
 
  

  [741]   د. عبالناصر محمد وأ. ابراهيم                                 معضلة انضمام تركيا لالتحاد...

حزب العدالة معضلة انضمام تركيا لالتحاد األوروبي وأثرها على سياسة 
 اإلقليميةوالتنمية 
 

 أ. إبراهيم يوسف عبيد                        د. عبدالناصر محمد سرور
ماجستير في الدراسات اإلقليمية                  أستاذ العالقات الدولية المشارك     

 فلسطين -جامعة األقصى
 
 ستخلص البحثم

الدوافع التركيةة فةي اضنضةمام إلةى اضتحةاد األوروبةي  تهدف الدراسة إلى استعراض 
وتحليل خلفيات التخوف والتردد األوروبي بالرغم مة  اإلصةالحات البنيويةة التةي أارتهةا 
تركيةةا علةةى ناامهةةا اضقتصةةادو والدسةةتورو والًضةةاعي وفًةةار للمعةةايير األوروبيةةة. كمةةا 

لى تسليط الضوء على تداعيات هةاا التةردد علةى سةلوك تركيةا الخةاراي تسعى الدراسة إ
 التالية: جاهولًد اعتمدت الدراسة على المن تااه المنطًة.

  المنهج الوصفي التحليلي  والمنهج السلوكي  والمنهج الواقعي.
 أما المفاصل الرعيسة للدراسة  فهي: 

علةةى عضةةوية كاملةةة فةةي الةةدوافع والعوامةةل التةةي تنطلةةر منهةةا تركيةةا للحصةةول  -
 .اضتحاد األوروبي بشًيها الداخلي والخاراي

 .خلفيات الموقف األوروبي -
 .اإلقليميةحزب العدالة والتنمية سياسة األوروبي على  اثر الموقف -

 
 المًدمة
مصذذذط ى  سذذذعى، 2914سذذنة  العثمانيذذذة لعذذذالن لعذذذن لللذذا  ال الفذذذةاإلمنذذذ 
لذى النسذا اللر،ذي، ف،ذدأ حكمذ  لع قيذام جمووريذة لعلمانيذة للذى (أتذاتورك)كمال 

 ولذم ي ذ  ،إصدار مجمولعذة مذن الاذوانين التذي دلعمذت توجواتذ  نحذو أورو،ذا،
رغ،تذذذذ  فذذذذي أن تصذذذذ،  تركيذذذذا دولذذذذة أورو،يذذذذة وسذذذذل وا لعذذذذن الشذذذذرا كليذذذذا ، أمذذذذا 
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فيمذا  2999مشوارها نحو االنضمام للذى االتحذاد األورو،ذي، فاذد ،ذدأ منذذ لعذام 
صذذذذادية األورو،يذذذذة، وقذذذذد تعذذذذزز حلذذذذم كذذذذان يعذذذذر  وقتوذذذذا ،اسذذذذم الجمالعذذذذة االقت

 ،لعضذوا  مشذاركا  فيوذا تركيذا لعنذدما أصذ،حت 2991االنضمام للى أورو،ا لعام 
 2991تالهذذا التوقيذذم لعذذام  ،وذلذذك ،موجذذف ات اقيذذة الشذذراكة ،ذذين تركيذذا وأورو،ذذا

لعلذذى ال،روتوكذذول اإلضذذافي الت اقيذذة الشذذراكة الذذذد يركذذز لعلذذى جذذدول زمنذذي 
 لتجارية ،ين الجان،ين.ل  ض الجمارك لعلى ال،ضائم ا

،طلذذف الحصذذول  رسذذميا   "أوزال تتورغذذو "تاذذدمت حكومذذة  2999وفذذي لعذذام 
و،عذذد ذلذذك ،ذذثالت سذذنوات أقذذرت الم وضذذية  لعلذى لعضذذوية كاملذذة فذذي االتحذذاد،

توقيذم تذم  2999وفذي العذام  األورو،ية ومجلس أورو،ا ،أحاية تركيا للعضذوية.
 2999وفذي لعذام  ،األورو،ذي دركي ،ين تركيذا واالتحذاات اقية تأسيس اتحاد جم

،تركيذذا ،وصذذ وا دولذذة  رسذذميا   "هلسذذينكي"فذذي قمذذة  العتذذر  المجلذذس األورو،ذذي
لعلذذى ،ذذذل جوذذود  تركيذذاشذذجم  ممذذامرشذذحة للحصذذول لعلذذى لعضذذوية االتحذذاد، 

ووفذذا معذذايير مذذ تمر  لصذذالحية فذذي مجذذال حاذذوا اإلنسذذان وحاذذوا األقليذذات
تحاد األورو،ي أيضذا  فذي وجا  تطلم تركيا نحو االنضمام للى اال .كو،نواغن

لعوذذد حذذزف العدالذذة والتنميذذة، و اصذذة ،عذذد زيذذار  رئذذيس الذذوزرا  التركذذي "رجذذف 
 تشذرين األول 1وفذي ، 1114في منتص  العام  لطيف أردوغان" للى ،روكس

 .للي لالنضمام  مم االتحاد ،دأت تركيا محادثاتوا الرسمية 1119 / أكتو،ر
ا ل مركذزد ورئذيسم مذا هذي الذدوافم لذا، تأتي هذه الدراسة لتجيف لعن تس

التركيذذة لالنضذذمام للذذى االتحذذاد األورو،ذذيس ومذذا هذذي أسذذ،اف و ل يذذات التذذردد 
األورو،ي، وكي  انعكس ذلك لعلى توجوذات السياسذة ال ارجيذة التركيذة تجذاه 

 ،عض الاضايا السا نة في المنطاةس.
 وتكمذذن أهميذذة الدراسذذة فذذي اسذذتعراض مجمولعذذة اإلصذذالحات التذذي ن ذذذتوا
حكومذذة حذذزف العدالذذة والتنميذذة ،رئاسذذة "رجذذف طيذذف أردوغذذان" سذذوا  مذذا هذذو 
متعلذذا ،الشذذذأن الذذدا لي، أو مذذذا ي ذذخ السياسذذذة ال ارجيذذة، لعلذذذى العت،ذذذار أن 
ذلذذذذك يشذذذذكل اسذذذذتجا،ة لشذذذذروط ومعذذذذايير "كو،نوذذذذاجن" التذذذذي حذذذذددها االتحذذذذاد 
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األورو،ذذي لالنضذذمام التركذذي. كمذذا تسذذعى الدراسذذة للذذى تحليذذل السذذلوك التركذذي 
الحذذالي والمتوقذذم فذذي سذذل سياسذذة المماطلذذة والتسذذوي  التذذي ينتوجوذذا االتحذذاد 

 األورو،ي في موضوع االنضمام التركي لالتحاد.
وقذذذذد العتمذذذذد ال،احثذذذذان لعلذذذذى المذذذذنوس الوصذذذذ ي التحليلذذذذي كأسذذذذاس لدراسذذذذة 
وتحليل دوافم االنضمام و ل يات المماطلة، كما تم االرتكاز لعلى العديذد مذن 

وس السذذذلوكي فذذذي تحليذذذل السذذذلوك السياسذذذي لحكومذذذة حذذذزف االقترا،ذذذات، كذذذالمن
العدالذذة والتنميذذة، لعذذالو  لعلذذى االقتذذراف الذذواقعي فذذي تحليذذل السياسذذة ال ارجيذذة 

 التركية.
 أما المحاور الرئيسة للدراسة، فويم

 الدوافم التركية. -
  ل يات الموق  األورو،ي. -

 قليمية.أثر الموق  األورو،ي لعلى توجوات حزف العدالة والتنمية اإل -
 

 : الدوافع التركيةولالمحول األ 
تنطلا تركيا في محاوالتوا لالنضمام للذى االتحذاد األورو،ذي مذن مجمولعذة 
دوافذذذذذم، منوذذذذذذا مذذذذذذا يتعلذذذذذذا ،الوضذذذذذذم الذذذذذذدا لي التركذذذذذذي، كذذذذذذالنمو االقتصذذذذذذادد 
واإلصالحات الدسذتورية والاضذائية واإلصذالحات فذي مجذال حاذوا اإلنسذان. 

ل ذا  تركيذذا فذذي السذاحتين اإلقليميذذة والدوليذذة، ومنوذا مذذا هذو  ذذارجي، يتعلذذا ،ح
سذرائيل، و،عذذض اإلطذرا  األورو،يذة الم يذد  النضذذماموا  كالواليذات المتحذد  وار

 للى النادد األورو،ي.
 
 الدوافع الداخليةأوضر: 

ثمذذة ر يذذذة تركيذذذة م ادهذذذا، أن الحكومذذذات التركيذذذة المتتاليذذذة لذذذم تذذذتمكن مذذذن 
الذ،عض للذى أ،عذد مذن ذلذك، لعنذدما  تحايا مصال  الشعف التركي، ،ل يذهف

رغذم  -اتومت الحكومذات التركيذة ،عذدم النجذا  فذي لد ذال ،الدهذم للذى أورو،ذا
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،معنذذذى ، ذذذر، أنوذذذا فشذذذلت فذذذي اسذذذتثمار حاجذذذة أورو،ذذذا  -تذذذوفر ال ذذذرخ لذذذذلك
لتركيذا ل،ذذان مرحلذة الحذذرف ال،ذذارد . لذذلك يتوقذذم األتذذراك أن مذن شذذأن انضذذمام 

د يسالعد في حل مشذاكلوم المتعلاذة ،االقتصذاد ،الدهم للى االتحاد األورو،ي ق
 والتجذذار  المت،ادلذذة مذذم أورو،ذذا، السذذيما وان اسذذتطاللعات الذذرأد تشذذير للذذى أن

أد أنذذ   .(1)مذن األتذراك ي يذذدون انضذمام ،الدهذذم للذى االتحذذاد األورو،ذي %07
يسذذذتحوذ لعلذذذى نسذذذ،ة مذذذن أوسذذذاط الشذذذعف التركذذذي. و صوصذذذا ، ،عذذذدما ن ذذذذت 

