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المقدمة
فكرة تلبحث
تعد تركٌث من تهم تلدول تلفثعلة فً تلشرق تألوسط نظرتً لمث تملكه من أهمٌة تسترتتٌجٌة ,ممث
تعطثهث دور مركزي دتخل محٌطهث تإلقلٌمً  .وفً ظل وضع إقلٌمً ودولً مضطرج ومتصثرع
سٌثسٌث ً وتقتصثدٌث كثن لزتمث على تركٌث تجثوز مرحلة تالعتمثد على تلحلفثء  ,سوتء تلوالٌثت تلمتحدة
تو حلؾ تلنثتو  ,وتصل تلى مرحلة تكون فٌهث جزء من قوة مستقلة عن تلوالٌثت تلمتحدة بهدؾ
توسٌع بدتبلهث فً تلسٌثسة تلدولٌة .وبثلرؼم من كل تلعوتبق ترى تركٌث فً أوربث وتالتحثد تألوربً
تلطرٌق تألنسج للحصول على تلك تلقوة وتلمكثنة .
أهمٌة تلبحث
تأتً أهمٌة تلبحث تنطالقث من تلدور تلذي ٌمكن تن تلعبه تركٌث ,فً حثلة تنضمثمهث تلى
تالتحثد تألوربً ,فً محٌطهث تلدولً تإلسالمً وتألوربً .وفً تلمقثبل تكمن أهمٌة تلبحث فً ردة
تلفعل تألوربٌة على هذت تلطموح من دولة تختلط فٌهث تالنتمثءتت بشكل معقد .
فرضٌة تلبحث
تنطلق هذه تلدرتسة من فرضٌة مفثدهث تن تالنتمثء تلدٌنً وتلتكوٌن تلدٌموؼرتفً لتركٌث سٌضع
أوربث ومبثدبهث تمثم تختبثر عسٌر تحت أنظثر تلمجتمع تلدولً .مع تلتطرق لبعض تألفكثر
وتلفرضٌثت تألخرى وتلتً تقوم على أسثس قثنونً ,أي مدى مقبولٌة تألترتك فً أوربث من تلنثحٌة
تلقثنونٌة ,إذت مث توفرت فٌهث كثفة تلشروط وتلمعثٌٌر تلمطلوبة  .فبعد مضً عقود على تنطالق
مسٌرة تالنضمثم  ,ترى تركٌث نفسهث فً موقع مقدم تلتنثزالت لتنثل رضث أوربث .وتلسؤتل هنث ,
هل ستستمر تلك تلتنثزالت وتلبقثء فً موقع تلمنتظر؟  ,تم سٌكون لتركٌث موقؾ ٌؤدي بهث إلى نسٌثن
تلحلم تألوربً  .وهل ستتخلى تركٌث عن هوٌتهث تالسالمٌة فً سبٌل تلحلم تالوربً؟.
منهجٌة تلبحث
للوصول إلى نتٌجة وأجوبة لفرضٌثت تلبحث تلتً تتعلق بعملٌة تالنضمثم تلتركً تلى تالتحثد
تألوربً ومث ٌتفرع منهث من موتقؾ  ,سٌتم تالستعثنة بثلمنهج تلوصفً للتعرؾ إطرتؾ تلعملٌة
(عملٌة تالنضمثم)  ,وللتعرؾ على مث ٌمٌز كل طرؾ تثرٌخٌث ً وتسترتتٌجٌث ً ,وتلحٌثٌثت تلمحٌطة
بثلطرفٌن  ,ومن ثم تالستعثنة بثلمنهج تلتحلٌلً الستقرتء تلوتقع تلذي تعٌشه تركٌث وتالتحثد تألوربً .
تذ ٌقوم هذت تلمنهج بدرتسة تلعالقثت تلدولٌة تستنثدت تلى مبدأ تلتكثمل وتالرتبثط بٌن تلعوتمل تلمؤثرة
على تلسثحة تلدولٌة  ,ودوتفع تلدول  ,وتتجثهثت صثنع تلقرتر.
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هٌكلٌة تلبحث
ٌُقسم تلبحث إلى ثالثة مبثحث مزودة بمقدمة وخثتمة  .فثلمبحث تألول ٌتكلم عن تثرٌخ,
وجؽرتفٌة كل من تركٌث وتالتحثد تألوربً  ,فضال عن تألهمٌة تلسٌثسٌة وتلجٌوسٌثسٌة تلتً تتمتع بهث
تركٌث  ,وكذلك نبذة تثرٌخٌة لعملٌة تطور تالتحثد تألوربً حتى وصل إلى هذه تلمرحلة من تلتكثمل .
تمث تلمبحث تلثثنً فٌدخل فً صمٌم عملٌة تالنضمثم  ,ومحددتتهث من جثنج تلطرفٌن  ,متضمن ٍة
مبررتت تركٌث لالنضمثم  ,وتستطالع موتقؾ تلقوى تلتركٌة تلدتخلٌة من تالنضمثم  ,وبثلتأكٌد
تلتعرؾ على تلموتقؾ تألوربٌة من مسألة تالنضمثم سوتء كثنت مؤٌدة تو معثرضة.
وفً تلمبحث تلثثلث نستخدم تلمعلومثت تلورتدة فً تلمبحثٌن تألول ,وتلثثنً ,للوصول تلى تحلٌل
علمً للتعرؾ على تالحتمثالت وتلسٌنثرٌوهثت تلمطروحة أمثم تلطرفٌن  .وكل ذلك من خالل
تستقرتء تلوتقع وصوالً إلى رؤٌة مستقبلٌة تجٌج على تسثؤالت تلبحث.

د

المبحث األول
تإلطثر تلنظري و تلمفثهٌمً

فً هذت تلمبحث سنتطرق إلى توضٌح بعض تلمصطلحثت وتعرٌفهث وستكون هذه تلمعلومثت
بمثثبة تالنطالقة للدخول فً تفثصٌل موضوعة تلبحث فً تلمبثحث تلالحقة  .إن أهم مث سنتنثوله فً
هذت تلبحث (تنضمثم تركٌث إلى تالتحثد تألوربً) هو أن نتعرؾ على تركٌث كدولة وتلتعرؾ على
مكثنتهث تلدولٌة ومث تتمٌز به كدولة شرق أوسطٌة تتطلع إلى دور عثلمً تبعد من دورهث تإلقلٌمً .
وكذلك سنتنثول تلشق تلثثنً من تلعنوتن تلمذكور وهو تالتحثد تألوربً وتثرٌخه وكٌفٌة تطوره حتى
أصبح ذو مكثنة دولٌة كبٌرة تقتصثدٌث وسٌثسٌث .
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المطلب األول
تركيا
أوال  :تاريخ تركيا وجغرافيتها

تعرؾ تركٌث رسمًٌث بثلجمهورٌة تلتركٌة وتقع تركٌث فً جنوج شرق تلقثرة تألوربٌة وتعد
وتحدة من دول تلشرق تألوسط (*) وٌحدهث من تلشمثل تلبحر تألسود وجورجٌث ومن تلشرق أرمٌنٌث
وإٌرتن ومن تلجنوج تلعرتق وسورٌث وتلبحر تلمتوسط مع حدود بحرٌة مع قبرص ومن تلؽرج
بحر إٌجة وتلٌونثن وبلؽثرٌث (.)1
- 1نبذة تثرٌخٌة :
كثنت تركٌث مركزتً لدولة تلخالفة تإلسالمٌة (تلدولة تلعثمثنٌة) حتى عثم  ,1923إلى أن تم
تأسٌس تلجمهورٌة تلتركٌة على ٌد مصطفى كمثل تتثتورك تلذي ألؽى تلخالفة تلعثمثنٌة نهثبٌث فً عثم
 1924بعد أن تستبدل تلمبثدئ تإلسالمٌة بأعرتؾ قومٌة علمثنٌة (تلمبثدئ تلكمثلٌة) تلتً أُقرت فً
دستور تركٌث لعثم .1924

ومن ثم تستمرت تركٌث تحت نظثم حكم تلمدنً برلمثنً تلذي تخذ ٌتدرج فً درجة دٌمقرتطٌته
حتى دخلت تركٌث مرحلة تلتعددٌة تلحزبٌة تلحقٌقٌة عثم  1945بعد تنتهثء تلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة.
حٌث شهد تلنظثم تلسٌثسً فً تركٌث عدة منحنٌثت كثن للجٌش تلتركً دور كبٌر فٌهث ,فقد
شهدت تركٌث تنقالبٌن عسكرٌٌن عثم  1980و 1997وكثن تلتدخل تلعسكري فً تلحٌثة تلسٌثسٌة
تلتركٌة له مبرر وتحد وهو حمثٌة تلمبثدئ تلعلمثنٌة تلكمثلٌة تلتً حثول تإلسالمٌٌن تؽٌرهث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) تلشرق تألوسط  :إن أكثر تلتعثرؾ قبوال لمصطلح تلشرق تألوسط هو تلتسمٌة تلتً تطلق على تلمنطقة تلجؽرتفٌة تلممتدة من
ؼرج شبة تلقثرة تلهندٌة وصوال إلى منطقة شرق أفرٌقٌث وفً بدتٌة تلقرن تلحثدي وتلعشرٌن وفً إطثر تلمشروعثت تألمرٌكٌة
تلخثصة بهذه تلمنطقة ظهر تلتعرٌؾ تألمرٌكً لهذه تلمنطقة لتضٌؾ دول شمثل إفرٌقٌث لمنطقة تلشرق تألوسط.
( )1تركٌث ,شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على موقع وٌكٌبٌدٌث (بثللؽة تلعربٌة)  .للمرتجعة تنظر :
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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كلمث وصلوت إلى سُدة تلحكم فً تركٌث (.)1
- 2أهم تلحقثبق تلجؽرتفٌة لتركٌث:
ُتعد تركٌث من نثحٌة شكلهث تلجؽرتفً دولة مستطٌلة تلشكل نوعث مث ,وتتمٌز بأنهث ذتت
موقع أسٌوي -أوربً  ,إن موقع تركٌث تلفرٌد من نوعه فً ؼرج آسٌث وجنوج شرق أوربث
تلمطل على تلبحر تألبٌض تلمتوسط  ,مكنهث من أن تكون بمثثبة حلقة وصل بٌن قثرتت تلعثلم
تلقدٌم (أوربث  -آسٌث – أفرٌقٌث).
وهً محثطة بسوتحل بحرٌة من ثالث جهثت  ,تلبحر تألسود شمثالً  ,بحر مرمره
وتٌجة ؼربث ً  ,وتلبحر تلمتوسط جنوبث ً ,وتتحكم تركٌث بمضٌقٌن تسترتتٌجٌٌن وهمث مضٌق
تلبوسفور  ,ومضٌق تلدردنٌل ,إضثفة إلى سٌطرتهث على عدد من تلجزر فً تلبحر تلمتوسط
وبحر تٌجة .
أمث مسثحتهث فٌبلػ إجمثلً مسثحة تركٌث حوتلً (  779,452ألؾ كم )2وٌقع ( )%97من
أرتضٌهث فً قثرة آسٌث و( )%3منهث فً قثرة أوربث .
وتبلػ حدود تركٌث تلبرٌة حوتلً ( 2753كم) وٌصل طول حدودهث تلبحرٌة إلى
(8333كم) .وفً مث ٌخص تلسكثن فٌصل إجمثلً سكثن تركٌث  74,7ملٌون نسمة بحسج
نظثم تسجٌل عنثوٌن تلسكن فً تركٌث  2012وٌعٌش حوتلً  %75من هذت تلعدد فً تلمدن
وتلبثقً ٌسكنون فً تألرٌثؾ .تمث عن تلتركٌبة تلمجتمعٌة فً تركٌث فتتصؾ بثلتنوع وتلتعقٌد ,
إذ تتكون من ( )24قومٌة مختلفة وٌرجع ذلك تلتنوع إلى تمتدتد تلدولة تلعثمثنٌة فً منثطق
آسٌث وأوربث وأفرٌقٌث  ,وٌشكل تألترتك تلؽثلبٌة تلعظمى من سكثن تركٌث وتصل نسبتهم إلى
حوتلً ( )%70من عدد تلسكثن وٌلٌهم تألكرتد بنسبة (  )%25 -20ومث ٌتبقى من سكثن هم
من قومٌثت أُخرى ٌأتً فً مقدمتهم تألرمن ( .)2وٌعتنق تؼلج سكثن تركٌث تلدٌن تإلسالمً
حٌث تبلػ نسبة تلمسلمٌن فً تركٌث  %94مقثبل ٌ %5,8عتنقون تلدٌن تلمسٌحً .
وبثلرؼم من تلطبٌعة تلجبلٌة تلؽثلبة على تألرضً تلتركٌة إال إنهث تتمٌز بتنوع تلطبٌعة
تلطبوؼرتفٌة (تلتضثرٌسٌة) من سهول وهضثج وسوتحل بحرٌة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج

( )1د.تحمد نوري تلنعٌمً و حسٌن علً تلجمٌلً ،تلنظثم تلسٌثسً فً تركٌث وتٌرتن ,كلٌة تلعلوم تلسٌثسٌة – جثمعة بؽدتد,
ت,ص.403
( )2جؽرتفٌة تركٌث ,شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على موقع وٌكٌبٌدٌث(بثللؽة تلعربٌة) .للمرتجعة تنظر :
_http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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و هذت تلتنوع تلطبوؼرتفً أدى إلى تنوع مصثدر تلثروتت تلطبٌعٌة وٌمكن تن نلخص هذه
تلثروتت كثَتً :
أ -تلثروة تلمعدنٌة وتلنفطٌة.
ج – تلثروة تلمثبٌة .
ج – تلثروة تلسٌثحٌة.
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ثانيا  :األهمية اإلستراتيجية لتركيا
إن تلموقع تلجؽرتفً وتلتركٌبة تلسكثنٌة وتلمكثنة تلتثرٌخٌة تلتً سبق وتعرفنث على تفثصٌلهث
أدت إلى أن ٌكون لتركٌث دور مهم وبثرز على تلسثحة تلدولٌة وتإلقلٌمٌة .

