following:
1-the regional variations played a role in shaping the Sudanese Turkish
relations; but Sudan has to adjust with these variables to insure and
develop the strength the relations between the two countries.
2-benefiting the thick coexisting of Turkey in the regional and global
organizations and its good diplomatic relations with most of global
actors to improve the Sudanese relations with the European Union and
United states of America.
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