 منوام، (2)ت تتناسف ومعايير  "كو،نواجن"تركيا مجمولعة لصالحا
 

 ةالسياس صالحاتاإل -7
االتحذذذاد  فذذيكامذذذل العضذذوية  أن تصذذ،  لعضذذوا   فذذذيسذذيطرت رغ،ذذة تركيذذا 

الدوليذذذذة. فاذذذذد شذذذذودت السذذذذاحة الدا ليذذذذة و ، لعلذذذذى غال،يذذذذة ت العالتوذذذذا األورو،ذذذذي
الدالذذذذة لعلذذذذى اسذذذذتمرار  مذذذذ ثراتالسذذذذا،اة العديذذذذد مذذذذن ال األلعذذذذوامالتركيذذذذة  ذذذذالل 

هذا الصذدد. فونذاك  ذط لعذام حكذم هذذه التطذورات، وحكذم أيضذا  فييوا مسالع
التعذذذديالت  فذذذياسذذذتجا،ة الحكومذذذة لوذذذذه التطذذذورات، وهذذذو مذذذا يتجلذذذى ،وضذذذو  

يتوافذذذذا مذذذذم معذذذذايير  لكذذذذي الاذذذذانونينساموذذذذا  فذذذذيتذذذذم لحذذذذداثوا  التذذذذيالاانونيذذذذة 
 ةأسذلمالحرخ لعلى لعدم ت سير  طواتوا ،أنوا لعمليذة  فيكو،نواجن، وأيضا 

 ولة.للد
مطلذذذذذم سذذذذذتينيات الاذذذذذرن  ت مسذذذذذير  اإلصذذذذذالحات التركيذذذذذة منذذذذذذت،لذذذذذور وقذذذذذد 

الماضذذي، ،تأييذذد محلذذى ودولذذي واسذذم النطذذاا. ومذذا لن تسذذنى لحذذزف العدالذذة 
ونجاحذذ  ،عذذد ذلذذك فذذي  1111والتنميذذة الوصذذول للذذى سذذد  السذذلطة فذذي العذذام 

اسذي فذي من  الل االنت ا،ات ال،لديذة وال،رلمانيذة واالقتذراع الرئ ترسيخ تواجده
 ،ال،رلمذان، حتذى ،اتذت السذ،ل مموذد  أمامذ  لتسذريم وتيذر  المسذير  اإلصذالحية

وقذد  .وتوسيم نطاقوا لتشمل م تل  جوانذف الحيذا  التركيذة ،مذا فيوذا الدسذتور
 رتكذذزا    اإلصذذال  لعلذذى رأس أولوياتذذ ، م أردوغذذانزلعيمذذ  رجذذف طيذذف  وضذذم
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مذذذذن جوذذذذة،  يذذذذار تعزيذذذذز فذذذذرخ االنضذذذذمام للذذذذى العضذذذذوية األورو،يذذذذة لعلذذذذى 
 تولعليذذ  ،ذذدأ ،(3)أ ذذر للذذى ترتيذذف ال،يذذت الذذدا لي التركذذي مذذن جوذذة  ومتطلعذذا  
لصذذذذالحات قانونيذذذة متوافاذذذذة مذذذذم مجمولعذذذة  1111فذذذذي مطلذذذم العذذذذام  حكومتذذذ 

فذذي للعذذاد  هيكلذذة  أردوغذذانمعذذايير كو،نوذذاجن األورو،يذذة، وقذذد نجحذذت جوذذود 
طر  والت  يذذذذ  مذذذذن سذذذذي ،مجلذذذذس األمذذذذن الاذذذذومي وتالذذذذيخ سذذذذلطات  التن يذيذذذذة

الحيذذا  السياسذية للذذ،الد لصذال  المذدنيين، ،حيذذت أصذ،  مجلذذس  ىالعسذكر لعلذ
أصذ،حت و   التن يذيذة صذالحياتفاذد الكثيذر مذن  استشذاريا   األمذن الاذومي جوذازا  

كانت طذوال  أن،عد  للى حد ك،ير قياد  الم سسة العسكرية مرت،طة ،الحكومة
لعلذذى شذذكل توصذذيات األوامذذر للحكومذذة  المسذذئولة لعذذن تمريذذرالعاذذود الماضذذية 

 -،ذذذدأ الحذذذزف، مذذذن تحايذذذا هذذذذا االنجذذذاز الدسذذذتورد ملزمذذذة التن يذذذذ. وانطالقذذذا  
مذن  لدستور جديد شامل ،ذدال   ،اإللعداد -أردوغانو،إشرا  م،اشر من زلعيم  

المعمذول ،ذ  منذذ االناذالف العسذكرد الذذد قذام ،ذ  الجنذرال  2991دستور لعام 
الجذذيي يحمذذي الدسذذتور، "ة والذذذد يل ذذخ ،ماولذذ 2991لعذذام  "كنعذذان اي ذذرين"

وقذذد انتسذذر حذذزف العدالذذة والتنميذذة طذذوال ال تذذر   .(4)"والدسذذتور يحمذذي الجذذيي
الماضذذذذية ليطذذذذر  التعذذذذديالت الدسذذذذتورية فذذذذي ال،رلمذذذذان لانالعتذذذذ  ،ذذذذأن التوقيذذذذت 

وأ ذذذر  متعلاذذذة ،السياسذذذة ال ارجيذذذة،  ،الحذذذالي هذذذو األفضذذذل ألسذذذ،اف دا ليذذذة
زات ك،يذذذذر  فذذذذي شذذذذتى الميذذذذادين الحذذذذزف انجذذذذا حاذذذذافعلذذذذى المسذذذذتو  الذذذذدا لي 

،مذذا ي ولذذ  ذلذذك مذذن  ،فذذي صذذدار  المشذذود السياسذذي التركذذي  واألصذذعد  جعلتذذ
دفذذذذم ،رنامجذذذذذ  اإلصذذذذذالحي للذذذذى واقذذذذذم التن يذذذذذذ ألن لعذذذذدم ذلذذذذذك يعنذذذذذي فادانذذذذذ  

 فونذاك ،لعلذى مسذتو  السياسذة ال ارجيذةأمذا رصيده الجمذاهيرد. و لمصداقيت  
 وتعذذاسملذم يعذذد يتناسذف  تركذذير القنالعذة لذد  قيذذاد  حذزف العدالذذة ،ذأن الدسذتو 

أن يكذذون الاذذرن  لذذيس  يذذاال  "م أردوغذذان، لذ ياذذول ودوليذذا   الن ذذوذ التركذذي لقليميذذا  
الواحد والعشرون قرن تركيا، لكن هذا ال يتحاا لال ،تحذديت تركيذا مذن  ذالل 

 .(5)"اوالتعديالت الدستورية التي تليا ،
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حريذذات السياسذذية لعذذد  ضذذمانات تحمذذى ال لعلذذى ت اإلصذذالحاتاشذذتمل كمذذا
وتشديد  ،تعجيل لجرا ات التحايا  منوا العمل لعلى . والثاافية وحاوا اإلنسان

المحذذذذذذاكم  فذذذذذذيالمذذذذذذدنيين  ةومنذذذذذذم محاكمذذذذذذ ،حذذذذذذاالت التعذذذذذذذيف فذذذذذذيالعاو،ذذذذذذات 
للذذذذا  جذذذذرائم  ،العسذذذذكرية وتعذذذذديل قذذذذوانين الجمعيذذذذات األهليذذذذة لتسذذذذويل  الذذذذرأدوار

المذذذذذدارس وال،ذذذذذت  فذذذذذية لجذذذذذرا ات اإلشذذذذذوار والسذذذذذما  ،تذذذذذدريس الللذذذذذة الكرديذذذذذ
للذذذذذا  حسذذذذذر ارتذذذذذدا و   ، ،الللذذذذذة الكرديذذذذذة اإللعالمذذذذذي فذذذذذي الجامعذذذذذات  الحجذذذذذاف ار

والمعاهذذد الحكوميذذة، واالن تذذا  لعلذذى قضذذايا العمذذال وحاذذوا النسذذا  واألط ذذال 
مذذذذن  ذذذذالل لنشذذذذا  محذذذذاكم  اصذذذذة ،األحذذذذدات واسذذذذتثنا هم مذذذذن توذذذذم اإلرهذذذذاف 

تجا،ة لمطالذذذذذف والجريمذذذذذة المنسمذذذذذة، وهذذذذذي تعذذذذذديالت تذذذذذأتي لعلذذذذذى شذذذذذكل اسذذذذذ
لمطالذذف االتحذذاد األورو،ذذي الذذذد وجذذ  انتاذذادات  وتل،يذذةالمذذواطنين مذذن جوذذة، 

 . (6)أ ر من جوة  شديد  لتركيا ،س،ف ،ط  اإلصال 
التعذذديالت الدسذذتورية والاانونيذذة التذذي اسذذتطاع حذذزف العدالذذة والتنميذذة  أمذذا

تذذد ل  لد الوذا لعلذى ،نيذذة الدولذة السياسذية والتذذي مذن  اللوذا اسذذتطاع تالذيخ
 م، فاد تضمنت ما يليالعسكر

حيذذت مذذن قذذانون مجلذذس األمذذن الاذذومي وأمانتذذ  العامذذة  (29)تعذذديل المذذاد   -
لللا  ال،ند ال اخ ،وجذوف تعيذين األمذين العذام لمجلذس األمذن الاذومي  تم

،حذذذرد. لتذذذنخ ،عذذذد  /مذذذن ،ذذذين ألعضذذذا  الاذذذوات المسذذذلحة ،رت،ذذذة فريذذذا أول
يذذذذذة لمنصذذذذذف األمذذذذذين العذذذذذام تعذذذذذديلوا لعلذذذذذى لمكانيذذذذذة تذذذذذولي ش صذذذذذية مدن

 .(0)للمجلس
اضذذذية محاكمذذذة العسذذذكر أمذذذام ذات الصذذذلة ،( 249 -219) تعذذذديل المذذذادتين -

من العسكرية، ولعدم محاكمذة المذدنيين أمذام المحذاكم  المحاكم المدنية ،دال  
،ذين قيذاد   ك،يذرا   في حاالت الحرف، وهي قضية أثارت جدال   لالالعسكرية 