- 1تألهمٌة تلسٌثسٌة :
تقع تركٌث فً قلج تلمجثل تلجؽرتفً تلذي ٌسمى "تورتسٌث " ,وكمث ذكرنث فهً تعد نقطة
تقثطع بٌن قثرتت تلعثلم تلقدٌم ممث أعطثهث أهمٌة إسترتتٌجٌة وسٌثسٌة كبٌرة قدٌمث ً وحدٌثث ً ,
فهً بموقعهث هذت تتحكم بطرق نقل تلطثقة سوتءتً إلى منطقة تلشرق تألوسط أو إلى أوربث
وتلوالٌثت تلمتحدة تألمرٌكٌة .
وقد أدى هذت تلموقع تلوسطً لتركٌث وقربه من منثطق تلمصثلح تإلسترتتٌجٌة تلعثلمٌة
إلى زٌثدة تهتمثم تلقوى تلكبرى بهث ,بوصفهث نقطة ترتكثز وقثعدة تنطالق مثثلٌة إلى منثطق
تهم تلقوى تلكبرى من تلعثلم ,إضثفة إلى عضوٌة تركٌث فً عدة منظمثت وأحالؾ دولٌة
وإقلٌمٌة (منظمة دول عدم تالنحٌثز ,منظمة تلمؤتمر تإلسالمً ,تالتحثد من تجل تلمتوسط
ملتقى تلحوتر تلعربً – تألوربً  ,حلؾ تلنثتو) .
كل هذت أدى إلى أن تكون تركٌث :
أ  -طرٌقث ً ومعبرتً لمرور تلعالقثت تلسٌثسٌة دولٌث ً وإقلٌمٌث ً .
ج  -حلٌؾ تمنً وتسترتتٌجً ومحطة مهمة فً إدترة تلقضثٌث وتألزمثت تلتً تحصل فً
محٌطهث تلجؽرتفً .
ج  -تلموقع تألمثل تلذي تسعى دول كبرى مثل تلوالٌثت تلمتحدة لتثبٌت وجود مسبق على
أرضهث .
د – تالختٌثر تألمثل بثلنسبة للدول تلؽربٌة لملا تلفرتغ تلحثصل بعد تدهور مكثنة تلدول
تلعربٌة تلقوٌة (مصر  ,تلعرتق  ,سورٌث) وكذلك تالختٌثر تألفضل لموتجهة تلطموح تإلٌرتنً
فً منطقة شبة تلجزٌرة تلعربٌة (.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تعتدتل سالمة ((,تركٌث تلقوة تلنثعمة فً تلشرق تألوسط))مجلة تلمجلة ,تلعدد , 1583لندن ( ,تٌثر –مثٌو , ).2013ص ص8 -7
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 – 2تألهمٌة تالقتصثدٌة :

تكتسج تركٌث أهمٌة كبٌرة من تلنثحٌة تالقتصثدٌة فهً تعد كتلة تقتصثدٌة متكثملة ومعبر ذو
أهمٌة كبٌرة للنظثم تالقتصثدي تلعثلمً تمر منه معظم تلحركة تالقتصثدٌة وتلتجثرٌة تلعثلمٌة كمث إنهث
تعد سوقث ً تجثرٌث ً وتعدتً .
وٌكمن أن نلخص تألهمٌة تالقتصثدٌة لتركٌث تستنثدتً إلى أمرٌن :
تألمر تألول  :هو موقع تركٌث تالسترتتٌجً فهو
أ  -قرٌج من منثبع تلطثقة فً تلخلٌج تلعربً وتلشرق تألوسط .
ج ٌ-عد موقعهث بوتبة لصثدرتت تلنفط وتلؽثز تلطبٌعً وجسرت بٌن منطقة تلقوقثز (كثزتخستثن
,أذربٌجثن ,جورجٌث) وتلعرتق إلى أوربث حٌث ٌمر عبر أرتضٌهث أنثبٌج تلنفط تلخثم وتلؽثز
تلطبٌعً إلى كل أوربث .
ج -موقعهث ٌضمن لهث ثروة مثبٌة عمالقة وتلذي تعده تركٌث ثروة وسلعه مستقبلٌة تنثفس فً
أهمٌتهث تلسلع تلنفطٌة خصوصث ً مع تبنً تركٌث إسترتتٌجٌة بٌع تلمٌثه وإنشثء بنوك تختص
بذلك(.)1
تألمر تلثثنً  :تنتعثش تالستثمثر تلتركً فتركٌث تلٌوم قوة صنثعٌة كبٌرة فً تلشرق تألوسط وتحقق
معدالت نمو فً صنثعثتهث تفوق كل دول تلمنطقة  ,وتنثفس تلصنثعثت تألوربٌة إن هذت تلنمو تلذي
حققته تلصنثعة تلتركٌة جثء بسبج تلمسثحة تلشثسعة ألرتضٌهث زتبدت ضخثمة تلقوة تلبشرٌة ممث سثهم
فً إنشثء مصثنع عمالقة ذتت تقنٌة عثلٌة وكثثفة عمثلٌة  ,إضثفة إلى توجه تلمؤسسثت تالقتصثدٌة
تلعثلمٌة وتلشركثت متعددة تلجنسٌة إلى ضخ تستثمثرتت نقدٌة ضخمة فً تالقتصثد تلتركً .
 - 3تألهمٌة تلعسكرٌة :
تتمتع تركٌث قدٌمث وحدٌثث بإمكثنٌثت عسكرٌة كبٌرة وقوٌة لعدة أسبثج :
- 1تتسثع تلعمق تلجؽرتفً تلذي ٌتٌح لتركٌث إنشثء تلقوتعد تلعسكرٌة سوتء كثنت قوتعد
للجٌش تلتركً تو لحلؾ شمثل تألطلسً ,وكذلك ٌتٌح إمكثنٌة تلتدرٌج على أعمثل قتثلٌة
على كثفه أنوتع تألرتضً جبلٌة ,سهلٌة .سوتحل بحرٌة .
- 2تمتلك تركٌث شبكة موتصالت وشبكة سكك حدٌد عمالقة وعدٌد من تلقوتعد تلجوٌة
وتلمطثرتت ممث ٌسثعد على حرٌة تلمنثورة بثلقوتت من تتجثه إلى آخر بوقت قصٌر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صثحج تلربٌعً ,مشثرٌع تلمٌثه فً تلشرق تألوسط ,دتر طالس للنشر ,دمشق , 2003,ص.30
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- 3تعتدتل تلمنثخ ٌجعل من تألجوتء تلتركٌة تألجوتء تألنسج لتنفٌذ مهثم ومنثورتت جوٌة
وبحرٌة .
- 4تمتالك تركٌث عنثصر تإلنتثج وتقدم تلتكنولوجٌث تلعسكرٌة ومصثنع حربٌة محلٌة
ومشتركة على صعٌد صنثعة تجمٌع تلطثبرتت وتلصنثعثت تاللكترونٌة .
- 5تلسٌطرة على مضٌقً تلبوسفور وتلدردنٌل تالسترتتٌجٌٌن
وٌقدر حجم تلقوتت تلعسكرٌة تلتركٌة بحوتلً  400ألؾ جندي على مستوى تلقوتت تلبرٌة ,
وحوتلً  48,600ألؾ جندي على مستوى تلقوتت تلبحرٌة  ,وحوتلً  60ألؾ جندي فً تلقوتت
تلجوٌة ,إضثفة إلى  100ألؾ جندي تثبعٌن لقوتت حرس تلحدود (تلجندرمث)  ,و  3250جندي من
قوتت خفر تلسوتحل (.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مهند محمد تلجٌالنً((,تلقوتت تلمسلحة تلتركٌة)) ,شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على موقع مجلة تلمسلح تالكترونٌة
,تلصثدره عن تلجٌش تللٌبً  , 2014/1/17متثحة على شبكة تلمعلومثت تلدولٌة للمرتجعة تنظر :
http://www.almusallh.ly/index.php/ar/air/384-vol-40-94
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ثالثا  :أهمية تركيا للقوى الدولية واإلقليمية

بعد أن تطرقنث إلى أهمٌة تإلسترتتٌجٌة لتركٌث كدولة محورٌة فً تلمنطقة ,
ونظرت لهذه تألهمٌة تنظر تلدول تلكبرى وتلعظمى إلى تركٌث بعٌن تالهتمثم وتحثول
تستؽالل قوتهث تإلقلٌمٌة لضمثن مصثلحهث وتحقٌق أهدتفهث .
وفً مث ٌلً سنستعرض أهمٌة تركٌث بثلنسبة ألبرز تلقوى تلدولٌة وتإلقلٌمٌة :

 - 1تلوالٌثت تلمتحدة تألمرٌكٌة
تنظر تلوالٌثت تلمتحدة تألمرٌكٌة إلى تركٌث بوصفهث جسر عسكري وسٌثسً وثقثفً تمر من
خالله إلى منطقة تلشرق تألوسط ومنطقة تلقوقثز .
نتٌجة لألهمٌة تإلسترتتٌجٌة تلتً تتمتع بهث تركٌث تسعى تلوالٌثت تلمتحدة لتحقٌق توجهثت عثلمٌة
من خالل توظٌؾ هذه تألهمٌة وٌمكن تلخٌص تألهدتؾ تألمرٌكٌة تلتً تعتمد بشكل كبٌر على تركٌث
على تلنحو تَتً :

أ  -تركٌث عثمل أسثسً ٌسثهم فً فرض تلهٌمنة تألمرٌكٌة على منطقة تلشرق تألوسط ,حٌث
قسمت تلوالٌثت تلمتحدة هذه تلمنطقة إلى ثالث دوتبر أمنٌة وتركٌث من ضمن تلدتبرة تألولى
بجثنج إسرتبٌل ,وتزدتد أهمٌة تركٌث بشكل تكبر فً عملٌة توسٌع تلنفوذ تألمرٌكً إلى منطقة
تلقوقثز ,الن تلوالٌثت تلمتحدة ال تملك حلٌؾ فً هذه تلمنطقة ؼٌر تركٌث.
ج -ضمثن حرٌة تلمالحة لألسطول تألمرٌكً فً تلبحر تلمتوسط  ,وخثص ٍة عبر مضٌقً تلبسفور
وتلدردنٌل .
ج ٌ-منح تلموقع تالسترتتٌجً لتركٌث تلوالٌثت تلمتحدة  ,ومن ثم حلؾ شمثل تألطلسً تلعدٌد من
تلقوتعد تلبرٌة وتلبحرٌة وتلجوٌة (.)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1د .ممطفى جثسم حسٌن  ,تلدور تإلقلٌمً تلتركً للمدة من  2002تلى , 2012بحث ؼٌر منشور ,كلٌة تلعلوم تلسٌثسٌة /تلجثمعة
تلمستنصرٌة ,بؽدتد  ,2012,ص.1
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 – 2روسٌث تالتحثدٌة :

إن روسث تالتحثدٌة على قنثعه تثمة بأن تركٌث تملك أهمٌة إسترتتٌجٌة كبٌرة ,خثص ٍة تنهث جزء
من مشروع تلدرع تلصثروخً تألمرٌكً (*).
وتتلخص أهمٌة تركٌث بثلنسبة لروسٌث بأن موقع تركٌث تلمسٌطر على مضٌقً تلبوسفور
وتلدردنٌل تللذتن ٌعتبرتن تلمنفذ تلوحٌد لألسطول تلبحري تلروسً للوصول إلى تلمٌثه تلدتفبة وتلبحر
تألبٌض تلمتوسط.