التعذذذذديل يسذذذذم  ،محاكمذذذذة  أن. والالفذذذذت الذذذذةدالجذذذذيي وحكومذذذذة حذذذذزف الع
كما يلحس التعذديل  ،2991 الجنراالت المتاالعدين ،ما في ذلك قاد  اناالف

جذذذرا  تلييذذذرات واسذذذعة فذذذي الجسذذذم الاضذذذائي، وتحديذذذدا  فذذذي ،نيذذذة كذذذل مذذذن ل
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المحكمذذذذة الدسذذذذتورية العليذذذذا ومجلذذذذس الاضذذذذا  األلعلذذذذى، مذذذذن  ذذذذالل زيذذذذاد  
 29التراجذذذم الحاذذذا  للذذذى  ، )تذذذم29لعضذذذو للذذذى  22ألعضذذذا  المجلذذذس مذذذن 

لعضذذوا ، فضذذال   12للذذى  0لعضذذوا ( ولعذذدد ألعضذذا  المجلذذس الاضذذائي مذذن 
لعن ا تيار األلعضا  من ق،ل ال،رلمان ورئيس الجموورية ،دال من الطذرا 

الم سسذذة العسذذكرية، وقذذد أثذذارت  تذذتم ،تذذأثيرالسذذا،اة، والتذذي كانذذت جميعوذذا 
لعنذذدما  ،لع،ذذداغ غذذولطرياذذة التعيذذين هذذذه انتاذذادات حتذذى مذذن ق،ذذل الذذرئيس 

طالذذف ،انتوذذاض أفضذذل الطذذرا فذذي التعيينذذات وات ذذاذ الحذذذر والحيطذذة مذذم 
قضذذية التعذذديل الدسذذذتورد، منطلاذذا  مذذن أن الدسذذذتور وثياذذة ملزمذذة للجميذذذم 

 .(8)طويلة ولمد 
         
 ةاضقتصادي إلصالحاتا -2

تحسذذن مسذذتواها و  مذذن ناحيذذة،موقعوذذا اإلسذذتراتيجي  ضذذل أصذذ،حت تركيذذا ،
لعلذذى المسذذتويين  تشذذعر ،أهميتوذذا اإلسذذتراتيجية مذذن ناحيذذة أ ذذر  قتصذذادداال

مذذدير معوذذد الدراسذذات األورو،يذذة  "كمذذال كيريسذذجي"، ويعلذذا اإلقليمذذي والذذدولي
"ألول مذر  فذي حيذاتي المونيذة  ملعلى ذلذك ،اولذ  التركيةفي جامعة ،وغازيجي 

ثاذة  . هنذاك لعنصذر.أر  تركيا وهي تتصذر  ،وذدو  كامذل و،ثاذة فذي الذن س.
،ذذدأ ينتشذذر فذذي كذذل جوانذذف االقتصذذاد التركذذي وجذذز  مذذن سياسذذتوا ال ارجيذذة، 

 .(9)وهو شي  صحي سوا  لتركيا أو لالتحاد األورو،ي"
أسورت التاذارير التذي قامذت ،وذا العديذد مذن مراكذز األ،حذات األور،يذة ولاد 

تصذذاد األورو،ذي ممذذا هذذي لعليذذ  أن تركيذا لذذم تكذذن فذذي أد وقذت اقذذرف للذذى االق
أن ،عذذض أكثذذر ماركذذات السذذيارات األورو،يذذة  ،ذلذذك ومذذن األمثلذذة لعلذذى، اآلن

ي" و"فيات" ورينو" يذتم تصذنيعوا اآلن فذي تركيذا، لعذالو  لعلذى ر شور  مثل "،و 
   .(17)أنوا أص،حت أك،ر مصدر ألجوز  التل زيون ألورو،ا في الوقت الراهن

صذاد ،اإلضافة للى اإلحصذائيات التذي تشذير للذى أن نسذ،ة النمذو فذي االقت
منذذذ وصذذول حذذزف العدالذذة والتنميذذة للحكذذم، لعذذالو   9% التركذذي وصذذلت للذذى
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فذي  سذنويا، وهذو مذا كذان سذ،،ا   21% لعلى أن نس،ة التض م تذم تاليصذوا للذى
جذذذف ألعذذداد ك،يذذر  مذذن المسذذتثمرين األورو،يذذين للذذى تركيذذا فذذي ال تذذر  األ يذذر ، 

يحتل المرت،ذة لذلك لو انضمت تركيذا للذى االتحذاد األورو،ذي فذان اقتصذادها سذ
مذذذذدير  "فيلذذذذيكس هوالذذذذد"ويعلذذذذا . (11)السادسذذذذة ،ذذذذين اقتصذذذذاديات دول االتحذذذذاد

الذذدائر  األورو،يذذة فذذي المنتذذد  االقتصذذادد العذذالمي لعلذذى ذلذذك ،اولذذ  "لن قذذاد  
األلعمذذال فذذي أورو،ذذا ينسذذرون للذذى السذذوا التركذذي لعلذذى أنذذ  سذذوا نذذام ووالعذذد 

 .(12)ويحتود لعلى العديد من ال رخ"
رأ  فيذذذ  أن  تاريذذذرا   1119منتذذذد  االقتصذذذادد العذذذالمي فذذذي وقذذذد أصذذذدر ال

رغذم أن الكثيذرين ينسذرون لليوذا لعلذى أنوذا تمثذل مصذدرا لل طذر لعلذى  -تركيا
قذذد تلعذذف دورا مومذذا كمصذذدر رئذذيس مذذن مصذذادر ت  يذذ  األ طذذار  -أورو،ذذا

 .(13)التي تودد الاار "
فذذي ال تذذر   هذذذا للذذى جانذذف الا ذذزات التنمويذذة التذذي حااوذذا االقتصذذاد التركذذي

سذريعة النمذو فذذي  تاالقتصذذادياالاصذير  الماضذية، والتذي وضذذعت  للذى جانذف 
األورو،يذذذة، و صوصذذذا تلذذذك التذذذي  تاالقتصذذذادياالعديذذذد مذذذن  العذذذالم ومتجذذذاوزا  

دول ال،لطيذذذا والتشذذذيك  تكاقتصذذذادياانضذذذمت للذذذى االتحذذذاد األورو،ذذذي أ يذذذرا، 
 ورومانيا و،للاريا.

سذذذذن التشذذذذريم  أن" المزايذذذذا الاا،ضذذذذة شذذذذركة"تاريذذذذر  وفذذذذي هذذذذذا الصذذذذدد ، ذذذذين
ال ذذاخ ، ذذت  ،ذذاف التملذذك العاذذارد لرجانذذف فذذي تركيذذا سيشذذكل لعذذامال دافعذذا 

االتحذاد األورو،ذي،  للذىفي زياد  النشاط العاارد في ال،لذد الطذام  لالنضذمام 
 ،ين التاريذذر أن الموقذذم المتوسذذط لتركيذذا ،ذذين قذذارتي أورو،ذذا واسذذيا مذذن جوذذةو، ذذ

 للذذىيضذذا   مذذن جوذذة أ ذذر ، سذذيعد لعذذامال قويذذا   ألورو،يذذةا األقذذاليموتوسذذطوا 
العوامذذذل السذذذوقية والجلرافيذذذة الم ضذذذلة لالسذذذتثمار فذذذي تركيذذذا. أن التشذذذريعات 
 ،العااريذذذة التذذذذي شذذذذملت فذذذذت  ،ذذذذاف التملذذذك األجن،ذذذذي، وقذذذذانون الذذذذرهن العاذذذذارد

االتحذذاد األورو،ذذي  للذذىالم اوضذذات المسذذتمر  النضذذمام تركيذذا  للذذى ،اإلضذذافة
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فذي  حذادا   أن هنذاك ناصذا   في مصلحة النشاط العاذارد  صوصذا   كلوا تصف
  .(14)الشاا والوحدات السكنية في المدن التركية يتجاوز نص  مليون شاة

أن  ن جيدا  دركو ي ،األورو،يون، وحتى المعارضون منوم النضمام تركيالن 
سذذتراتيجية  يعت،ذذروجذذود تركيذذا ضذذمن منسومذذة االتحذذاد،  مصذذلحة اقتصذذادية وار

فتركيذا ستصذ،  فذي حذال انضذماموا أك،ذذر  .،يذة، كمذا هذي مصذلحة تركيذةأورو 
السذكان، و،التذالي  مذن حيذت لعذدد،لد أورو،ي من ناحيذة المسذاحة، وثذاني ،لذد 

لريذدد العاملذة  ا  مصذدر و سذوا ك،يذر  للمنتجذات األورو،يذة،  سذو  تكذون فإنوا
 مذذن دال  تل،ذذي احتياجذذات سذذوا العمذذل األورو،يذذة، ،ذذ قذذدالمذذاهر  والمدر،ذذة، التذذي 

مصذادر الوجذر  التذي تكلذذ  ،لذدان االتحذاد الكثيذر مذن الن اذذات  االلعتمذاد لعلذى
 .(15)وااللتزامات االجتمالعية

هذذذذذه الم شذذذذذرات وغيرهذذذذذا تشذذذذذير للذذذذذى أن تركيذذذذذا لذذذذذو انضذذذذذمت لالتحذذذذذاد لن 
األورو،ذذذي فذذذي الوقذذذت الذذذراهن فذذذإن اقتصذذذادها سذذذيحتل المرت،ذذذة السادسذذذة ،ذذذين 

أمذام التحذديات  هذذا األ يذر أكثذر صذمودا  اقتصاديات دول االتحاد، وسذيجعل 
 ،سيا.شرا الاادمة من  وصا  االقتصادية الك،ر   ص

 
 اإلصالحات في ماال حًور اإلنسا  والًضية الكردية -3

نذ  ذريعذة أينسر الساسة األتراك للى اهتمام أورو،ا ،الاضذية الكرديذة لعلذى 
وضذذذات  معوذذذا وتعطيذذذل م ا ،مذذن ناحيذذذة للتذذد ل فذذذي الشذذذ ون الدا ليذذذة التركيذذذة

،ذذدأت تركيذذا تتعامذذل مذذم  1111 /أغسذذطس،ف 1منذذذ ف حذذول لعضذذوية االتحذذاد،
العديذذذذذد مذذذذذن ال،رلمذذذذذان  حيذذذذذت أق ذذذذذر ،الاضذذذذذية الكرديذذذذذة ،عاليذذذذذة أكثذذذذذر ان تاحذذذذذا  

لعترا  ،ذذالحاوا الثاافيذذة ولذذو ،شذذكل محذذدود، وحذذا لنشذذا  الكذذا ،اإلصذذالحات
صدار مط،ولعات ،الللة الكرديذة للذا   ،المعاهد والمدارس وار لعاو،ذة اإللعذدام، وار

فذي  كرديذة لعلذى أر،ذم واليذات 2999ورفم حالذة الطذوارا الم روضذة منذذ لعذام 
وهذذذه اإلصذذالحات تذذد ل ضذذمن المعذذايير التذذي ال ،ذذد منوذذا ، الجنذذوف الشذذرقي

 . (16)لالنضمام للى اإلتحاد األورو،ي



 

 
 
 

 [751] (25) 8دراسات لقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

 
 لدوافع الخارايةاثانيار: 

 للذى العضذوية يرجم ق،ول االتحاد األورو،ذي لترشذي  تركيذا للحصذول لعلذى
والذذدور  ،وهذذيم ال،عذذد األمنذذي ،المتليذذرات المحليذذة واإلقليميذذةمذذن لذذة تذذراكم جم

نسذذذرا  األمريكذذذي الذذذذد أسذذذوم فذذذي ترشذذذي  تركيذذذا لعضذذذوية االتحذذذاد األورو،ذذذي، 
التركيذذة التذذي وصذذلت ذروتوذذا فذذي زيذذار  الذذرئيس  -العالقذذات األمريكيذذة لتشذذا،ك

، وتوقيم ات اقية مذد 1111رس لعام ما،ذار/لتركيا في  "،يل كلينتون"األمريكي 
 ذذذط األنا،يذذذف مذذذن الاوقذذذاز للذذذى تركيذذذا. ممذذذا جعذذذل االتحذذذاد األورو،ذذذي يذذذدرك 

وا نحذو توثيذا لعالقاتوذا مذم تاوجو  طور  ا،تعاد تركيا لعن الدائر  األورو،ية وت
لذ  األطلسذي حدا ل  ومستترفوناك توتر معلن  .ةيمريكالواليات المتحد  األ

، ،سذ،ف هيمنذة واشذنطن العسذكرية لعلذى الحلذ وأورو،ذا ،ين الواليذات المتحذد  
األمذذذر الذذذذد جعذذذل أورو،ذذذا تشذذذعر ،الحاجذذذة للذذذى تركيذذذا مذذذن الناحيذذذة األمنيذذذة، 

فذذي  مذذن قذذدراتواهذذو محاولذذة لالسذذت اد   ،و،التذذالي فذذإن ترشذذي  تركيذذا للعضذذوية
 اتجوذت لعنذدما ازدادت أهميذة هذذا ال،عذد األمنذي وقد الجود األمني األورو،ي.

ذذين االتحذذاد األورو،ذذي ،تطذذوير سياسذذة  ارجيذذة موحذذد حذذو نأورو،ذذا   " لذذذلك لع 
م وضا  أورو،يا  لشئون السياسذة ال ارجيذة واألمذن  2999لعام  "  افيير سوالنا

غرف أورو،ذا فذي م سسذات االتحذاد ،العت،ذاره جناحذا  لعسذكريا   دولدمس ،ود  
فذذذي وأمنيذذا  لذذذ . كذذل هذذذذه التطذذورات أسذذذومت فذذذي زيذذاد  أهميذذذة لعضذذوية تركيذذذا 

. وفذذذذي الماا،ذذذذل، فذذذذإن تركيذذذذا تعذذذذول لعلذذذذى ،عذذذذض حل ائوذذذذا االتحذذذذاد األورو،ذذذذي
 ،سذذذذرائيلوار  ،األمريكيذذذذة كالواليذذذذات المتحذذذذد  المذذذذ ثرين لعلذذذذى السذذذذاحة الدوليذذذذة،

للذذى االتحذذاد األورو،ذذي. ويمكذذن  او،عذذض الذذدول األورو،يذذة الم يذذد  النضذذمامو
 متياستعراض ذلك لعلى النحو اآل

 
 الوضيات المتحدة  -1
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لعلذذذي توطيذذذد منذذذذ  مسذذذينيات الاذذذرن الماضذذذي  الواليذذذات المتحذذذد  حرصذذذت
الحذذرف ال،ذذارد  ومذذا  فتذذر  و اصذذةلعالقتوذذا ،ذذأنار  ودلعموذذا لعسذذكريا  واقتصذذاديا . 

 أزمذة فذي منطاذة الشذرا األوسذط لعاذف التواجذد المكثذ  لوذافذي سذل و ،عدها، 
فذذي مرحلذذة مذذا ،عذذد الحذذادد  ، وكذذذلك2992-2991حذذرف ال لذذيس الثانيذذة لعذذام و 

زادت أهميذة تركيذا كاللعذف رئيسذي فذي حيت ، 1112س،تم،ر أيلول/من لعشر 
"الحرف لعلي اإلرهاف". فعلي  لطار ما لُعر  ل،ان لدار  الرئيس ،وي اال،ن ،ذ

معاهذذذذد  الذذذذدفاع ، المتعلاذذذذة تجاو،ذذذذت تركيذذذذا مذذذذم ت عيذذذذل المذذذذاد  مسذذذذ،يل المثذذذذال
 والتذي ت ذرض لعلذي جميذم األلعضذا  فذي الحلذ  تاذديم ،ال اصة ،حل  الناتو

قامذذت تركيذذا  لذذذلكجميذذم أشذذكال المسذذالعد  أليذذة دولذذة تواجذذ  لعذذدوانا   ارجيذذا . 
 ى،تسويل است دام أراضيوا ومجالوا الجود للاوات األمريكية ل،د  الحذرف لعلذ

 .1112أكتو،ر  /تشرين األولأفلانستان في 
تذذذذدلعم الواليذذذذات المتحذذذذد  األمريكيذذذذة السذذذذعي التركذذذذي  ولعلذذذذى هذذذذذا األسذذذذاس

األورو،ي، حيت العت،رت واشنطن أن التحاا تركيا ،أورو،ا لالنضمام لالتحاد 
، لذذذذيس فاذذذذط ،سذذذذ،ف المزايذذذذا التذذذذي قذذذذد تعذذذذود لعلذذذذي حليذذذذ  موذذذذم يذذذذا  كأمريهذذذذدفا  

نمذذذا ،وذذذد  ،نذذذا  جسذذذر قذذذو  سذذذتراتيجي لوذذذا مذذذن ورا  ذلذذذك، وار ،ذذذين الشذذذرا  دوار
محاولذة لحذدات تذذوازن لسذتراتيجي دا ذذل  وكذذذلكواللذرف لع،ذر ال،وا،ذذة التركيذة، 

يطاليذذا ،ورو،ذذي ،ذذين الاذذو  التاليديذذة مثذذلاالتحذذاد األ والاذذو   ،فرنسذذا وألمانيذذا وار
الجديد  األقرف للحلي  األمريكي مثل تركيا و،عض دول أورو،ا الشرقية مثل 

 .(10)،ولندا
ويعت،ذذذر الذذذرئيس األمريكذذذي "،يذذذل كلينتذذذون" مذذذن أكثذذذر المذذذدافعين ،شذذذد  لعذذذن 

وية، وقذد لع،ذر لعذن انضمام تركيذا للذى االتحذاد األورو،ذي كشذريك كامذل العضذ
ذلذذك قذذائال م "لننذذي أ يذذد ترشذذي  تركيذذا للذذى االتحذذاد األورو،ذذي"، وأضذذا م "لذا 

مشذكالت الك،ذر  التذي يحتمذل أن يواجووذا العذالم  ذالل الوضعتم الئحة ،كذل 
األلعوام العشر  أو العشرين الما،لة، فان فرخ الحل لكل منوا ستكون أفضذل 

 .(18)ة في أورو،ا"في حال كانت تركيا شريكا  كامل العضوي
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ن وذهذذذا الد،لوماسذذذي إلقنذذذاع االتحذذذاد  اال،ذذذن ذلك، اسذذذت دمت لدار  ،ذذذويكذذذ
 ولذم يرحذف األورو،يذون ،األورو،ي ، ت  أ،وا،  أمام انضمام تركيا الم،كذر لليذ 
،ذذأن  "،كذذولن ،ذذاول" (،نذذذاك)،ذذاالفتراض الذذذد ألعلنذذ  وزيذذر ال ارجيذذة األميركذذي 

تركيذذا  تذذزماالتحذذاد قذذد ت،ذذدأ ق،ذذل أن تلالمحادثذذات فذذي شذذأن انضذذمام تركيذذا للذذى 
ن فذذذذي يالمسذذذذئول ،عذذذذض لمطالذذذذف المتعلاذذذذة ،حاذذذذوا اإلنسذذذذان. وقذذذذد اتوذذذذم،كذذذذل ا

تذذذذذذذد ل فذذذذذذذي شذذذذذذذ ون االتحذذذذذذذاد ت الواليذذذذذذذات المتحذذذذذذذد  ،ذذذذذذذأن االتحذذذذذذذاد األورو،ذذذذذذذي
م "رو،ذرت غيذذتس"قذال وزيذر الذذدفاع األمريكذي  ،وفذي هذذا الصذذدد .(19)الدا ليذة

وحيذذال  ،ار فذي لعالقذذات تركيذذا مذم لسذذرائيل"لن ،ذالده تشذذعر ،ذالالا حيذذال انويذذ
يذدفم ال،لذد المحذورد للتوجذ   ، وهذا مارفض أورو،ي لتطلعات تركيا األورو،ية

"أسذذن ،صذذ ة ش صذذية أنذذ  لذا كذذان مذذن شذذي  ورا   مال  ئقذذا  ". وأضذذا شذذرقا
الشذذعور ،ذذأن تركيذذا تتحذذرك شذذرقا فذذذلك مذذن وجوذذة نسذذرد وفذذي جذذز  ك،يذذر منذذ  