 - 3جمهورٌة إٌرتن تإلسالمٌة :
ٌمكن أن نلخص أهمٌة تركٌث بثلنسبة إلٌرتن من خالل تلنقثط تَتٌة :
أ  -ترتبط إٌرتن وتركٌث ترتبثطث تثرٌخٌث وثقثفٌث ودٌنٌث  ,وهمث ٌتشثبهثن من حٌث ثقلهمث سٌثسٌث ً
وتسترتتٌجٌث ً فً منطقة تلشرق تألوسط .
ج  -إن إٌرتن ترى فً تركٌث بوتبه لهث سٌثسٌث وتقتصثدٌث إلى أوربث ,وكذلك ٌشترك تلطرفثن فً عدة
مشثكل تهم تلطرفٌن ,وهً تلمشكلة تلكردٌة ونمو نفوذ حزج تلعمثل تلكردستثنً فً تلبلدٌن ,
وتلوضع فً تلعرتق .
ج  -تسعى إٌرتن إلى أن ٌكون لتركٌث دور كبٌر فً مفثوضثتهث مع تلؽرج بشأن برنثمجهث تلنووي.
تإلٌرتنً-
د  -تعد تركٌث تلمنثفس تألقوى إلٌرتن فً تلمنظومة تإلسالمٌة  ,إضثفة إلى تلتنثفس
تلتركً لبسط نفوذهمث على تلجمهورٌثت تإلسالمٌة تلخمس فً أسٌث تلوسطى ,مع تالخذ بثالعتبثر تن
تركٌث عضو فً حلؾ شمثل تألطلسً  ,وهذت مث تعتبره إٌرتن خطرت علٌهث (.)1
هـ  -تعد تركٌث تحد تلدول تلتً تزتحم تٌرتن للحصول على نفوذ قوي فً منطقة بحر قزوٌن
وتلقوقثز(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)هو نظثم ٌتم فٌه بنثء شبكثت حمثٌة مكونة من أنظمة صوترٌخ أرضٌة ،مستندة إلى نقثط ترتكثز جؽرتفٌة عدة ،قثدرة على إسقثط أي صثروخ
عثبر للقثرتت ٌستهدؾ أرتضً تلوالٌثت تلمتحدة تألمرٌكٌة أو حلفثبهث.
( )1طثٌل ٌوسؾ عبدهللا تلعدوتن ,تإلسترتتٌجٌة تإلقلٌمٌة لكل من تٌرتن وتركٌث فً تلشرق تألوسط ,رسثلة مثجستٌر ,كلٌة تلعلوم وتَدتج ,قسم
تلعلوم تلسٌثسٌة /جثمعة تلشرق تالوسط ,عمثن  -تالردن ,2013,ص.149
()2هشثم عدنثن وهٌج تلعنبكً,تلتنثفس تلدولً وتالقلٌمً فً منطقة بحر قزوٌن,2011-1991أطروحة مثجستٌر ؼٌر منشورة.كلٌة تلعلوم
تلسٌثسٌة/جثمعة بؽدتد ,بؽدتد  ,2012ص112
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المطلب الثاني
االتحاد األوربي
أوال  :نبذة تاريخية
عثشت أوربث عصور طوٌلة فً ظل حروج طوٌلة مث بٌن دولهث وقومٌثتهث تبتدتءتً بثلحروج
تلدٌنٌة فً تلعصور تلوسطى تنتهثءتً بثلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة ,إذ إن تلقثرة تألوربٌة تتمتع بوجود
تلعدٌد من تلقومٌثت تلمختلفة وتلمتنثحرة بثلرؼم من إن كل دول أوربث تدٌن بدٌن وتحد ,ولكن فكرة
أن تتوحد هذه تلقومٌثت لم تكن مستحٌلة ألن تلتثرٌخ ٌسرد لنث إن تلقوى تألوربٌة تتحدت فً عدة
منثسبثت ,تلعثمل تلمشترك فً هذه تالتحثدتت هً مصثلح تلدول تألوربٌة عندمث تكون مشتركة
وتخص كل تلدول  ,وعلى هذت تألسثس نرى أول نموذج لتحثلؾ تلقوى تألوربٌة فً تلتحثلؾ
تلمسٌحً تلذي تستهدؾ توحٌد جهود تلدول تألوربٌة تلمسٌحٌة فً تلحروج تلصلٌبٌة  ,وكمث أسلفنث
بثلرؼم من كل تلحروج وتالختالفثت كثنت أوربث تنظر إلى نفسهث كقوة وتحدة إمثم أي قوة من خثرج
أوربث( .)1وعلٌه تكررت تلمحثوالت فً تثرٌخ تلقثرة تألوروبٌة لتوحٌد أمم أوروبث  ،فمنذ تنهٌثر
تإلمبرتطورٌة تلرومثنٌة تلتً كثنت تمتد حول تلبحر تألبٌض تلمتوسط  ،قبل ظهور تلدولة تلقومٌة
تلحدٌثة .حدثت محثوالت لتوحٌد أوروبث لكنهث لم تتعدى تلطثبع تلشكلً وتلمرحلً بسبج وجود
مجموعة من تللؽثت وتلثقثفثت تألوروبٌة تلمتبثٌنة.
إن أول أفكثر تلتوحٌد من خالل تلتعثون وتلمسثوتة فً تلعضوٌة قدمهث تلمفكر فكتور هوجو
عثم  1851دون أن تحظى بفرصة جثدة فً تلتطبٌق ,وبعد كوترث تلحرج تلعثلمٌة تألولى وتلحرج
تلعثلمٌة تلثثنٌة ،تزدتدت بشدة ضرورة تأسٌس مث عرؾ فٌمث بعد بثسم تإلتحثد تألوروبً( .)2وبدأ
تلعمل تلجثد وتلعملً على طرٌق إنشثء برنثمج تلتكثمل تألوربً فً خمسٌنٌثت تلقرن تلعشرٌن عن
طرٌق ثالث خطوتت :
- 1تأسٌس تلجمثعة تألوربٌة للفحم وتلصلج ( : )ECSCوتتكون من ستة دول هدفت إلى توحٌد
أوروبث تلؽربٌة خالل تلحرج تلبثردة ،ووضع أسثس للتطورتت تلحدٌثة فً أوروبث ,وتعتبر
تلجمثعة أول منظمة تستند إلى مبثدئ أعلى من مبثدئ تلقومٌثت ,وقد تم تأسٌس تلجمثعة
رسمًٌث بموجج معثهدة بثرٌس  ،1951و ٌتم توقٌعهث من جثنج فرنسث وألمثنٌث تلؽربٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سعد حقً توفٌق ,تثرٌخ تلعالقثت تلدولٌة ,كلٌة تلعلوم تلسٌثسٌة – جثمعة بؽدتد ,بؽدتد ,2009 ,ص ص58-53
(, )2تثرٌخ تالتحثد تألوربً ,شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على موقع وٌكٌبٌدٌث (بثللؽة تلعربٌة) للمرتجعة تنظر :
http://ar.wikipedia.org
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وإٌطثلٌث وبلجٌكث ولوكسمبورغ وهولندت ،وذلك على أمل أن تقوم تلجمثعة بإنشثء سوق مشتركة
للفحم وتلصلج.وفً عثم  1954تنضمت برٌطثنٌث للجمثعة ,وفً  1956وقع تتفثق تشثور بٌن
تلجمثعة وسوٌسرت ,وكثن تلؽرض تلربٌسً للجمثعة هو تلرقثبة على إنتثج وتسوٌق تلفحم
وتلصلج فً تلدول تألعضثء .نجحت تلجمثعة ،خالل فترة وجودهث ،فً إنشثء سوق مشتركة،
كمث مهدت لقٌثم تالتحثد تألوروبً.

- 2تأسٌس تلجمثعة تلذرٌة تألوربٌة ) :(EAECتأسست فً مطلع كثنون تلثثنً عثم 1958
،وتتكون من نفس تلدول تلست تلتً أسست جمثعة تلفحم وتلصلج  ,وأطلق علٌهث فً مث بعد
بأسم تلجمثعة تألوربٌة للطثقة تلذرٌة ,هدفهث تطوٌر تالستخدتمثت تلسّلمٌة للطثقة تلذرٌة،
وإٌجثد صنثعة نووٌة على نطثق أوروبً ال على نطثق قومً ،وتشجٌع تبثدل تلمعلومثت بٌن
علمثء تلذرة فً تلدول تألعضثء.
- 3تلجمثعة تالقتصثدٌة تألوربٌة ) : (EECخرجت تلجمثعة تالقتصثدٌة تألوربٌة إلى حٌز تلوجود
بتوقٌع معثهدة رومث فً عثم  .1957وتضمنت تلمعثهدة شروطث تسمح للدول تألخرى ؼٌر
تلدول تلست تلمؤسسة بثالنضمثم كأعضثء فً تلجمثعة  ,هدفهث تخفٌض نسبة تلتعرٌفثت
تلكمركٌة فٌمث بٌن تلدول تألعضثء ،وذلك بهدؾ تلتوصل تدرٌجٌث إلى تعرٌفة كمركٌة
مشتركة فً موتجهة بقٌة دول تلعثلم .وسعت تلجمثعة تالقتصثدٌة تألوربٌة كذلك لتوفٌر كل
تلعوتمل تلتً تحقق سهولة تالنتقثل تلكثمل للعمثلة ورأس تلمثل فٌمث بٌن تلدول تألعضثء،
وتنسٌق تلتشرٌعثت تالقتصثدٌة ،وتلتوصل إلى سٌثسة زرتعٌة وصنثعٌة مشتركة.
وفً تموز  1967تقرر دمج هذه تلمؤسسثت تلثالثة تحت مؤسسة وتحدة وهً تلجمثعة
تألوربٌة وفً  1970تنضمت كل من (برٌطثنٌث ,وتٌرلندت ,وتلدنمثرك) إلى تلمجموعة تألوربٌة
,ونتٌج ٍة لسٌثسة تلتوسع تلتً تتخذتهث تلمجموعة تألوربٌة حصلت تلٌونثن على تلعضوٌة تلكثملة فً
1979فً حٌن تأخرت عضوٌة كل من تسبثنٌث وتلبرتؽثل حتى عثم .)1(1986

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1فٌصل ؼثزي ,عالقة تركٌث مع تالتحثد تألوربً ,أطروحة مثجستٌر ؼٌر منشورة ,كلٌة تلعلوم تلسٌثسٌة /جثمعة بؽدتد ,بؽدتد 2001
,ص61-60
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ثانيا  :تأسيس االتحاد األوربي وتطوره

قررت تلجمثعة تألوربٌة فً تجتمثعهث تلمنعقد فً (دبلن)  1990تأسٌس تتحثد سٌثسً
وتقتصثدي (تالتحثد تألوربً) ,وفً قمة رومث تلمنعقدة فً كثنون تألول من ذتت تلعثم أقرت تلجمثعة
تألوربٌة تلصالحٌثت تلسٌثسٌة وتألمنٌة تلمشتركة لالتحثد تألوربً  .وفً تشرٌن تلثثنً 1991
تجتمع ممثلوت تلجمثعة تألوربٌة فً مدٌنة مثسترخت تلهولندٌة لمنثقشة مسودة تتفثقٌة لتأسٌس تالتحثد
تألوربً  ,وقد تم وضع شرط للمصثدقة على هذه تلمسودة وهو تفوٌض نثخبً كل دولة عضو
للمصثدقة على تتفثقٌة تأسٌس تالتحثد تألوربً  ,من خالل تستفتثء شعبً  ,وبعد معرفة نتثبج مجموع
تالستفتثءتت تم تصدٌق تتفثقٌة مثسترخت  1991وتضمنت ثالث محثور أسثسٌة (:)1
- 1وحدة تلعمل فً تلمجثلٌن تلدبلومثسً وتلدفثعً .
- 2تالتحثد تلنقدي وتالقتصثدي وإصدتر تلعملة تألوربٌة تلموحدة .
- 3تأسٌس تلمجلس تألوربً وتلبرلمثن تألوربً وتلمفوضٌة تألوربٌة .
إن تلبنثء تلمؤسسً لالتحثد تألوربً من خالل معثهدتت مثسترخت ومث تبعهث من معثهدتت
(أمستردتم ,ونٌس ،كوبنهثكن ,لشبونة) أصبح فً تطور مستمر  ,ممث مكن الحقث من تحقٌق خطوتت
هثمة إلى تألمثم  ,وتهم هذه تلخطوتت إدرتج تتفثق شنجٌن(*) فً إطثر تالتحثد تألوروبً تلقثنونً،
كمث أعطى تالتفثق زخم كبٌر للتعثون بٌن قوتت تلشرطة ,وفً تلقضثء ,وتلدفثع ،وٌسرت إمكثنٌة
توثٌق تلتعثون بٌن بلدتن تالتحثد تألوروبً  ,ومن تلخطوتت تلمهمة على طرٌق تطوٌر عمل تالتحثد
تألوربً تم تستحدتث منصج تلممثل تلسثمً لالتحثد تألوروبً للسٌثسة تلخثرجٌة وتألمنٌة تلمشتركة
(تلذي ٌسمى بسٌد تلسٌثسة تلخثرجٌة وتألمنٌة تلمشتركة)(.)2
وبدأ تنفٌذ إلؽثء تلرقثبة على تلحدود تلدتخلٌة لالتحثد تألوروبً ( )1999-1998وبعد بدء
تلتدتول تلفعلً للعملة تلموحدة فً تألول من ٌنثٌر /كثنون تلثثنً  . 2002وتمثلت تلخطوة تلتثلٌة فً
وضع تلمعثهدة تلدستورٌة تلالزمة لضمثن تألدتء تلسلٌم لالتحثد ،تلذي أصبح مكونث من  25دولة ومن ثم
تلى  27دولة بعد تنضمثم كل من (رومثنٌث ,وبلؽثرٌث).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1فٌصل ؼثزي  ,عالقة تركٌث مع تالتحثد تألوربً  ,مصدر سبق ذكره ,ص . 63
(*) تتفثقٌة شنجٌن هً تتفثقٌة وقّعهث تلبلدتن تألوروبٌة تألعضثء فً تالتحثد تألوربً وتسمح بإلؽثء عملٌثت تلمرتقبة على تلحدود بٌن تلبلدتن
تلموقعة  ،وإلؽثء وجود تلشرطة على تلحدود وتنفٌذ أحكثم قثنونٌة موحده فً تلدول تلموقعة.
( )2نشأة وتطور تالتحثد تالوربً ,شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على تلموقع تلرسمً لوزترة تلخثرجٌة تألوربٌة  ,للمرتجعة
تنظر :
/http://www.esteri.it/MAE/AR/Politica_Europea/Unione_Europea
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ثالثا  :مكانة االتحاد األوربي كقوة دولية
إن موقع أوربث كقثرة ٌعطٌهث عدة ممٌزتت  ,فهً تتصل تتصثل مبثشر بقثرتت تلعثلم تلقدٌم
(آسٌث ,أفرٌقٌث) ,وكذلك تعد حلقة وصل بٌن هذه تلقثرتت وقثرتت تلعثلم تلجدٌد (أمرٌكث تلشمثلٌة ,
أمرٌكث تلجنوبٌة).
قد ٌبدو تالتحثد تألوربً على شكل دولة وتحدة  ,ولكن من خالل مث تعرفنث علٌة عن تثرٌخه
وهٌكلٌته مث هو إال منظمة دولٌة حكومٌة قثبمة على أسثس تلتعثون تالختٌثري تلمشترك  ,وتن لكل
تعثون مشترك أهدتؾ تسعى تألطرتؾ تلمتعثونة إلى تحقٌقهث ,وتلنقطة تلفثرقة فً تالتحثد تألوربً
هً تن أعضثء هذه تلمنظمة هدفهم تلوصول إلى درجة عثلٌة من تالندمثج وتلتكثمل ,وهذت بدوره
سٌؤدي إلى شكل من أشكثل تلوحدة تلسٌثسٌة( .)1وهنث تأتً أهمٌة تالتحثد تألوربً كونه جثء لٌوحد
أوربث بعد أن كثنت مقسمة ومتنثحرة على مر تثرٌخهث .
عندمث تأسس تالتحثد تألوربً كل تلمحللون وتلمرتقبون ٌتوقعون والدة عمالق تقتصثدي ,الن
تالتفثقٌة تلتً بموجبهث تأسس تالتحثد كثنت تركز على قضثٌث تقتصثدٌة  ,ولكن مع تطور تالتحثد
أصبح عمالقث ً سٌثسٌث ً تٌضث ً وله دور كبٌر فً تلسٌثسة تلدولٌة  ,وبؽض تلنظر عن مث تتمٌز به منطقة
تلٌورو(*) من ممٌزتت إسترتتٌجٌة وجٌوسترتتٌجٌة سنتنثول مث تتمٌز به هذه تلمنطقة من تلنثحٌة
تالقتصثدٌة وتلسٌثسٌة .
من الناحية االقتصادية :
ٌمكن تلخٌص تألهمٌة تالقتصثدٌة لالتحثد تألوربً كثَتً :
1
2

3
4

تعد منطقة تالتحثد تألوربً تكبر منطقة تجثرة حرة فً تلعثلم .تسثعد تلمسثحة تلشثسعة وتلقوة تلبشرٌة تلضخمة على توجٌه نشثطثت تلمؤسسثت تالقتصثدٌةتلعمالقة وشركثت متعددة تلجنسٌة لضخ تستثمثرتت ضخمة وإنشثء مصثنع ضخمة بتقنٌة
عثلٌة .
ٌعد تالتحثد تألوربً من أكثر تلمنثطق تقدمث فً مجثل تلصنثعثت تلتكنولوجٌة  ,وأول قوةتجثرٌة فً تلعثلم ,وثثنً قوة فالحٌة تٌضث ً.
ٌ-حتل تالتحثد تألوربً مكثنه تقتصثدٌة كبٌرة على تلسثحة تلدولٌة من حٌث نثتج تالجمثلً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1حسن نثفعة ,تالتحثد تألوربً وتلدروس تلمستفثدة عربٌث’,ط ,1مركز درتسثت تلوحدة تلعربٌة ,بٌروت 2004 , ,ص 189
(*) تسمٌة تطلق على تلدول تألعضثء فً تالتحثد تألوربً تو تلدول تلتً تعتمد عملة تلٌورو كعملة رسمٌة لهث
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ومن الناحية السياسية :
قد ٌكون تلؽرض تألسثس من إنشثء تالتحثد تألوربً هو ؼرض تقتصثدي ولكن مع تطوره
تصبح ٌمتلك أهمٌة سٌثسٌة كبٌرة وذلك لعدة أسبثج:
ٌ- 1عد تالتحثد تألوربً مركز تهتمثم تلقوى تلدولٌة تلكبرى من خثرج تالتحثد تألوربً نظرتً
لقربهث وتتصثلهث تلمبثشر بثلمصثلح تلحٌوٌة تلعثلمٌة .
- 2بعد تكوٌن تلمؤسسثت تلربٌسٌة لالتحثد تألوربً (تلمفوضٌة تألوربٌة,وتلمجلس تألوربً ,
وتعٌن ربٌس لالتحثد وكذلك وزٌر خثرجٌة  ,تصبح لالتحثد دور كبٌر فً إدترة تألزمثت
تلدولٌة مثل أزمة حرج تلبلقثن  ,1992وؼزو تلعرتق  ,2003وأزمة تلملؾ تلنووي تإلٌرتنً
.

14

المبحث الثاني
تنضمثم تركٌث تلى تالتحثد تألوربً
بدأت تلعالقثت بٌن تركٌث وتالتحثد تألوربً فً إطثر نظثم تلشرتكة تلذي كثن أسثسه تتفثقٌة
أنقرة تلتً وقعت بٌن تركٌث وتلتجمع تالقتصثدي تألوربً بتثرٌخ  12أٌلول  1963ودخلت حٌز
تلتنفٌذ بتثرٌخ  1كثنون تألول .1964
وقد تضمنت تتفثقٌة أنقرة ثالثة مرتحل ٌجج أن تمر بهث تركٌث لتحقٌق تكثملهث مع تالتحثد
تألوربً وهً تلمرحلة تلتحضٌرٌة وتلمرحلة تالنتقثلٌة وتلمرحلة تلنهثبٌة.
تلمرحلة تلتحضٌرٌة تضمنتهث تتفثقٌة بتثرٌخ  13تشرٌن تلثثنً  1970وتلتً حددت أحكثم
تلمرحلة تالنتقثلٌة وتاللتزتمثت تلتً ستقع على عثتق تلطرفٌن .وفً تلمرحلة تالنتقثلٌة تنضمت تركٌث
تلى تالتحثد تلجمركً  1كثنون تلثثنً  .1996وبعد دخول تركٌث لالتحثد تلكمركً تندفعت تركٌث
بإتجثه بذل تلجهود لتحقٌق تلهدؾ تلذي حددته تلمثدة  28من تتفثقٌة أنقرة ،أال وهو عضوٌة تالتحثد
تألوربً .وبدأت تلمرحلة تلجدٌة وتلنهثبٌة فً تلعالقثت تلتركٌة تألوربٌة بتسجٌل طلج عضوٌة تركٌث
فً تالتحثد تألوربً أثنثء تنعقثد تلقمة تألوربٌة فً هلسنكً ٌومً  11 – 10كثنون تألول 1999
بمشثركة رؤسثء تلحكومثت فً دول تالتحثد تألوربً ,وقد أكدت قمة تالتحثد تألوربً تلتً عقدت
فً بروكسل بتثرٌخ  17كثنون تألول  2004تلقرتر تلذي تتخذته قمة هلسنكً فً عثم .1999
وتم إقرتر إطالق مفثوضثت تالنضمثم وتلتً توقفت فً مث بعد بسبج تلموقؾ تلتركً من
تلقضٌة تلقبرصٌة(*) وكذلك مطثلبة تالتحثد تألوربً بمزٌد من تإلصالحثت تلدٌمقرتطٌة فً تركٌث .
وفً  2012عثد موضوع تلمفثوضثت لٌطفو على تلسثحة  ,وتم إعدتد جدول أعمثل بٌن تركٌث
وتالتحثد تألوربً( .)1ومن خالل مثتقدم نجد إصرتر تركً منذ عقود على مسألة تالنضمثم ومن
تلطبٌعً تن ٌكون هنثك مبرر قوي ٌدفع تلطموح تلتركً وتلرؼبة تلتركٌة لالنضمثمٌ ,قثبلهث تلموقؾ
تألوربً تلمنقسم إلً مؤٌد ومعثرض ومتحفظ ,وهذت مث سنتنثوله فً هذت تلمبحث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قبرص دولة فً جنوج شرق أوربث وٌتكون شعبهث من قومٌتٌن تركٌة ,وٌونثنٌة ودتبمث مثكثنت سبج للنزتعثت بٌن تركٌث وتلٌونثن
وتالزمة تلقبرصٌة حدثت بعد تلتدخل تلعسكري تلتركً وتجتٌثح قبرص وتعالن تأسٌس دولة شمثل قبرص .
( )1عالقة تركٌث مع تالتحثد تألوربً  ,شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على تلموقع تلرسمً لوزترة تلخثرجٌة تلتركٌة ,
للمرتجعة تنظر http://www.mfa.gov.tr:
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المطلب األول
مكاسب ومبررات تركيا من االنضمام
على تلرؼم من تكرتر تلرفض تألوربً للطلج تلتركً بثلعضوٌة تلكثملة فً تالتحثد
تألوربً ,ولكن هذت تلرفض ٌقثبله إصرتر كبٌر من تلقثدة تألترتك على تالندمثج تلكثمل مع أوربث
ومن دون شك هنثك دوتفع ومبررتت تدفع تألترتك إلى مثل هذت تلموقؾ  .وفٌمث ٌلً سنطلع على أهم
تلك تلدوتفع تلرتمٌة إلى تكتسثج تلعضوٌة تلكثملة فً تالتحثد تألوربً .
أوال  :الدوافع االقتصادية

بثلرؼم من أهمٌة تلسوق تلتجثرٌة فً تلشرق تألوسط للصثدرتت تلتركٌة إال إن تلروتبط
تالقتصثدٌة مع تالتحثد تألوربً ال ٌمكن تعوٌضهث ,الن تالندمثج تلكثمل سٌتٌح لتركٌث عدة أمور
مهمة ومنهث :
- 1تنفتثح تلسوق تألوربٌة أمثم تلعمثلة تلتركٌة  .وهذت سٌوفر فرص عمل كبٌرة لألٌدي تلعثملة
تلتركٌة تلتً تعثنً من تلبطثلة.
- 2دتبمث مث تؤكد تلجهثت تلرسمٌة فً تركٌث على إن تركٌث قثدرة على موتصلة نموهث
تالقتصثدي حتى لو لم تتحقق تلعضوٌة تلكثملة فً تالتحثد تألوربً ,ولكن فً حقٌقة تألمر تن
تلقروض وتلمسثعدتت تالقتصثدٌة تلتً ٌقدمهث تالتحثد تألوربً للبلدتن تلمنضوٌة تحت لوتبه ,
هو من أهم تلدوتفع تلتً تدفع تركٌث نحو تلعضوٌة تلكثملة فً تالتحثد تألوربً (.)1

- 3بعد تنتهثء تلحرج تلبثردة أصبحت تلتكتالت تالقتصثدٌة أدتة فثعلة وأكثر أهمٌة فً تلعالقثت
تلدولٌة  ,وهً صورة معثصرة تعبر عن وحدة تلمصثلح وتعد تلبدٌل تلعصري لصورة
تلتحثلفثت تلعسكرٌة تلتقلٌدٌة تلتً تفقد أهمٌتهث تدرٌجٌث بثلمقثرنة مع أهمٌة ودور تالقتصثد (.)2
وعلٌة فإن تالتحثد تألوربً أفضل تلتكتالت تلتً ممكن أن تطمح أي دولة تالنضمثم إلٌه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1فٌصل ؼثزي ,عالقة تركٌث مع تالتحثد تألوربً  ,مصدر سبق ذكره ,ص.115
( )2ممدوح محمود مصطفى ,مفهوم تلنظثم تلدولً بٌن تلعلمٌة وتلنمطٌة ,مركز تإلمثرتت للدرتسثت وتلبحوث تإلسترتتٌجٌة ,تبو ظبً,
 , 1998ص.41

16
ثانيا  :الدوافع السياسية
1
2
3

4

طموح تركٌث فً أن تكون دولة دٌمقرتطٌة علمثنٌة  ,وترى تركٌث تنهث ٌجج تن تتقثسم هذهتلقٌم وتلمثل من محٌطهث تألوربً حتى لو لم تكن عضو فً تلجمثعة تألوربٌة.
تقلٌل تعتمثد تركٌث على تلوالٌثت تلمتحدة .خصوصث بعد تألزمة تلقبرصٌة تلتً من خاللهثأدرك تألترتك أهمٌة تعدد تلبدتبل فً سٌثستهث تلخثرجٌة (.)1
حصول تلٌونثن على تلعضوٌة تلكثملة فً تالتحثد تألوربً شكل ضؽط كبٌر على تألترتك .ففً ظل تلتنثفس تإلقلٌمً بٌن تركٌث وتلٌونثن أصبح من تلضروري لتركٌث تن تحصل على
تلعضوٌة تلكثملة للتخلص من تلضؽوط وتلقٌود تلتً من تلممكن تن تمثرسهث تلٌونثن (.)2
بثنضمثم تركٌث لالتحثد تألوربً ستكتسج هٌبة ومكثنة دولٌة تكثر تأثٌرتً على تلصعٌد تلدولًوستصبح تركٌث تحدى تلدول تلمشثركة فً صنع تلقرتر تألوربً .