ك ودفعذت مذن الذ،عض فذي أورو،ذا الذذد ال يريذد أن ناتس لعن ان  تم دفعوا لذل
لعلينذذا أن  ...يمنحوذذا لعالقذذة لعضذذوية مذذن نذذوع مذذا ،ذذاللرف تسذذعى لليوذذا تركيذذا

ن كر مليا  و،جدية ،شأن تلك التطورات التي تحدت في تركيا وما يمكننذا فعلذ  
مة للاذذاد  ذلمواجوتوذذا وجعذذل تاويذذة العالقذذات مذذم اللذذرف ت،ذذدو أكثذذر فائذذد  وقيذذ

 .(27)"األتراك.
لن الر يذذذذة األمريكيذذذذة تذذذذر  أن ،إمكذذذذان تركيذذذذا أن تلعذذذذف دورا  ايجا،يذذذذا  فذذذذي 
منطاذذذة الشذذذرا األوسذذذط، وحسذذذف لعايذذذد  ،ذذذويم "أنذذذ  ال يوجذذذد مذذذا هذذذو أكثذذذر 
للحاحذذذا  مذذذن تاذذذديم منسذذذور ، ذذذر للذذذ،الد اإلسذذذالمية ،عيذذذدا  لعذذذن العنذذذ ، تركيذذذا 

 .(21)حافسين الجدد"متحمل هذا المنسور وفا الر ية األمريكية لل
أمام قاد  االتحاد في  ل  في  طاف "أو،اما"،اراك  الرئيس األمريكي وقال -2

أن انضذذمام تركيذذا للذذى الكتلذذة األورو،يذذة سيرسذذل لشذذار  مومذذة للذذى م "،ذذرا 
 اصذة ،عذد أن  ،العالم اإلسالمي ووسيلة لذر،ط هذذا ال،لذد ،اذو  ،المجمولعذة
قذزوين ومنطاذة  أص،حت تركيا اللع،ا  رئيسيا  في الجلرافيذا السياسذية ل،حذر

ال طذاف الذذد ألاذاه أو،امذا أمذام ال،رلمذان  أمذا. (22)"الشرا األوسذط الك،يذر
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،ادر ك،ير من الحرخ لعلذى  فاد اتسم ،1119،ريل نيسان/ل 9التركي في 
 ،تأكيذذد االنتمذذا  اللر،ذذي لتركيذذا وجذذدارتوا ،نيذذل لعضذذوية االتحذذاد األورو،ذذي

 -يم كمذذال أتذذاتوركوضذذمن ذلذذك تحذذدت أو،امذذا لعذذن ت ذذرد واسذذتثنائية الذذزلع
لن أهم تركة  ل  وا أتذاتورك " مال  ئوقا -األف الم سس لدولة تركيا الحديثة

ل،الده، كونوا دولة ديماراطية قوية لعلمانية مزدهر ، شذأنوا فذي ذلذك شذأن 
الواليذذذذات المتحذذذذد  األميركيذذذذة، لذ تعذذذذد الديماراطيذذذذة التركيذذذذة لنجذذذذازا  وطنيذذذذا  

لعليوذذذذذا فرضذذذذذا  مذذذذذن ق،ذذذذذل أد قذذذذذو   الصذذذذذا  لوذذذذذا، طالمذذذذذا أنوذذذذذا لذذذذذم تُ ذذذذذرض 
لعذذن دلعمذذ  الصذذري  لمسذذالعي تركيذذا الوادفذذة  لذا  لع،ذذر أو،امذذا .(23)" ارجيذذة

دا ذذل  ا  ك،يذذر  ا  وذذذا الذذدلعم ترحي،ذذللالنضذذمام للذذى االتحذذاد األورو،ذذي. وكذذان 
فذذي تركيذذا، لال أنذذ  أثذذار ردود أفعذذال سياسذذية  األوسذذاط الحكوميذذة والشذذع،ية

للحساسذذية العاليذذة التذذي ي،ذذديوا الاذذاد  حذذاد  مذذن الجانذذف األورو،ذذي، نسذذرا  
األورو،يذذون حيذذال هذذذا الموضذذوع ،الذذذات. وقذذد ألعا،ذذت التصذذريحات التذذي 
شذملوا  طذاف أو،امذذا فذي تركيذذا موجذة مذذن الجذدل وال ذذال  حذول ا تيذذار 

المستشذذار  -"مذذارك غروسذذمان"قذذال و  .األمذذين العذذام الجديذذد لحلذذ  النذذاتو
فذذي لاائذذ  مذذم  -شذذ ون السياسذذيةفذذي ال األمريكذذيالسذذا،ا لذذوزير ال ارجيذذة 

لذذد   اإلسذتراتيجيةممثلذي وسذائل اإللعذالم الجماهيريذة فذي مركذز األ،حذات 
تركيذا فذي انضذماموا  لزا دلعم الواليات المتحد   لن" مالرئاسة األذر،يجانية
وهذذذذا مرالعذذذا   اإلسذذذتراتيجيةمصذذذال  واشذذذنطن ليسذذذتجيف  لالتحذذذاد األور،ذذذي

ن الواليذات المتحذد  ل ...أ يذر نوات لتطور العالقات الثنائية لعلى مد  سذ
هذذو م ذذتخ  األ يذذر،يذذد أن  ،ت يذذد لعضذذوية تركيذذا للذذى االتحذذاد األورو،ذذي

  .(24)،ات اذ الارار النوائي"
مسالعي الوساطة التي قامت ،وا  ا  لستراتيجي تركيا أهميةوقد ضالع ت من 
فذي الت ذاوض غيذر  هذادور  مذن  ذالل ،اإلسرائيلي -العر،ي تجاه مل  الصراع

م،اشر ،ين دمشا وتل أ،يف، لعلى أمل التوصل للذى ات ذاا ت ذاوض م،اشذر ال
السذذذذورد لعلذذذذى مرت عذذذذات الجذذذذوالن.  -ع اإلسذذذذرائيليصذذذذرايضذذذذم حذذذذدا  سذذذذلميا  لل
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،ذذين م،ذذادرات لعديذذد  أ ذذر ، أكذذدت ،وذذا مذذن وليسذذت هذذذه سذذو  م،ذذادر  واحذذد  
 تركيا قدرتوا لعلى التوسط ال العل في حل النزالعات الشرا أوسطية.

اللعت،ارات جعلت واشنطن تذدرك أن ،إمكذان تركيذا أن تلعذف دورا  كل هذه ا
نشطت تركيا ،شكل واض   الل   صوصا  ،عدماموما في أكثر من ج،وة، و 

كذذي ت لذذا  العاذذد األ يذذر مذذن  ذذالل االلعتمذذاد لعلذذى دوائذذر حركتوذذا ال ارجيذذة
 .عت،را  في الشرا األوسطلن سوا حيزا  مُ 

  
 إسراعيل -2

أن دائمذذا  ت كذذدتركيذذا فذذي المنطاذذة، فوذذي ل المار،ذذةالذذدول  مذذن لسذذرائيل تعذذد
انضذذذماموا للذذذى االتحذذذاد  حذذذالتركيذذذا لعذذذف دورا  ليجا،يذذذا  لصذذذالحوا فذذي  ،إمكذذان

فذذذي حذذذل  (كوسذذيط)لسذذذرائيل  تعتمذذد أناذذذر  لعلذذى هذذذا األسذذذاس األور،ذذي، ولعلذذذى
دد األور،ذذذي األورو،يذذذة المعارضذذذة النضذذذماموا للذذذى النذذذا دول الفاتوذذذا مذذذم الذذذ
للى الاول إلحد  قنوات  "شمعون ،يرس"، وهو ما دفم لمانياو اصة فرنسا وأ

م "لذا كذذذان االتحذذذاد األورو،ذذذي يرغذذذف فذذذي الاضذذذا  1119التل ذذذز  التركيذذذة لعذذذام 
لعلذذى الصذذذراع الك،يذذر الجذذذارد ،ذذين العذذذالم اإلسذذالمي والعذذذالم المسذذيحي فعليذذذ  
مذذذذذذذذن  تركيذذذذذذذذا العضذذذذذذذذوية، ألن ذلذذذذذذذذك هذذذذذذذذو الحذذذذذذذذل المناسذذذذذذذذف لمنذذذذذذذذم صذذذذذذذذراع 

فإسذذذرائيل كليرهذذذا مذذذن الذذذديماراطيات اللر،يذذذة لذذذديوا مصذذذلحة  .(25)الحضذذذارات"
لسذذذتراتيجية واضذذذحة فذذذي ترسذذذيخ تركيذذذا فذذذي المحذذذيط اللر،ذذذي، ،سذذذ،ف أهميتوذذذا 
اإلقليميذذذذة فذذذذي المنطاذذذذة، حيذذذذت أيذذذذدت لسذذذذرائيل فذذذذي الكثيذذذذر مذذذذن المناسذذذذ،ات 

 .(26)المحاوالت التركية للحصول لعلي ص اة أفضل مم االتحاد األورو،ي
ل تاذذذذوم ،ذذذذإغرا  تركيذذذذا ،ذذذذأن االنضذذذذمام ل تحذذذذاد األورو،ذذذذي وال تذذذذزال لسذذذذرائي

ممكذذن، وأنوذذا تعمذذل ،جذذد فذذي الضذذلط لعلذذي حل ائوذذا األور،يذذين و اصذذة فرنسذذا 
مذن أجذل النسذر ،اهتمذام  أيضذا   وألمانيا وهولندا والااد  األورو،يين المعارضين

 .(20)للى انضمام تركيا للى االتحاد األورو،ي
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حذاد األور،ذي شذرقا سيسذاهم فذي جلذف أورو،ذا وتر  لسذرائيل أن توسذيم االت
للى المنطاة وتوسيم نطاقوا الجلرافي لتكذون أقذرف لليوذا، ألن انضذمام تركيذا 
للذذى االتحذذاد األور،ذذي سيكسذذر الحذذواجز الثاافيذذة التذذي تاذذ  حذذائال  فذذي طريذذا 
انضذذذذماموا للذذذذى أورو،ذذذذا، ،التذذذذالي ال يسذذذذت،عد أن تصذذذذ،  لسذذذذرائيل الحاذذذذا  مذذذذن 