كثنت هذه أهم تلعوتمل تلتً دفعت تألترتك إلى تلمطثلبة بثالنضمثم تلى تالتحثد الوربً وٌمكن
إضثفة بعض تلمبررتت تلتً تعلنهث تركٌث لتأكٌد أحقٌتهث فً تالنضمثم تلٌه ومنهث :
عضوٌة تركٌث فً كل تلمؤسسثت تلتً مهدت لتأسٌس تالتحثد تألوربً  .كمث ترى تركٌث فً
نفسهث ,وبسبج موقعهث تلجؽرتفً ,حلقة وصل مبثشرة بٌن تلشرق تألوسط وأوربث  ,وخصوصث على
تلصعٌد تألمنً وتلثقثفً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1فٌصل ؼثزي ,عالقة تركٌث مع تالتحثد تألوربً ,مصدر سبق ذكره ,ص.116
( )2فٌصل ؼثزي ,نفس تلمصدر ,ص117
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المطلب الثاني
مواقف القوى التركية الداخلية من االنضمام
لالتحاد األوربي
عند تلحدٌث عن تإلصرتر تلتركً لالنضمثم إلى تالتحثد تالوربً قد ٌتصور تلبعض إن هذت
تإلصرتر لٌس رسمٌث ً على مستوى تلقٌثدتت فقط وإنمث على تلمستوى تلشعبً أٌضث  ,ولكن تلوتقع
ٌختلؾ عن هذت تلرأي  .إذ إن تلشعج تلتركً هو شعج قومً بثمتٌثز ومتمسك بشدة بطثبعه تلقومً
وهذت ٌتعثرض مع تلسٌثسة تلتً ٌتبعهث تالتحثد تألوربً وتلتً تتمٌز بأنهث فوق تلقومٌة .
وإذت مث تحققت تلعضوٌة تلتركٌة تلكثملة فً تالتحثد تألوربً سنكون تمثم سؤتل مهم  ,وهو مث
مدى دعم تلرأي تلعثم تلتركً للسٌثسة تلخثرجٌة تلمشتركة لالتحثد تألوربً()1؟  .ولإلجثبة على هذت
تلسؤتل سنتطرق إلى موتقؾ تلقوى تلمؤثرة على تلرأي تلعثم تلتركً من تالنضمثم إلى تالتحثد
تألوربً  ,وأهمهث تألحزتج تلسٌثسٌة تلربٌسٌة على تلسثحة تلسٌثسٌة تلتركٌة وكذلك موقؾ تلجٌش
تلتركً بوصفه ذو تأثٌر مهم فً تلسٌثسة تلتركٌة دتخلٌث ً .
أوال  :موقف المؤسسة العسكرية
إن تلموقؾ تلمؤسسة تلعسكرٌة تلتركٌة وتضح وثثبت من مسألة تالنضمثم إلى تالتحثد تألوربً
 .حٌث تن دور تلجٌش تلبثرز فً تلسٌثسة تلتركٌة تلدتخلٌة خصوصث ً فً تلمحثفظة على علمثنٌة
تلدولة تلتركٌة وتلمبثدئ تلكمثلٌة(*) قثبله تأثٌر على تلصعٌد تلخثرجً تٌضث ً  .حٌث ٌرى قثدة تلجٌش
تلتركً تن من مصلحة تركٌث تإلسترتتٌجٌة تالنضمثم إلى تالتحثد تألوربً إضثفة إلى إن تلدخول إلى
تالتحثد ٌعزز من قوة تلمبثدئ تلعلمثنٌة فً تركٌث وسٌجعل تلسثسة تألترتك ٌلتزمون بهث  .وهذت مث أكد
علٌه نثبج ربٌس أركثن تلجٌش تلتركً تلجنرتل ٌسثر بوٌوكثنٌت حٌث أعلن تأٌٌد تلمؤسسة
تلعسكرٌة لمسثعً تالنضمثم لالتحثد تألوروبً مؤكدت على إن تنضمثم بالده لالتحثد تألوروبً ٌمثل
ضرورة إسترتتٌجٌة ( .)2ومن تلجدٌر بثلذكر تن تالنضمثم قد ٌجبر تلجٌش على تلتخلً عن بعض
تمتٌثزتته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1د.حسٌن طالل مقلد(( ,تركٌث وتالتحثد تألوربً ,بٌن تلعضوٌة وتلشرتكة )) ,مجلة جثمعة دمشق للعلوم تالقتصثدٌة وتلقثنونٌة ,تلعدد
تألول ,تلمجلد ,26دمشق  ,2010ص 372
(*) وهً تلمبثدئ تلتً وضعهث مصطفى كمثل تتثتورك مؤسس تلدولة تلتركٌة وتلتً تقرت فً دستور  1924وتضمنت  6مبثدئ أكدت على
تلطثبع تلعلمثنً للدولة تلتركٌة .
( )2تمسك تلؤسسة تلعسكرٌة تلتركٌة بمسثعً تالنضمثم,شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على شبكة  bbcتإلخبثرٌة  ,تلخمٌس
, 2003 / 5 /29للمرتجعة تنظر http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2947000/2947512.stm:
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تلسٌثسٌة على تلمدى تلبعٌد .وعلى تلرؼم من تأٌٌد "تلؽثٌة" وهً تالندمثج تلكثمل مع أوربث لم ٌتم
تلتعرض"للوسٌلة" وهذت مث ٌشكك فً حقٌقة موقؾ تلمؤسسة تلعسكرٌة من مسألة تالنضمثم (.)1
ثانيا :موقف األحزاب اإلسالمية
منذ تن بدأت تركٌث بثلعمل بنظثم تلتعددٌة تلحزبٌة برزت تلعدٌد من تألحزتج تإلسالمٌة .فتم
تأسٌس عدٌد تألحزتج منهث تألحزتج ذتت تلتوجه تإلسالمً مثل حزج تلنظثم تلوطنً  ,وحزج
تلسالمة تلوطنً  ,وحزج تلرفثه  ,وكل هذه تألحزتج ترتبطت بشخصٌة تلزعٌم تلتركً نجم تلدٌن
تربكثن تلذي ٌعد بمثثبة تألج تلروحً لألحزتج ذتت تلتوجه تإلسالمً فً تركٌث.عُرؾ تربكثن
بموقفة تلرتفض لتوثٌق تلروتبط مع تلجمثعة تألوربٌة .وهو ٌعتقد تن تالتجثة تلى تلؽرج مؤتمرة
لدمج تركٌث تلمسلمة مع أوربث تلمسٌحٌة وتن توثٌق تلعالقة مع تالخوة تلمسلمٌن هو تألفضل
لتركٌث( .)2وبعد فوز حزج تلرفثة فً تنتخثبثت عثم  1995وتولً تربكثن منصج ربٌس تلوزرتء
سثرع تلى كسج ثقة تلمؤسسة تلعسكرٌة  ,وهذت منعه من تنتهثج سٌثسة إسالمٌة خثلصة فأعلن
تمسكه بثلمبثدئ تلعلمثنٌة للدولة تلتركٌة ,كمث تكد برنثمج حزج تلرفثة  ,تلذي تقدم به تربكثن إمثم
تلمجلس تلوطنً تلكبٌر فً  ,1996/7/3على تالستمرتر فً سٌثسة تالنتمثء إلى تالتحثد تألوربً
دون نسٌثن تالنتمثء تإلسالمً .ولكن وعود حزج تلرفثه أمثم جمهوره بقٌثدة تركٌث تلى محٌطهث
إسالمً  ,جعلت هذت تإلعالن (تلتمسك بثلمبثدئ تلعلمثنٌة) مجرد حبر على ورق الن تلتوجه
تالقتصثدي لحكومة تربكثن كثن فً تطثر مجموعة تلثمثنً ومنظمة تلمؤتمر تإلسالمً وخثصة
إٌرتن ممث جعل تلبرلمثن تألوربً ٌتخذ موقؾ سلبً من تركٌث (. )3
بعد مرحلة حزج تلرفثه وحظره بقرتر من تلمحكمة تلدستورٌة تأسس حزج تلفضٌلة بمجهود من
محثمً تربكثن (تسمثعٌل تلج تكٌن) ,وتمكن هذت تلحزج من تحقٌق تلمرتبة تلثثلثة فً تنتخثبثت
 , 1999ولكن سرعثن مث تم حظر هذت تلحزج بقرتر من تلمحكمة تلدستورٌة تلعلٌث النه فً كوتدره
وقٌثدتته وبرنثمجه كثن مجرد تمتدتد لحزج تلرفثة ال أكثر ( . )4تمث حزج تلعدتلة وتلتنمٌة وتلذي ٌعد
تلحزج تإلسالمً تألنجح فً تثرٌخ تركٌث فقد تنتهج منهج إسالمً معتدل .وشثرك فً تنتخثبثت
 2002وتمكن من تحقٌق نجثح تثرٌخً سثحق حٌث حصل نسبة  %34من مجموع أصوتت
تلنثخبٌن تي تنه حصل على  350مقعد من أصل  550وهذت مث مكنه من تشكٌل حكومة من دون
شركثء(.)5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4
()5