 .ألعضائ  المحتملين
، لذذلك تعي ط،يعذة المجتمذم التركذي التاري يذة والثاافيذةوالواقم أن لسرائيل 

ن ضم تركيذا للذى لعضذوية االتحذاد أل ،فإن من مصلحتوا تاوية العلمانية فيوا
سيساهم في توسيم المسافة ،ين الص ة الرسمية لتركيا و،ين نسام الحكم فيوا 

المي مذن جوذة أ ذذر ، مذن جوذة، و،ذين متطل،ذات االنتمذا  للذى المجتمذم اإلسذ
لذذذذلك فذذذان العلمانيذذذة والوصذذذلة األمريكيذذذة همذذذا مذذذا تذذذراهن لعليذذذ  لسذذذرائيل فذذذي 
لعالقاتوا مم تركيا، لذلك فوي تدلعم المحاوالت التركية لالنضمام للى االتحاد 

 .(28)األورو،ي
، فذذذذإن تركيذذذذا تعذذذذي جيذذذذدا  الن ذذذذوذ اإلسذذذذرائيلي لعلذذذذى السذذذذاحتين فذذذذي الماا،ذذذذل

للذى تذذليل هذذه العا،ذات، من هذا المنطلذا تتطلذم  يهاألورو،ية واألمريكية، و 
تركيا للى توطيد لعالقاتوا ،إسرائيل من أجل الحصول منوا لعلى  ىلذلك تسع

األورو،ي، وهذا ما صذر  ،ذ   التحادادلعم وتأييد لمسالعيوا في االنضمام للى 
"سل ان شلوم" ،اول م "أن انضمام تركيا للى  السا،ا وزير ال ارجية اإلسرائيلي

االتحذذذذذذذاد األورو،ذذذذذذذي سيسذذذذذذذاهم فذذذذذذذي اسذذذذذذذتارار األمذذذذذذذن والسذذذذذذذالم فذذذذذذذي الشذذذذذذذرا 
 .(29)األوسط"

التركيذذذذذذة نتيجذذذذذذة السذذذذذذلوك  -ولكذذذذذذن، نسذذذذذذرا  لتراجذذذذذذم العالقذذذذذذات اإلسذذذذذذرائيلية
، ومذذذا تذذذال ذلذذذك مذذذن العتذذذدا  لعلذذذى أسذذذطول 1119اإلسذذذرائيلي تجذذذاه غذذذز  لعذذذام 

قذذذذة ، فذذذذان لسذذذذرائيل ،ذذذذدأت ،ذذذذالتلوي  ،اسذذذذت دام ور 1121الحريذذذذة التركذذذذي لعذذذذام 
االنضذذمام التركذذي لالتحذذاد األورو،ذذي ،اذذدر مذذن اال،تذذزاز والمسذذاومة، ممذذا أد  

 للى ازدياد قنالعة تركيا ،ضرور  تعميا لعالقاتوا ،دول الشرا.
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اضسةتفادة مة  مواقةف بعةض الةدول األوروبيةة المنيةدة ضنضةمام تركيةا  -3
 إلى اضتحاد

 ل ارجية ال،ريطانيت يد ،حماس العضوية التركية، وياول وزير ا :بريطانيا 
لن وجذذود تركيذا فذذي االتحذاد األورو،ذذي سذيكون منذذار  " مجذذاك سذترو السذا،ا

يطذذذذر  مثذذذذاال ناصذذذذعا لع،ذذذذر  مسذذذذلما   للديماراطيذذذذة والحداثذذذذة، وسذذذذتكون ،لذذذذدا  
ويعتاد أن لعضذوية تركيذا سذتث،ت  "،المنطاة المجاور  لوا أد العالم العر،ي
   أن نسرية صراع الحضارات  اطئة.

 يد ، ر قود للعضوية التركية، فالحكومة اإليطالية تشذدد لعلذى م   :إيطاليا
تركيذذا فذذي  دمسالصذالت التاري يذذة ،ذين ليطاليذذا والشذذرا األدنذى، والحاجذذة لذ

ال رخ التجارية التي يادموا السذوا التركذي. ورغذم أن فضال  لعن اللرف، 
الرأد العام ليس معاديا ،شكل  اخ ل كر  انضمام تركيا لالتحاد، لال أنذ  

فالذذدلعم ال علذذي للعضذذوية  الموقذذ  الحكذذومي،،ذذدو أقذذل تحمسذذا لل كذذر  مذذن ي
 .41% التركية يال لعن

  :أك،ذذر ،لذد مذذن ال،لذدان العشذذر  التذي انضذذمت لالتحذاد األورو،ذذي فذذي بولنةدا
أكثذذر مذذن نصذذ  سذذكان ال،لذذدان العشذذر   وتمثذذل سذذكانيا   ،1114مذذايو  أيذذار/

مام التركذذي. وياذذول مذذن الذذرأد العذذام االنضذذ 94% يذذدلعم ،الجديذذد  مجتمعذذة
لن تركيذذا سذذتدلعم التوجوذذات الم يذذد  ألمريكذذا دا ذذل  ال،ولنذذديين، نيالمسذذئول

االتحذذاد األورو،ذذي وسذذتعزز الن ذذوذ اللر،ذذي فذذي التوجوذذات ال اصذذة ،الشذذرا 
  . (37)األوسط والاوقاز

 جا  في ،يان رسمي صادر لعن وزار  ال ارجية السذلوفينية لعذام  :سلوفينيا
ا سياسذذذة األ،ذذذواف الم توحذذذة التذذذي ينتوجوذذذا االتحذذذاد م "ت يذذذد سذذذلوفيني1114

نحذذذن نذذذدلعم ،صذذذور   اصذذذة تكذذذريس االنذذذدماض العاجذذذل لذذذدول  ..األورو،ذذذي.
وانطالقذذا مذذن هذذذا الوذذد  سذذو  نسذذالعد هذذذه الذذدول لعلذذى  ،غذذرف ال،لاذذان

لاذذد نالذذت و  ،نحذذو فعذذال فذذي لطذذار االسذذتعدادات المت ذذذ  لتصذذ،  ألعضذذا 
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ونحن نر  ،ذأن مذن حذا هذذه الدولذة تركيا وضعية المرش  لوذه العضوية 
وغيرهذذذذا مذذذذن الذذذذدول األ ذذذذر  المرشذذذذحة للعضذذذذوية أن تصذذذذ،  لعضذذذذوا فذذذذي 
االتحذذاد األورو،ذذي لعنذذد تل،يتوذذا لكافذذة الشذذروط والمعذذايير الالزمذذة لعضذذوية 

 .(31)االتحاد األورو،ي"
 كما  ،لعملية توسيم االتحاد األورو،ي واأيدت الن ف السياسية في :رومانيا

وجذذذا  هذذذذا  ،حيذذذال ترشذذذي  تركيذذذا لعضذذذوية االتحذذذاد ليجا،يذذذا   ات ذذذذت موق ذذذا  
للذذى  الموقذذ  اإليجذذا،ي نسذذرا  للذذدلعم التركذذي الذذذد قذذدم لرومانيذذا النضذذماموا

فاذذد صذذر  وزيذذر ال ارجيذذة الرومذذاني فذذي  حلذذ  شذذمال األطلسذذي )النذذاتو(.
و،و ارسذت لعالقذات ثنائيذة جيذد    "تت،ذادل أناذر  مقائال 1119منتص  لعام 
ن اإل حساس ،اإللعجاف يلمرني حيال شجالعة السياسذيين األتذراك لللاية وار

الذذذذين يسذذذلكون اليذذذوم الطريذذذا فذذذي اتجذذذاه مشذذذروع االنضذذذمام للذذذى االتحذذذاد 
األورو،ذذي ،عذذد اناضذذا  ثمذذانين لعامذذا لعلذذى انذذدالع الثذذور  فذذي تركيذذا ونشذذو  

نذذي أر  ،ذذأن مذذن حذذا تركيذذا أن تمذذن   ،الدولذذة الحديثذذة فيوذذا نتيجذذة لذذذلك وار
 . (32)مع،ر  لعن رغ،توا"هذه ال رصة ال

 يذرون أنصار انضمام تركيا للى االتحاد األورو،ذي ولعلي ، يمكن الاول أن
لعلذذى  تأكيذذدا   فذذي االنت ا،ذذات األ يذذر  فذذي فذذوز حذذزف العدالذذة والتنميذذة التركذذي

ال ذذذط الذذذذد التزمذذذت ،ذذذ  الحكومذذذة التركيذذذة حتذذذى اآلن فذذذي مذذذا يتعلذذذا ،ذذذالت،ني 
ن" األمذذر جاد و،تط،يذذا "معذذايير كو،نوذذاالتذذدريجي لرحكذذام السذذائد  فذذي االتحذذ

 . األورو،ي تحادالذد ي دد للى متا،عة م اوضات االنضمام ،ين تركيا واإل
 المحور الثالث: خلفيات الموقف األوروبي

االنضذمام للذى ، التركذي طلذفالنصذ  قذرن لعلذى  ،عد مرور ما ياارف مذن
الت ك،يذذذر  ، مذذذرت أورو،ذذذا ،تحذذذو 2999المجمولعذذذة االقتصذذذادية األورو،يذذذة لعذذذام 

 أفضذذت للذذى لقامذذة االتحذذاد األورو،ذذي كتنسذذيم لدارد يجمذذم ،ذذين دولوذذا سياسذذيا  
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 19، واتسذذم تذذدريجيا  حتذذى أصذذ،  يضذذم وثاافيذذا   وحضذذاريا   وجلرافيذذا   واقتصذذاديا  
 دولة، تشكل معا  قو  م ثر  في األحدات الدولية واإلقليمية. 