مجموعة بثحثٌن ,ملخص كتثج (تركٌث بٌن تحدٌثت تلدتخل ورهثنثت تلخثرج),مركز تلجزٌرة للدرتسثت  .تلدوحة  ,2009,ص5
فٌصل ؼثزي ,عالقة تركٌث مع تالتحثد تألوربً  ,مصدر سـبــق ذكره ,ص134
تحمد خلٌل تلضبع ,تالقتصثد تلتركً :مسٌرة محفوفة بثلمخثطر ,مجلة تلسٌثسة تلدولٌة ,مركز تألهرتم للدرتسثت تلسٌثسٌة
وتإلسترتتٌجٌة ,تلعدد ,131تلقثهرة ٌ,نثٌر  ,1998ص203
د.تحمد نوري تلنعٌمً ,حسٌن علً تلجمٌلً ,تلنظثم تلسٌثسً فً تركً وإٌرتن ,كلٌة تلعلوم تلسٌثسة – جثمعة بؽدتد ص404
د.تحمد نوري تلنعٌمً ,حسٌن علً تلجمٌلً  ,نفس تلمصدر  ,ص417
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وبعد وصول حزج تلعدتلة وتلتمنٌة بربثسة رجج طٌج تردوؼثن إلى سدة تلحكم ٌمكن تلقول
بثنهث بدتٌة تلعمل تلجثد على تلطرٍق تالنضمثم إلى تالتحثد تألوروﺒً .وٍعود ذلك إلى عدة تسبثج :
- 1رؼبة حزج تلعثدلة وتلتمنٌة فً أن ٍﺘﺨلص ﻤن تلﻨظثم تلعﺴﻜري تلﻤﺘﺸدد تلذي ﺤﻜم ﺘرﻜٍث
ﺜﻤثﻨٍة عقود.
- 2تن لﺤزج تلعدتلة وتلﺘﻨﻤٍة ﺘﺼور ﻤﺨﺘلؾ عن تصور تلعلﻤثﻨٍٍن لدور ﺘرﻜٍث فً تلعثلم،فإن
تلحزج ٌسعى تلى تن تكون ﺘرﻜٍث قوة إقلٍﻤٍة ودولٍة فً أوروﺒث وتلعثلم تإلﺴـالﻤً  .وهـذت
ؼٍـر ﻤﻤﻜـن ﺘﺤقٍقـه إال ﺒثلعﻀوٍة تألوروﺒٍة.
- 3عﻀوٍة ﺘرﻜٍث فً تالﺘﺤثد ﺴﺘرفع ﻤن ﻤﺴﺘوى تلرفثهٍة للﻤﺠﺘﻤـع تلﺘرﻜـً  ،فﻀالﹰعن ﺘأﺴٍس
ﻤوتطﻨة ﻤﺘﻜثفةة ،وﺘعطـٌل تلﻨزتعثت تلعرقٍة وتلﻤذهﺒٍة.
وعلٌه فقد أدت تلﺴٍثﺴثت تلﺘً تﺘﺨذهث ﺤزج تلعدتلة وتلﺘﻨﻤٍة إلى ﺘﺤﺴن تلعالقثت تلﺘرﻜٍة
تألوربٌة  ،فقد ﺼـثدق تلﺤزج فً  30ﺘﻤوز  2003على ﺤزﻤة ﻤن تإلﺼالﺤثت أهﻤهـث  ،ﺘعﺠٍـل
إﺠرتﺀتت تلﺘﺤقٍق تلقضثبً ،وﺘﺸدٍد تلعقوﺒثت فً ﺤثالت تلﺘعذٍج ،وﻤﻨع ﻤﺤثﻜﻤة تلﻤدﻨٍٍن فً
تلﻤﺤثﻜم تلعﺴﻜرٍة  ،وإلؽثﺀ ﺠرتةم تلرأي  ،وﻤﻨح تألقلٍثت ﺤـق تلﺘعلم بلؽثتهث  ،وإلـؽثﺀ ﻤﺤثﻜم أﻤن
تلدولة ﺴٍةة تلﺴﻤعة ،وﺤﻤثٍة تألقلٍثت ،وﻤﻨح تألﻜرتد تلﻤزٍد ﻤـن تلﺤرٍثت ،وإﺤﻜثم قﺒﻀة تلﻤدﻨٍٍن
على تلﺠٍش  ،وﺘقلٍص دوره فً تلﺤٍثة تلﺴٍثﺴٍة(.)1
ثالثا  :موقف األحزاب العلمانية
ظهر تلعدٌد من تألحزتج تلعلمثنٌة فً تركٌث ,ولكن فً إطثر موتقفهث من مسألة تالنضمثم إلى
تالتحثد تألوربً سنتنثول تألحزتج تلربٌسٌة تلتً كثن لهث دور فً تلسٌثسة تلتركٌة وأعلنت موتقفهث
من هذه تلمسألة وتلتً فً تلؽثلج كثنت دتعمة ومؤٌدة لالندمثج تلكثمل مع أوربث.
- 1حزج تلطرٌق تلمستقٌم
تأسس حزج تلطرٌق تلمستقٌم فً  1983وٌعتبر تمتدتد لحزج تلعدتلة تلذي حله
تلعسكرٌٌن بعد تنقالج  .1980وقد ال نحتثج تلى دلٌل على تلموقؾ تلمؤٌد لالنضمثم ,فعلى
صعٌد تلفكر وتلممثرسة دتبمث مث ٌعلن زعمثء هذت تلحزج بأنهم على تعتقثد بأن مستقبل تركٌث
ال ٌمكن تن ٌكون تال مع تالتحثد تألوربً ( .)2وٌعد تلحزج تن تنضمثم تركٌث تلى تالتحثد
تلكمركً تألوربً هو تحد تنجثزتته عندمث كثن فً تلحكومة تالبتالفٌة مع تلحزج
تلدٌمقرتطً تلشعبً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1د.حسٌن طالل مقلد(( ,تركٌث وتالتحثد تألوربً ,بٌن تلعضوٌة وتلشرتكة )) ,مجلة جثمعة دمشق للعلوم تالقتصثدٌة وتلقثنونٌة ,تلعدد
تالول ,تلمجلد ,26دمشق  ,2010ص343
( )2خلٌل تبرتهٌم محمود ,تلسٌثسة تلخثرجٌة تلتركٌة تزتء تلشرق تالوسط للمدة تلوتقعة بٌن  ,1991 – 1945رسثلة دكتورته ؼٌر منشورة
,مقدمة تلى كلٌة تلعلوم تلسٌثسة /جثمعة بؽدتد ,1995 ,ص93
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- 2حزج تلوطن تألم
تأسس تلحزج بزعثمة توركوت توزتل ,وعرؾ تلحزج ثالث تسمثء توتلت على
زعثمته فضال عن توزتل ,وكل تلزعمثء كثنوت مؤٌدٌن وبشكل كثمل تالنضمثم إلى تالتحثد
تألوربً.
ومن تلجدٌر بثلذكر تن توزتل كثن ضد فكرة تالنضمثم تلى تالتحثد تألوربً عندمث كثن ربٌسث ً
لهٌبة تلتخطٌط تلحكومً قبل تنقالج , 1980وقد برر تؽٌر موقفه من معثرض تلى مؤٌد بأن
تركٌث كثنت بلد زرتعً وتلبلد تلزرتعً ال ٌمكن تن ٌستفٌد من تالتحثد تألوربً ولكن بعد مث
أصبحت تركٌث بلد ذو توجه صنثعً فً عدة مجثالت فأن عملٌة تالنضمثم ستكون مفٌدة
جدت(.)1
- 3حزج تلحركة تلقومٌة
تزعم هذت تلحزج ترسالن توركش ,وعرؾ فٌمث بعد بأسم حزج تلعمل تلقومً .وكثن
تلحزج ٌسلك خطث قومٌث ً متشددتً  ,وهذت تدى تلى عدم تمتالكه موقؾ وتضح ومعٌن من قضثٌث
تلسٌثسة تلخثرجٌة  .وقد دعث تلى ضرورة تالستجثبة لمتطلبثت تالتحثد تألوربً ال سٌمث حقوق
تإلنسثن حتى لو لم تحصل تركٌث على تلعضوٌة تلكثملة  .وشدد تلحزج على تنه ال ٌجج على
تركٌث تعلٌق كل تمثلهث على تالتحثد تألوربً ونسٌثن تلشرق تألوسط وتسٌث تلوسطى (.)2
- 4تلحزج تلٌسثري تلدٌمقرتطً
تأسس تلحزج عثم  1985وفً  1987تزعم تلحزج بولند تجثوٌد تلذي ٌعد من
تلمخلصٌن لفكرة تالنضمثم تلى تالتحثد تألوربً ,بثلرؼم من معثرضته تلشدٌدة على تتفثقٌة
تالتحثد تلكمركً تلتً تعتبرهث "تهثنه بحق تلشعج تلتركً" وتن تالتحثد تألوربً هو تلمستفٌد
تألول من هذه تالتفثقٌة ,وقد ٌكون سبج هذت تلموقؾ تلرتفض هو وجود بولند وحزبه فً
صفوؾ تلمعثرضة آنذتك وبعد وصولة للسلطة تؽٌرت موتقفه (.)3
وهكذت نصل تلى نتٌجة ,وهً تن تؼلج تلقوى تلدتخلٌة فً تلسثحة تلسٌثسة تلتركٌة تسعى
وتؤكد على أهمٌة تالنضمثم إلى تالتحثد تألوربً ,وتن مسألة تإلصالحثت تلدٌمقرتطٌة
وحقوق تالنسثن هً مسألة مفروغ منهث وضرورٌة بوجود تلدتفع تألوربً تو بدونه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1فٌصل ؼثزي .عالقة تركٌث مع تالتحثد تالوربً  ,مصدر سبق ذكره  ,ص.143
( )2فٌصل ؼثزي ,نفس تلمصدر ,ص.144
( )3فٌصل ؼثزي ,نفس تلصدر ,ص144
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المطلب الثالث
مواقف القوى األوربية من االنضمام
التركي إلى االتحاد األوربي
تثرٌخٌث تنقسمت تَرتء تألوربٌة بشأن تنضمثم تركٌث تلى تالتحثد تألوربً ,فهنثك دول كثن
موقفهث وتضح وثثبت بثلرفض طٌلة تلعقود تلمثضٌة ,وهنثك دول تؽٌرت موتقفهث بتؽٌر حكومثتهث,
وممث ال شك فٌه أن دولة كتركٌث بمث تمتلكه من مقومثت وعوتمل قوة  ,إلى جثنج عضوٌتهث فً حلؾ
شمثل تألطلسً  ,فمثل هذه تلدولة سٌكون لهث قٌمة مضثفة إذت مث أصبحت عضو فً تالتحثد تألوربً
وشثركت فً صنع تلقرتر فٌه  ,لهذت تلسبج ولؽٌره من تألسبثج نرى تلتحفظ تألوربً من مسألة
تنضمثم تركٌث تلى تالتحثد تألوربً .
وسنتعرض توال للشروط تلتً ٌضعهث تالتحثد تألوربً لقبول تي دولة فً منظومته  ,وكذلك
تلشروط تلتً وضعت خصٌصث لتركٌث ,ومن ثم نستعرض موتقؾ تبرز تلقوى تالوربٌة من مسألة
تالنضمثم.

أوال  :شروط العضوية في االتحاد األوربي
بشكل ربٌسً هنثك نوعثن من تلشروط تلتً ٌفرضهث تالتحثد تألوربً على تلدول تلرتؼبة
بثالنضمثم تلٌه وهمث :
- 1شروط أسثسٌة  :وهً تن تكون تلدولة طثلبة ورتؼبة للعضوٌة  ,وتن تكون تلدولة قثدرة
على تحمل تاللتزتمثت تلسٌثسٌة وتالقتصثدٌة للعضوٌة ,وتن تكون تلدولة مستعدة لقبول
وتطبٌق قوتنٌن تالتحثد تألوربً ,إضثفة إلى أن تكون تلدولة مؤمنة بمبثدئ حقوق تإلنسثن
وتلدٌمقرتطٌة وسٌثدة تلقثنون (.)1
- 2معثٌٌر كوبنهثكن(*)  :وٌتضمن معثٌٌر ٌجج تن تتوفر فً أٌة دولة ترٌد أن تصبح عضو
فً تالتحثد تألوربً وهً :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1د.صالح سثلم زرنوقة(( ,توسٌع تالتحثد تألوربً تلوتقع وتلتحدٌثت)) ,مجلة تلسٌثسة تلدولٌة ,مركز تالهرتم للدرتسثت تلسٌثسٌة
وتإلسترتتٌجٌة ,تلعدد,142تلقثهرة  ,أكتوبر  ,2000ص.83
(*) تضمن إعالن كوبنهثكن  1993شروط تفصلٌه تفرض على تلدول تلرتؼبة بثالنضمثم إلى تالتحثد تألوربً وسمٌت تلك تلشروط
بمعثٌٌر كوبنهثكن
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أ  -تلمعثٌٌر تلسٌثسٌة  :وتشمل إرسثء تألسس تلدٌمقرتطٌة ,ومشثركة تلموتطنٌن فً صنع تلقرتر
وعلى كل تلمستوٌثت ,وتلحق فً إنشثء تألحزتج تلسٌثسٌة ,تجرتء تالنتخثبثت بشفثفٌة
ونزتهة ,وتن تكون تلسلطة تلتنفٌذٌة مقٌدة بقوتنٌن  ,وتستقالل تلسلطة تلقضثبٌة  ,وإصدتر
تشرٌعثت تكرس حقوق تإلنسثن وتحثفظ على حقوق تألقلٌثت .
ج  -تلمعثٌٌر تالقتصثدٌة  :وتشمل وجود نظثم تقتصثدي ٌعتمد على نظثم تلسوق ,إصالح تلنظثم
تلمصرفً وتلمثلً لٌتنثسج وأسعثر تلصرؾ تألوربٌة .
ج -تلمعثٌٌر تلتشرٌعٌة  :وتشمل إصدتر تشرٌعثت وقوتنٌن ال تعثرض تلقوتنٌن تألوربٌة تلتً تم
تبنٌهث منذ تأسٌس تالتحثد تألوربً (.)1
هذت كثن ملخص تلشروط تلمطلوج توتفرهث فً تي دولة تطلج تالنضمثم تلى تالتحثد
تالوربً ولكن فً حثلة تركٌث تم إضثفة شروط إضثفٌة  .وهً :
- 1تسوٌة تلنزتعثت تلتركٌة  -تلٌونثنٌة .
 - 2وتنهثء تلقضٌة تلقبرصٌة .
- 3وتقلٌص نفوذ تلمؤسسة تلعسكرٌة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على تلموقع تلرسمً لالتحثد تألوربً ,للمرتجعة تنظر :
http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/key_eu_policies/enlargement/index_ar.htm
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ثانيا  :مدى تلبية تركيا لشروط االنضمام إلى االتحاد األوربي
كثن لتركٌث مسثعً حثٌثة لتلبٌة شروط ومعثٌٌر تالتحثد تألوربً  .فقد شهد دستور
 1982أربعة عشر تعدٌال دستورٌث  ,وركزت تؼلبهث على ترسٌخ تلحقوق وتلحرٌثت
تألسثسٌة وتوطٌد تلدٌمقرتطٌة  .وذلك من خالل عدة تشرٌعثت وأهمهث :
إلؽثء عقوبة تإلعدتم ,وإلؽثء محثكم تمن تلدولة وتلمحثكم تلخثصة وتقلٌص سلطثت تلمحثكم
تلعسكرٌة  .وإلؽثء حثلة تلطوترئ تلسثرٌة منذ  . 1987إضثفة إلى إلؽثء مقعد تلعضو تلعسكري
دتخل تلهٌبثت وتلمؤسسثت تلعثمة(*) .ووضع تتفثقٌثت حقوق تإلنسثن تلتً وقعت علٌهث تركٌث
موضع تلتنفٌذ وتعتبثرهث أسمى من تلتشرٌعثت تلوطنٌة ,إضثفة إلى إنشثء هٌبة حقوق تإلنسثن
وتلطفل تلتركٌة .وإؼالق تلسجون تلتً ال تتمثشً ومعثٌٌر تألمم تلمتحدة وتالتحثد تألوربً.
وضمثن حرٌة تلصحثفة وتإلعالم وحق تمتالك تلمعلومثت  .و إقرتر حق تلتجمهر وتلتظثهر.
إضثفة إلى تؽٌٌر آلٌة تنتخثج ربٌس تلجمهورٌة حٌث ٌتم تنتخثبه بوتسطة تنتخثبثت مبثشرة بعد
تن تمت تلمصثدقة على ذلك فً تستفتثء شعبً عثم  ,2007إضثف ٍة إلى صٌثؼة عدد من تلقوتنٌن
تلجدٌدة سمٌت بثلحزم تلقثنونٌة للمالبمة لالتحثد تألوربً وبلػ عددهث سبع حزم .تمث على صعٌد
تالقتصثد فثن تركٌث تمتلك نظثم تقتصثدي ممٌز وٌحقق معدالت نمو عثلٌة فً تلسنوتت تألخٌرة,
إضثفة إلى تسدٌد كل قروض صندوق تلنقد تلدولً فً مثٌو  .2013وعلى صعٌد حرٌة تألقلٌثت
ففً سثبقة تحصل للمرة تألولى فً تركٌث حصل تألكرتد على حق تلتدرٌس بثللؽة تلكردٌة  ,من
خالل مشروع تلوحدة تلوطنٌة وعملٌة تلترمٌم تالجتمثعً (.)1

ثالثا :المواقف المؤيدة لالنضمام
بصورة عثمة ال توجد دولة أوربٌة من تلدول تلكبرى تؤٌد تنضمثم تركٌث إلى تالتحثد
تألوربً سوى بعض تلدول حدٌثة تالنضمثم وتلتً ستتأثر إٌجثبث بعضوٌة تركٌث وهً فً
ؼثلبهث من دول شرق أوربث وتستند هذه تلدول إلى عدة أسبثج فً موقفهث تلمؤٌد ومن هذه
تألسبثج :
- 1تندمثج تركٌث تلكثمل مع أوربث سٌسثهم فً ردم تلهوة بٌن تلعثلمٌن تإلسالمً وتلمسٌحً
تلؽربً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) بعد تنقالج  1980أصبح هنثك منصج ٌسمى تلعضو تلعسكري فً كل تلدوتبر وتلهٌبثت و تلمؤسسثت تلحكومٌة لٌرتقج تدتء تلمؤسسثت
وٌشؽل هذت تلمنصج شخص من تلمؤسسة تلعسكرٌة .

( )1جمهورٌة تركٌث ,ربثسة وزرتء تلجمهورٌة تلتركٌة ,مستشثرٌة تلنظثم تلعثم وتألمن ,تلثورة تلصثمتة (حصثد تلتؽٌٌر وتلتحول تلدٌمقرتطً فً
تركٌث ,)2012 -2002تنقرة  ,2013ص ص94-25
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- 2تن رفض تركٌث قد ٌؤدي بهث تن ت َكون تحثلفثت مضثدة ألوربث مع روسٌث تالتحثدٌة وتٌرتن
- 3تمتالك تركٌث لألٌدي تلعثملة تلتً من تلممكن تن تدعم تالقتصثد تألوربً خصوصث وتن
تلمجتمعثت تألوربٌة فً ؼثلبهث تعثنً من نقص فً نسبة تلشبثج .
- 4تن رفض تركٌث سٌنظر له بمثثبة عنصرٌة دٌنٌة من جثنج تلدول تألوربٌة .

رابعا  :المواقف الرافضة لالنضمام
هنثك قوى أوربٌة كبرى ترفض تنضمثم تركٌث إلى تالتحثد تألوربً  .وفً مقدمة تلك
تلدول فرنسث وألمثنٌث  ,وتتبنى تلك تلدول موقفهث تلرتفض لعدة أسبثج ٌ ,مكن تن نصنفهث تلى
نوعٌن  ,أسبثج علنٌة  ,وأسبثج ؼٌر علنٌة تو ضمنٌة ٌمكن تستقرتبهث من خالل تلوتقع تلسٌثسً
تلذي تعٌشه أوربث .
األسباب المعلنة :
1
2
3
4

تلسبج تلجؽرتفً  :إذ ال تعد تركٌث دولة أوربٌة من تلمنظور تلجؽرتفً  .الن تركٌث جؽرتفٌثتقع فً قثرة تسٌث وتلجزء تلذي ٌقع فً أوربث ال ٌتجثوز  %3من مجموع مسثحتهث .
تألسبثج تلسٌثسة  :تن تلقوى تألوربٌة تشكك فً درجة دٌمقرتطٌة تلنظثم تلسٌثسً تلتركً,ومدى تطبٌقه لمبثدئ حقوق تإلنسثن  ,إضثفة تلى قضثٌث تألقلٌثت تلكردٌة وتالرمنٌة .
تألسبثج تالقتصثدٌة  :ترى تلدول تألوربٌة تلكبرى تن تالقتصثد تلتركً بمث شهده من تطورال ٌنسجم مع تقتصثدٌثت دول تالتحثد تألوربً .
إضثف ٍة إلى مث تقدم ,هنثك تسبثج تتعلق بثلصرتع تلتركً – تلٌونثنً حول تلقضٌة تلقبرصٌة .خصوصث وتن تلٌونثن وقبرص تلجنوبٌة (تلٌونثنٌة) عضوتن فً تالتحثد تألوربً .

األسباب غير المعلنة
- 1ال تزتل صورة تركٌث تلعثمثنٌة محفورة فً عقلٌة تألوربٌٌن .
- 2بثلرؼم من علمثنٌة تلدولة تلتركٌة ,إال إن تألوربٌٌن ٌرون أن هوٌة تركٌث من تلدتخل هً
هوٌة إسالمٌة  .ممث ٌؤدي تلى صعوبة تالندمثج تلثقثفً وتلحضثري .
- 3تخشى أوربث ,فً حثلة تنضمثم تركٌث تلى تالتحثد تألوربً ,تن ٌكون لهث حدود مع تلمنثطق
تلمضطربة وتلخطرة (تلعرتق  ,وسورٌث ,وتٌرتن ) ,وترى تلدول تألوربٌة تلكبرى تنه من
تألفضل بقثء تركٌث كحثجز بٌن أوربث وتلك تلمنثطق .

- 4تن تهم سبج لرفض تنضمثم تركٌث هو عدد سكثنهث  .حٌث إن عدد سكثن تركٌث حثلٌث ٌتجثوز
 74ملٌون نسمة وهذت تلعدد فً تلخمس سنوتت تلقثدمة مرشح لٌتجثوز عدد سكثن تلمثنٌث ( 81
ملٌون نسمة) تلذي ٌعد تكبر عدد سكثن فً توربث  .وتإلشكثلٌة هنث  ,إن صوت تلعضو فً
25
نظثم تلتصوٌت للمجلس تألوربً ٌعتمد على عـدد ســكثن تلدولـة .تي تن بحصول تركٌث على
تلعضوٌة تَن سٌكون صوتهث ٌسثوي  31صوت مسثوٌث أللمثنٌث وتٌطثلٌث و متفوقث على
فرنسـث( .)1لذلك ترفض تلك تلدول بثلتحدٌد تنضمثم تركٌث ألن وجودهث سٌكون مؤثر بشكل حثسم
على قرترتت تالتحثد تألوربً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1د .محمد مصطفى كمثل  ,فؤتد نهرت ,صنع تلقرتر فً تالتحثد تالوربً وتلعالقثت تلعربٌة – تالوربٌة ,مركز درتسثت تلوحدة تلعربٌة,
بٌروت ,2001 ,ص.46

26

المبحث الثالث
مالمح تلرؤٌة تلمستقبلٌة لمسألة
تنضمثم تركٌث إلى تالتحثد تألوربً
هنثك تلعدٌد تلتسثؤالت وتلقضثٌث تلتً توتجه طرفً تلمعثدلة (تركٌث  ,وتالتحثد تألوربً) .فعلى
صعٌد تالتحثد تألوربً  ,هل سٌبقى وحدة متكثملة ؟ ,تم هل سٌتم تؽلٌج تلمصلحة تالتحثدٌة وتقوٌة
تالتحثد على حسثج تلمصثلح تلقومٌة ؟.
وعلى صعٌد تركٌث ٌمكن طرح تلتسثؤالت تَتٌة  ,هل ستنجح تلعثمثنٌة تلجدٌدة (*) فً تلقضثء
على تلنزعة تلعلمثنٌة فً تركٌث ؟ ,وهل سٌقؾ تلعلمثنٌون مكتوفً تألٌدي إزتء عملٌة طمس تلمبثدئ
تلعلمثنٌة بثلتدرٌج؟ ,وفً كلتث تلحثلتٌن ,مث هو موقؾ تلمؤسسة تلعسكرٌة ؟ خصوصث بعد تقلٌص
دوره فً تلحٌثة تلسٌثسٌة تلتركٌة  .فهل سنشهد تنقالج آخر إلنعثش تلمبثدئ تلعلمثنٌة ,فً ظل هذه
تلتحوالت تلمحتملة وؼموض تلموقؾ  ,مث هً تالحتمثالت وتلسٌنثرٌوهثت تلمتوقعة لملؾ تالنضمثم
إلى تالتحثد تألوربً؟ .
إن أجوبة هذه تألسبلة ستجعلنث نتصور تلسٌنثرٌوهثت تلمتوقعة وتلتً سنتنثولهث فً هذت تلمبحث .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)ٌستخدم مصطلح تلعثمثنٌة تلجدٌدة لوصؾ تلسٌثسٌة تلخثرجٌة لتركٌث بقٌثدة حزج تلعدتلة وتلتنمٌة .وتلتً شهدت تحوالً كبٌرتً مقثرنة بثلسٌثسة
تلتركٌة تلتقلٌدٌة تلمتمثلة بثألٌدولوجٌث تلكمثلٌة تلعلمثنٌة.
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المطلب األول
الرؤية المستقبلية الخاصة باالتحاد األوربي
تن من تبرز تلتحدٌثت تلتً توتجه تالتحثد تألوربً هً إشكثلٌة تالنقسثم تلذي من تلممكن أن
ٌتعرض له تالتحثد تألوربً  .إن مثل هذه تإلشكثلٌة إذت مث حصلت على ترض تلوتقع فسٌكون لهث
عدة أسبثج :
1
2

3
4

5

تنسحثج دول من تالتحثد إذت مث عثرضت سٌثسة تالتحثد تألوربً مصثلحهث تلقومٌة .تنقسثم دول تالتحثد تألوربً على نفسهث .خصوصث مع إحدتث أوكرتنٌث تلتً من تلمحتمل أنتشهد تنفصثل شبة جزٌرة تلقرم عنهث  ,وكذلك وجود حركثت تنفصثلٌة فً تسبثنٌث فً تلبثسك
وكثتثلونٌث .
تلتفثوت تالقتصثدي تلحثصل بٌن دول شرق أوربث ذتت تلنمو تالقتصثدي تلبطًء ,ودولؼرج أوربث تلؽنٌة وتلمتطورة تقتصثدٌث وصنثعٌث .
تلخالؾ بٌن تألوربٌٌن تألطلسٌٌن تلذٌن ٌرون فً تلشرتكة مع حلؾ شمثل تألطلسً حمثٌةوضمثن ألمن وتستقرتر أوربث ,وتألوربٌٌن ؼٌر تألطلسٌٌن تلذٌن ٌرٌدون تمن وحمثٌة مستقلة
بعٌدت عن تلهٌمنة تألمرٌكٌة .
 تختالؾ رؤى تلدول تألوربٌة تلربٌسٌة حول مستقبل تالتحثد  .فبرٌطثنٌث تتبنى رؤٌةتقتصثدٌة بحته خصوصث بعد تلموقؾ تلمتحفظ وتلرتفض لفكرة دستور أوربً موحد ,تمث
تلرؤٌة تأللمثنٌة فتتبنى نظرٌة أوربث تلفٌدرتلٌة وتالندمثج تلكثمل  ,تمث فرنسث فال ترٌد تي
تطوٌر فً شكل تالتحثد فهذه تلكونفدرتلٌة تلحثلٌة تعتبرهث فرنسث تلشكل تألفضل وتألنسج
لالتحثد(.)1

إن تحتمثلٌة حصول تي من تلسٌنثرٌوهثت تلمذكورة ستبقى هثجس كل دولة تسعى لالنضمثم
إلى تالتحثد تألوربً ,تمث فً مث ٌخص تركٌث فٌمكن تن نتوقع موقفهث من تالنضمثم فً حثلة حصول
تي من تلسٌنثرٌوهثت تلسثبقة .
ففً حثلة تنسحثج دولة من تلدول هذت لن ٌؤثر فً قوة ومكثنة تالتحثد تألوربً إال إذت كثنت
دولة ربٌسٌة وكبرى  ,وفً كلتث تلحثلتٌن سٌبقى موقؾ تركٌث بنفس تإلصرتر للحصول على

تلعضوٌة فإذت تنسحبت دولة صؽٌرة سٌبقى تالتحثد رؼبة تركٌة  ,وإذت مث تنسحبت دولة كبرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1محمد بن سعٌد تلفسطٌن(( ,وهم تلشرتكة  :قرتءة فً مستقبل تالتحثد تألوربً)) ,شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على
موقع مجلة تلسٌثسً  .تلمعهد تلعربً للبحوث وتلدرتسثت تإلسترتتٌجٌة ,للمرتجعة تنظر :
http://www.syasi.com/new/163/6211-2012-01-04-17-48-06
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ستكون فرصة تثرٌخٌة لتركٌث لملا تلفرتغ تلذي ستسببه تلدولة تلمنسحبة  .ونفس تألمر ٌنطبق
على تحتمثلٌة تنقسثم تلدول تألوربٌة على نفسهث.
تمث فً حثلة تنقسثم تلدول تألوربٌة فإن تإلقلٌم تلمنفصل سٌكون له طرٌقثن .إمث تاللتحثق بدولة
أخرى ,كمث تخطط روسٌث لشبة جزٌرة تلقرم ,تو سٌكون تإلقلٌم دولة جدٌدة مستقلة  .وسٌكون مسألة
تنضمثم تلدولة تلجدٌدة منوطث بأهمٌة تلك تلدولة أو رؼبتهث فً تالنضمثم  .تن هذه تلنقطة بثلذتت قد
تثٌر مخثوؾ تركٌث خصوصث مع وجود أكثر من  20ملٌون كردي فً جنوج تركٌث لدٌهم نزعة
تنفصثلٌة .
وفً حثلة عدم تلتوتزن تالقتصثدي بٌن شرق وؼرج أوربث فإن تنضمثم تركٌث سٌسثهم بشكل
كبٌر لردم تلك تلهوة وكذلك تستؽالل تلك تلمنطقة لتكون سوق تجثري ثثنً لتركٌث بعد تلشرق
تألوسط .
أمث مث ٌخص تلخالؾ بٌن تألوربٌٌن تألطلسٌن و تلؽٌر أطلسٌٌن  ,فموقؾ تركٌث وتضح كونهث
عضو فً حلؾ شمثل تألطلسً فهً فً صؾ تألطلسٌٌن  .وتنه من تلصعوبة بمكثن أن نرى ؼلبة
رأي تألوربٌٌن ؼٌر تألطلسٌٌن نظرت لوجود تلدول تألوربٌة تلكبرى فً تلحلؾ.
وفً موضوعة رؤى تلدول تألوربٌة لشكل تالتحثد  ,فتركٌث سٌكون لهث طموح فً تالنضمثم
وتالندمثج  ,فً أي شكل تتفق تلقوى تألوربٌة لهٌكلٌة تالتحثد تألوربً.