تكذذن موجذذود   ولعلذذى الذذرغم مذذن انضذذمام دول للذذى العضذذوية األورو،يذذة لذذم
لعلى ال ريطة السياسية لعندما تادمت تركيا ،أول طلف للعضوية، فإن مسألة 
ق،ول تركيا في العضوية األورو،ية ت،ذدو ،عيذد  فذي سذل العا،ذات العديذد  التذي 
تعتذذرض مسذذارها، وتح لذذس العديذذد مذذن األوسذذاط األورو،يذذة اليمينيذذة المحافسذذة 

مذذم االتحذذاد للذذى لعضذذويت ، لعلذذى م،ذذدأ لعضذذوية دولذذة غيذذر منسذذجمة حضذذاريا  
يسذود العتاذاد شذديد   ،ولعليذ  في  ما يتضذمن ذلذك. صوصا  أن ميثاا االتحاد 

والسذذذيما فذذذي أوسذذذاط حذذذزف العدالذذذة والتنميذذذة الحذذذاكم  ،لذذذد  األوسذذذاط التركيذذذة
 تحديذدا ،،ذأن العديذد مذن الذدول األورو،يذة و  ،و،اقي األحزاف اإلسالمية التركية

 تريد انضمام تركيا للى لعضوية االتحاد األورو،ي ال اتيكان الو فرنسا وألمانيا 
 .(33)"،معايير كو،نواجن"،المعايير األورو،ية المعروفة  لعالقة لواألس،اف ال 

ترددها م  انضمام تركيا الى اضتحةاد يراةع و وعليه  فإ  تخوف أوروبا 
  :هي على النحو اآلتي سباباأل إلى ماموعة م 

 وملدرجة أن ،األورو،يين ذاكر ة في  ،يا المترسالعثمانوفو،يا أو االسالموفو  -
،وذذا امتذذدادا لدولذذة ال الفذذة اإلسذذالمية  ،يعت،ذذرون تركيذذا اآلن ،علمانيتوذذا وتلر 

وهذذذا مذذا أكذذده وزيذذر ال ارجيذذة  لعلذذى االتحذذاد األورو،ذذي. يشذذكل  طذذرا   ممذذا
قلاذذذذون  لننذذذذا"لعنذذذذدما قذذذذالم  1119ا،ريذذذل  9فذذذذي  "د كوشذذذذنيرر ال رنسذذذي "،رنذذذذا
،تعذذذذذد لعنوذذذذذا قلذذذذذيال ،سذذذذذ،ف هذذذذذذا فيوذذذذذا. ولذذذذذذا ،ذذذذذدأ اللذذذذذرف ي لتعزيذذذذذز الذذذذذدين

 .(34)"التوج 
وهذذذا يعت،ذذر تنذذاقض واضذذ  مذذم مذذا ،ذذدأت ،ذذ  دول االتحذذاد األورو،ذذي مذذن 
ت  ي  معاييرها الثاافية في تاييموا لتركيا،  اصة ،عد أن شود العاد األ ير 

 -يذاميالد ما لعر  "،اإلسالم األورو،ذي"، و،التذالي، أصذ،حت لعمليذة دمذس ترك
دا ذل دول االتحذاد األورو،ذي منسذجمة مذم محذاوالت  -ذات الثاافة اإلسالمية

 . (35)دمس المسلمين األورو،يين دا ل الم سسات المدنية والعلمانية األورو،ية
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 يكسذذ،وا ثاذذال  مذذا م ،مليذذون نسذذمة 91لتركيذذا المتمثذذل ،ذذذ يغرافو العنصذذر الذذديم -
ماموا ألورو،ذذذا للذذذى ويذذذ دد فذذذي حذذذال انضذذذ ،لعلذذذى الصذذذعيد ال،شذذذرد ك،يذذذرا  

والتلللل في الدول األورو،ية التي تعاني مذن  ،السيطر  لعلى سوا العمالة
و،التذذالي تلييذذر المعذذادالت الديملرافيذذة الدا ليذذة  ،ناذذخ فذذي السذذكان أصذذال  

 للدول األورو،ية.
أصذ،حت الووية اإلسالمية للشعف التركي لعلى الرغم من لعلمانيذة الدولذة،  -

نوا  اصة ،عد أحدات الحادد لعشر من أيلول/ ط ت و  أورو،ا وسكاحم
1112س،تم،ر 

(36).  
و،الرغم من لن ال،عض يشكك في الووية األورو،ية ن سوا، ويعت،رها محذل 
شك ولعدم مصداقية، فياول ،يرسي لينيذنسم "لعلذى الذرغم مذن تجسذيد المواطنذة 

ة، وال يوجذذد تذذرات مشذذترك األورو،يذذة كذذأدا  قانونيذذة لال أن ذلذذك ال يحاذذا الوويذذ
نما مصال  اقتصادية وسياسية مشتركة  . (30)وار

 
 رابعا: الصناعة التركية 

كصذنالعة الذد،ا،ات  ،مصذانم ضذ مة وثايلذةلتركيا  ،الرغم من لعدم امتالك
 ،الصذذنالعات التركيذذة فذذإنانضذذماموا للذذى أورو،ذذا  الفذذي حذذ لال أنذذ  ،والطذذائرات

ات والمأكوالت واأللعاف والصنالعات  اصة فيما يتعلا ،المل،وسات والمشرو،
لذ أن أورو،ذا ترغذف فذي أن  تكذون  ،أورو،ذا، وهذذا مذا ال تتمنذاه ستلزوال  ي ة 

 تركيا "سوقا لوا وليس مصنعا لسوقوا". 
التطذور التركذي المتسذارع فذي كافذة النذواحي  اصذة االقتصذادية واإلنتاجيذذة  -

 -ا ،ذذاللرفو، ضذذل موقعوذذا أيضذذا الذذذد يصذذل الشذذر  -يجعلوذذا ممذذا سذذو 
السذذتاطاف االسذذتثمارات األورو،يذذة لعلذذى حسذذاف دول شذذرقي أورو،ذذا  مركذذزا  

المنضذذذذذمة للذذذذذى االتحذذذذذاد األورو،ذذذذذي، والتذذذذذي تعذذذذذاني مذذذذذن سذذذذذو  أوضذذذذذالعوا 
ايذذام تنميذذة ل سذذيعرقل الجوذذود السذذالعيةا مذذاالقتصذذادية و االجتمالعيذذة وهذذو م

 ي دد للى تشوه اقتصادد.سو  أورو،ية متوازنة و 
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دا ذل االت حذاد األورو،ذي ،صذ،لتوا  قياديذا   ،ذوأ تركيذا مركذزا  ال ذو  مذن أن تت -
، اإلسالمية، ،حيت تص،  مرجعية لجميم المسلمين في االتحاد األورو،ذي

وهذذذذذذا مذذذذذا ي سذذذذذر  ،تت،نذذذذذى مطذذذذذال،وم ويصذذذذذ،ون جوذذذذذودهم لصذذذذذالحوا ،حيذذذذذت
التنذذذاقض المسذذذتمر فذذذي المذذذنوس األورو،ذذذي للتعامذذذل مذذذم الحالذذذة اإلسذذذالمية 

رفذذم قضذذية الحجذذاف للذذى المحذذاكم األورو،يذذة للضذذلط  التركيذذة، فعنذذدما تذذم
 نجذل السذما  للمحج،ذات ،ممارسذة ألعمذالوألعلى العلمانيين في تركيذا مذن 

الحريذذذذة الش صذذذذية وال رديذذذذة التذذذذي تعتمذذذذد لعليوذذذذا  للذذذذى ،كذذذذل حريذذذذة اسذذذذتنادا  
المحكمة األورو،ية ،أن  هذا الموضوع هو شأن  ذرلعتالدساتير األورو،ية ت

التذذذد ل فيذذذ ، ،ينمذذذا ،ذذذرز التنذذذاقض لعنذذذدما رفذذذض  تركذذذي دا لذذذي وال يجذذذف
األورو،يذذذذين قيذذذذام الحكومذذذذة التركيذذذذة ،تمريذذذذر مشذذذذروع قذذذذانون فذذذذي ال،رلمذذذذان 
التركذذي يجذذر م الزنذذا وهذذد دوا ،إمكانيذذة رفذذض انضذذمام تركيذذا فذذي حذذال لقذذرار 

 .(38)الاانون
قضذذذايا سياسذذذية لعالاذذذة ،ذذذين تركيذذذا ومجمولعذذذة مذذذن  هنذذذاك البعةةةد السياسةةةي  -

و،يذذة، ومذذم أنوذذا قضذذايا تذذد ل فذذي لطذذار ال الفذذات الحدوديذذة الذذدول األور 
مذم  ليجذةأو ،حذر  ،والثنائية والتاري ية، كال ال  ،شأن جموورية  ق،ذرخ

 "،اإل،ذاد  األرمينيذة" يس ذمىأو حتى ال ذال  مذم أرمينيذا ،شذأن مذا  ،اليونان
قرارها من ق،ذل معسذم ال،رلمانذات األورو،يذة ودلعذو  هذذه ال،رلمانذات تركيذا  وار

وذا حر طلى االلعتذرا  ،وذا، هذذه الاضذايا ت،ذدو سياسذية وفذي أحيذان كثيذر  تل
الدول األورو،ية كشروط أو ،نود للت اوض في لطار مسار ق،ول تركيا في 
العضذذذوية األورو،يذذذة، فيمذذذا يذذذر  األتذذذراك أن هذذذذه الاضذذذايا تمذذذسل الكرامذذذة 

 ذلذذك، ومثذذال لعلذذىالتركيذذة نسذذرا  لحساسذذيتوا الاوميذذة والوطنيذذة والتاري يذذة، 
 ذذت  ،تركيذذا  أن تاذذوم لذ يصذذر االتحذذاد األورو،ذذي لعلذذى ،المشذذكلة الا،رصذذية

تذر،ط تركيذا هذذه  ،ينمذا ،موانئوا ومطاراتوا أمام الس ن والطائرات الا،رصذية
لعذذذاد  توحيذذذد  ال طذذذوات ،التوصذذذل للذذذى ات ذذذاا ،شذذذأن الاضذذذية الا،رصذذذية وار
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ذد  للعضذوية ،الجزير  ووضم حد الناساموا األورو،يذة  ،لية االنضذمام موح 
 .(39)فاط الاسم الجنو،ي وليس اقتصار األمر لعلى انضمام