تن تلنتٌجة تلتً ٌمكن تن نتوصل إلٌهث هً إن مستقبل تالتحثد تألوربً لن ٌشكل عثبق إمثم
تلرؼبة تلتركٌة فً تالنضمثم إلى تالتحثد تألوربً ولكن تلمسألة ستكون متوقفة على مدى
مقبولٌة تركٌث بثلنسبة لألوربٌٌن .
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المطلب الثاني
الرؤية المستقبلية الخاصة بتركيا

ترى تركٌث تن نظرتهث لمستقبل تلعالقة مع أوربث أو تالتحثد تألوربً ٌجج تن تستند على
تلعقالنٌة وال تستند على تلترسبثت تلتثرٌخٌة وتلنفسٌة ( .)1وفً إطثر هذه تلنظرة تلعقالنٌة تجد
تركٌث نفسهث إمثم ثالثة تحتمثالت تو سٌنثرٌوهثت وهً كثَتً :

- 1تحتمثل تنضمثم تركٌث إلى تالتحثد تألوربً
تن تحتمثل حصول تركٌث على تلعضوٌة تلكثملة تحتمثال صعبث على تالقل على تلمدى
تلقرٌج وتلمتوسط  .حٌث إن تالتحثد تألوربً لم ٌدرج تركٌث على البحة تلدول تلمرشحة لالنضمثم
فً فترة تلتوسع تلمستقبلٌة  ,تي فً عثم  2015تو 2025؛ وهذت ٌعطً تنطبثع عن صعوبة
تلحصول على تلعضوبة تلكثملة فً تلعقود تلثالثة تلقثدمة  ,وتعلل تلدول تألوربٌة ذلك بثلحجم
تلسكثنً تلكبٌر ,وتالقتصثد تلضعٌؾ مقثرنة بعدد تلسكثن فً تركٌث (.)2
- 2تحتمثلٌة رفض تنضمثم تركٌث رفض قثطع
تن هذت تالحتمثل وترد ولكن بنسبة ضبٌلة  .إن أهم قوتٌن فً تالتحثد همث فرنسث وتلمثنٌث.
بثلنسبة لفرنسث فإنهث ترى تستحثلة تندمثج دولة ذتت هوٌة إسالمٌة فً تلمنظومة تألوربٌة تلمسٌحٌة ,
إضثف ٍة إلى ذلك ٌمكن أن نضٌؾ سبج مهم للرفض تلفرنسً النضمثم تركٌث  ,وهو تلخوؾ من
تحثلؾ تلمثنٌث (تلقوة تلموتزٌة لفرنسث فً تالتحثد تألوربً ) مع تركٌث فً حثلة تنضمثمهث  ,خصوصث
مع وجود جثلٌة تركٌة كبٌرة فً تلمثنٌث قد تضؽط على صنثع تلقرتر فً تلمثنٌث للتحثلؾ مع تركٌث تو
تؤدي إلى تنسجثم موتقفهمث(.)3
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( )1تحمد دتود توؼلو ,تلعمق تالسترتتٌجً( ,ترجمة محمد جثبر ثلجً  ,طثرق عبد تلجلٌل) ,ط ,2تلدتر تلعربٌة للعلوم نثشرون ,بٌروت,
 ,2011ص584
( )2توؼلو  ,نفس تلمصدر  ,ص. 586
( )3محمد عبد تلقثدر خلٌل(( ,تلعضوٌة تلمستحٌلة)) ,شبكة تلمعلومثت تلدولٌة ( تالنتر نت)ومتثح على مجلة تلسٌثسٌة تلدولٌة  ,مركز
تألهرتم للدرتسثت تلسٌثسٌة وتإلسترتتٌجٌة 2013/3/10 ,للمرتجعة تنظر :
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تمث من جهة تلمثنٌث فإن تلسبج تلربٌسً لرفض تنضمثم تركٌث ٌكمن  ,كمث ذكرنث  ,فً معدالت
تلنمو تلسكثنً فً تركٌث  .وتلذي سٌجعل تركٌث عضو من تلوزن تلثقٌل فً عملٌة تلتصوٌت ,وهذت
سٌهدد تلقوة تلتصوٌتٌة تلتً تتمتع بهث تلمثنٌث .
وٌرى بعض تلمفكرٌن تن تلسبج تلربٌسً للرفض لٌس فقط تلدور تلذي ستلعبه تركٌث وإنمث تإلسالم ,
وهذت مث قثله تلمستشثر تاللمثنً تلرتحل فٌلً برتنت لسفٌر تركٌث فً بون (*) تلسٌد تونور توٌمٌن ,
حٌث قثل (( تن تلدٌن عقبة كبٌرة تمثم تنضمثم تركٌث ألوربث)) .وكذلك مث ٌردده تلربٌس تلسثبق
للمفوضٌة تالوربٌة جثك دٌلور دتبمث ((تن أوربث تلمسٌحٌة)) ,هذٌن تلنموذجٌن ٌؤشرتن بوضوح بإن
مث وصلت تلٌه تركٌث حثلٌث فً مسثرهث تألوربً هو أقصى مث ٌمكن تحقٌقه (.)1
 - 3تحتمثل تستمرتر تأجٌل تنضمثم تركٌث تلى تالتحثد تألوربً
تن تالحتمثل تلثثلث هو بثلتحدٌد مث ٌحصل حثلٌث  .وهو تالحتمثل تالكثر قبوال لدى تلعدٌد
من تلدول تألوربٌة  .تن تلعمل بثتجثه تستمرتر تلتأجٌل وتلممثطلة سٌتٌح للدول تألوربٌة تلفوتبد
تَتٌة :
أ  -منع إدخثل عنصر ؼٌر مرؼوج به  ,ولكن دون قطع تلجسور نهثبٌث مع تركٌث لضمثن
تالستفثدة منهث تسترتتٌجٌث ً وجٌوسترتتٌجٌث ً .
ج  -تجنج تألحزتج تلحثكمة فً تلحكومثت تألوربٌة تلؽضج تلشعبً وفقدتن شعبٌتهث .
تن تبقثء ملؾ تنضمثم تركٌث مفتوحث أطول فترة ممكنة سٌجعل تلمجثل مفتوحث تمثم مرتوؼة
تلدبلومثسٌة تألوربٌة تلتً تتعثمل ببرود شدٌد وتأخذ موقؾ تلمُن َتظر  ,تن عدم قبول تركٌث وعدم
رفضهث نهثبٌث  ,سٌسثهم فً إبقثء هذت تلوضع تلخثص لتركٌث لكً تجنج أوربث نفسهث من مخثطر
إقصثء تركٌث ومخثطر تندمثجهث .
تن هذت تلوضع تلخثص سٌمكن تالتحثد تألوربً من تلحصول على مزٌد من تلتنثزالت وكلمث
حصل على شً ٌطلج شً آخر  .ومث كثن تنضمثم تركٌث تلى تالتحثد تلكمركً تال وسٌلة لطمبنة
تركٌث وتعطثبهث تألمل لتستمر تطول فترة ممكنة فً هذه تلوضعٌة تلخثصة  .وبمث تن تركٌث ال
ترٌد تالنسالخ عن أوربث فٌتوجج علٌهث بدء مرحلة جدٌدة من تلعالقثت مع أوربث (.)2
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(*) بون عثصمة تلمثنٌث تلؽربٌة .
( )1محمد نور تلدٌن ,تركٌث فً زمن متحول ,ط ,1رٌثض تلرٌس للكتج وتلنشر ,بٌروت ,1997 ,ص174
( )2تحمد دتود توؼلو  ,تلعمق تالسترتتٌجً ,مصدر سبق ذكره  ,ص ص588 -585
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الخاتمة
بثلرؼم من صرتع تلهوٌة تلذي تعٌشه تركٌث  ,بٌن تالنتمثء تلؽربً وتالنتمثء تإلسالمً ,إال
تن هذت تلصرتع ٌظهر بٌن تلطبقثت تلمجتمعٌة وبٌن تلقوى تلسٌثسٌة تلدتخلٌة  ,وال ٌظــهر علــى
مستوى تلقٌثدة تلسٌثسٌة .
تن تلسٌثسة تلخثرجٌة تلتركٌة  ,بقٌثدة حـزج تلعدتلة وتلتنمٌة هً سٌثسـة بثتجــثهٌن  .تذ تن
تلقثدة تألترتك حثلٌث ٌطمحون تلى تن تعود تركٌث لدورهث تلفعثل فً زمن تإلمبرتطورٌة تلعثمثنٌة,
ولهذت أطلق علٌهم بعض تلمفكرٌن تلؽربٌٌن بـ (تلعثمثنٌون تلجدد) .أمث تالتجثه تلثثنً لسٌثســـــة
تركٌث تلخثرجٌة هو تلطموح تألوربً.
تن دور تركٌث تزدتد أهمٌة فً ظل إتبثع سٌثسة تالتجثهٌن ,فثلٌوم تركٌث فعثلة ومهمة جدت
فً تلشرق تألوسط  ,ال سٌمث دورهث فً تألزمة تلسورٌة وتدخالتهث من حٌن تلى آخر فً شؤون
كل من مصر وتلعرتق ولٌبٌث  .تن هذت تلدور تذت مث تقترن بعضوٌة أوربٌة فإن تلمنطقة ستكون
إمثم تركٌث عمالقة سٌثسٌث ً وتقتصثدٌث ً.
أمث تالتحثد تألوربً ,تلذي ٌشهد تألزمة تلو تألخرى ,ال ٌرٌد زٌثدة تلضؽوط علٌة بدمـج
عنصر ؼٌر مرؼوج به شعبٌث ورسمٌث ً(نوعث ً مث) ,خصوصأ بعد عجز تالتحثد وظهوره بموقـؾ
ضعٌؾ فً تألزمة تألوكرتنٌة ووقوفه موقؾ تلمتفرج إزتء تستبصثل جزء من دولة عضو فٌـه.
تن تجنج تالتحثد تتخثذ تي قرتر ٌخص تلقضٌة تلتركٌة خوفث من ردود فعل شعبٌة ,تو خوفث من
خسثرة شرٌك مهم مثل تركٌث  ,قد ٌجبر تالتحثد فً تلمستقبل على رمً هذه تلقضٌة فً سثحـــة
تلشعوج تألوربٌة من خالل تالستفتثء ,تلذي نتٌجته تلمتوقعة تلرفض وبنسبة عثلٌة ,وكمث ذكرنث قد
تلجأ أوربث لذلك عندمث تستنزؾ كل تلتنثزالت تلتركٌة .

الخالصة
- 1تن تركٌث بثلنسبة ألوربث شرٌك مهم ال تستؽنثء عنه سٌثسٌث وتقتصثدٌث وحتى ثقثفٌث ً ,ولدٌه
خصثبص وممٌزتت وموترد طبٌعٌة وبشرٌة عظٌمة تذت مث تم تســتؽاللهث بشــكل صـحــٌح.
- 2تن أسبثج رفض تركٌث فً تلمنظومة تألوربٌة لٌس مدى تطبٌقهث لمبثدئ حـقوق تإلنـســـثن ,
ودرجة دٌمقرتطٌة تلنظثم تلسٌثسً ,وإنمث ألسبثج دٌنٌة ,تذ تن تلحــكومـثت تألوربٌة تعــثنً

وتنزعج أصال من  20ملٌون مسلم فً أوربث  ,فكٌؾ ٌمكن تن تجعل أكثر من مــلٌون مسلم
ٌدخلون توربث وٌؤثرون فً صنع تلقرتر فٌهث  .وكذلك ألسبثج دٌموؼرتفٌة وهو عدد تلسكثن
تلكبٌر وترتفثع نسبة تلشبثج فٌه .
32
- 3تركٌث أكثر من تستعدتد تركٌث لقبول شروطهث  .تن تالتجثه تلسثبد تلٌوم فً تركٌث ال ٌرى حثجة
تركٌث للعضوٌة تألوربٌة  ,نعم هً مهمة لتوسٌع دور تركٌث دولٌث ,ولكن ترتجعت ضرورٌتهث
 .وتن تلتنثزالت تلتً تطمح لهث أوربث لن تحصل علٌهث خصوصث وتن هــــــذه تلتنثزالت مــن
إصالحثت سٌثسٌة ,وتفعٌل مبثدئ حقوق تإلنسثن ,وتقلٌص دور تلمؤسسة تلعسكرٌة ...تلخ ,
هً إجرتءتت تصج فً مصلحة تركٌث وتلشعج تلتركً أوال وأخٌرت .
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