االنضذمام    فذيتعتذرض طريذا أناذر  وهي من العا،ات التي :ماابح األرم  -
مذذل تركيذذا المسذذئولية ، فأورو،ذذاللذذى االتحذذاد التاري يذذة لعذذن مذذذا،   التذذي تح 
ا ، وقذذد اقترحذذت تركيذذ،ذذذلك  لعتذذرااالمذذن أناذذر   ريذذدوت 2929األرمذذن لعذذام 

 ،مذ ر ين مذن دول أ ذر و تشكيل لجنة تتأل  من مذ ر ين أتذراك وأرمذن، 
وألعلنذذت أناذذر  أنوذذا سذذتلتزم  ،2929 للتحايذذا فذذي األحذذدات التذذي وقعذذت لعذذام

ولكذن ذلذك  ،(47)،النتائس التي تتوصل لليوا اللجنة وتتصذر  لعلذى أساسذوا
 ، صذوخ ق،ذذول تركيذذا قنذاع أورو،ذذا المناسذذمة لعلذى ن سذذواكافيذذا  إل ال ي،ذدو

  كعضو كامل العضوية.
ترتكذذذف الن ،ذذذة التركيذذذة أ طذذذا  ،صذذذور  دوريذذذة تعطذذذي ذرائذذذم  :أزمةةةة الثًةةةة -

، و، ر هذذه األ طذا  رافضة النضمام تركيا للى االتحادللاو  األورو،ية ال
لمحكمذذذة الدسذذذتورية التركيذذذة ل المادمذذذة مذذذن اليمذذذين اللي،رالذذذيالذذذدلعو   ،هذذذو
. كمذا (41) طذره لعلذى العلمانيذةحسر حزف العدالة والتنمية الحاكم ،س،ف ،

، ةتلعذف الم سسذذة العسذذكرية التركيذذة دورا  فذي لعرقلذذة حذذل الاضذذية الا،رصذذي
للذذذذذذى االتحذذذذذذاد  والتذذذذذي تعت،ذذذذذذر مذذذذذذن أهذذذذذذم شذذذذذذروط أورو،ذذذذذا النضذذذذذذمام تركيذذذذذذا

 .(42)األورو،ي
رغذم أن الاذرار الذذد ات ذتذ  قمذة دول  :البعد الشعبي األوروبي المعةارض -

،ذذأن  1114ديسذذم،ر كذذانون األول/ 29ل يذذوم االتحذذاد األورو،ذذي فذذي ،روكسذذ
، 1119م اوضات حول انضمام تركيا لالتحاد األورو،ي في أكتو،ر ال ت،دأ

و رجت مساهرات فعليذة  تتزايد،فاد ،دأت األصوات المعارضة في أورو،ا 
  لدولذة مسذلمة ،االنضذمام للنذادد اسذمال تطالذف ،عذدمفي ليطاليا وغيرها، 
ألمذر ،حكومذات فرنسذا وهولنذدا للحذديت لعذن ، ووصل االمسيحي األورو،ي

 لجرا  است تا  شع،ي حذول مسذالة انضذمام تركيذا للذى االتحذاد، ،ذالرغم مذن
المحذذذاوالت الرسذذذمية اللر،يذذذة للسوذذذور ،مسوذذذر التحضذذذر ولعذذذدم التمييذذذز أو 
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أن االتحذذذذذاد األورو،ذذذذذي اتحذذذذذاد  لعلذذذذذى تأكيذذذذذدالالعنصذذذذذرية ضذذذذذد المسذذذذذلمين و 
 ديماراطي ال ديني.

حة السياسذذذذية ال رنسذذذذية اناسذذذذاما  ،شذذذذأن الطلذذذذف التركذذذذي شذذذذودت السذذذذاولاذذذذد 
االنضذذمام لالتحذذاد األور،ذذي، وطرحذذت وجوذذات نسذذر دينيذذة، ممذذا دفذذم الذذرئيس 

للى لجرا  اسذت تا   ال رنسيوالحزف االشتراكي  "جاك شيراك" السا،ا ال رنسي
لعذام لحسذذم الموقذ  النوذذائي مذن هذذذه الاضذية، ،عذذدما أسوذر أحذذدت اسذذتطالع 

معوذذد "لي،سذذو" ال رنسذذي أن غال،يذذة ال رنسذذيين يعارضذذون انضذذمام  للذذرأد أجذذراه
وقذذد تذذزامن ذلذذك مذذم تصذذريحات لر سذذا  دول وكنذذائس غر،يذذة  .لالتحذذاد تركيذذا

ياولذذذذون لعلنذذذذا م "لن الطلذذذذف التركذذذذي مرفذذذذوضأ ألن تركيذذذذا دولذذذذة ذات أغل،يذذذذة 
  .  (43)سكانية مسلمة"
هذذذذذذا تذذذذذرفض  التركذذذذذي فذذذذذان هنذذذذذاك قذذذذذو  أ ذذذذذر  فذذذذذي الذذذذذدا لومذذذذذم ذلذذذذذك، 

ثاافيذة تتعلذا ،الوويذة و ولوا أهدا  أ ر  سوا  سياسية اقتصذادية  ،االنضمام
التي تر  أن  يار الووية  ،األحزاف الاومية ، منوا لعلى س،يل المثالمالتركية

أل،ذذد وأن يحسذذم لصذذال  الوويذذة التركيذذة، ،حيذذت تتوحذذد الذذدول والاوميذذات التذذي 
ال،لاذذان، وتعت،ذذر هذذذه  تتحذذدت التركيذذة فذذي منطاذذة ،سذذيا الوسذذطي و،عذذض دول

األحذذذزاف أن االنضذذذمام للذذذى االتحذذذاد األورو،ذذذي سذذذيكون لعلذذذى حسذذذاف الوويذذذة 
،اإلضذذذافة للذذذى معارضذذذة ،عذذذض التركيذذذة، ،التذذذالي فوذذذي تعذذذارض هذذذذا األمذذذر. 

قيذذادات الجذذيي ألن شذذروط االنضذذمام للذذى االتحذذاد تتطلذذف أن يكذذ  الجذذيي 
الخ ق،ضذذت  لعلذذى لعذذن التذذد ل فذذي العمليذذة السياسذذية، وهذذو مذذا يعنذذي أن تذذت

الدولة، ،ما ينوي األيديولوجية الكمالية التي تعت،ذر هذي األيديولوجيذة الرسذمية 
ذذذذيضذذذذا   ،للدولذذذذة هنذذذذاك ر نسيذذذذر للذذذذى ذلذذذذك، قطالعذذذذات اقتصذذذذادية سذذذذو  تض 

انضذذذذذمام تركيذذذذذا لالتحذذذذذاد األورو،ذذذذذي منوذذذذذا قطالعذذذذذات ري يذذذذذة وزرالعيذذذذذة وأ ذذذذذر  
ة وسياسذذذذذذية صذذذذذذنالعية تاليديذذذذذذة، وهذذذذذذو مذذذذذذا يعنذذذذذذي أن هنذذذذذذاك قالعذذذذذذد  اجتمالعيذذذذذذ

 .  (44)لالتجاهات الرافضة النضمام تركيا لالتحاد األورو،ي
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ن األورو،يذذذذذين وهذذذذذم يضذذذذذعون شذذذذذروط انضذذذذذمام تركيذذذذذا لالتحذذذذذاد ل ،لجمذذذذذاال  
األورو،ذذذي يذذذدركون أن هذذذذا االنضذذذمام لذذذن يكذذذون سذذذوال  ،ذذذل سذذذتكتن   صذذذعاف 
 ولعا،ات كثير  سوا  كانت اقتصادية أو سياسذية أو ثاافيذة، فاالقتصذاد التركذي

ي ذذذذذي ،متطل،ذذذذذات للعذذذذذاد  الويكلذذذذذة وشذذذذذروط الحصذذذذذول لعلذذذذذى قذذذذذروض أن ال،ذذذذذد 
األمذذذر الذذذد يثيذذذر مشذذذاكل دا ذذل تركيذذذا تتعلذذا ،ضذذذرور   ص صذذذة  ،أورو،يذذة

الاطاع العام وتحجيم اإلن اا العام. ومن الناحية السياسية فإن انضمام تركيا 
ت سذذو  يج،رهذذا لعلذذى التراجذذم لعذذن سياسذذتوا تجذذاه األكذذراد والمت،عذذة منذذذ سذذنوا

سياسة جديد  متناقضة لما سذ،ا  لت،اعطويلة. لذلك سو  تضطر تركيا للى 
انضذذمام تركيذذا قذذد ال  كمذذا أنأن مارسذذت  مذذن سياسذذات فذذي السذذنوات األ يذذر ، 

 .ي يدها في نزالعوا مم اليونان أو ق،رخ
ورغم صدور الاذرار األورو،ذي ، ذت  ،ذاف الترشذي  أمذام انضذمام تركيذا للذى 

ذلك لم يمنم استمرار التوجوات األورو،ية المتعارضذة  االتحاد األورو،ي، فإن
وهذذو مذذا يثيذذر  ،والمتناقضذذة مذذم التوجوذذات والت سذذيرات التركيذذة لتلذذك الشذذروط

ولذذذلك مذذن المنتسذذر أن تسذذتمر هذذذه ال الفذذات فتذذر   ،أزمذذة فذذي الوقذذت الذذراهن
ولعلى هذا األسذاس، ،ذدأت أناذر  إلجذاد   ليست قصير  في المستا،ل المنسور.

لمساومة واال،تزاز )لعلى العت،ارها دولة في الناتو(، فعلذى سذ،يل المثذال، لع،ة ا
قامذذذت ،عرقلذذذة تن يذذذذ االت اقيذذذات المتعلاذذذة ،اسذذذت دام االتحذذذاد األورو،ذذذي لذذذ،عض 
اإلمكانذذذذات العسذذذذكرية لحلذذذذ  النذذذذاتو ،نذذذذا   لعلذذذذى "صذذذذيلة ،ذذذذرلين" التذذذذي تسذذذذم  

  الناتو. ولم لالتحاد األورو،ي ،ان يكون ل  است دام األصول العسكرية لحل
يذتم التللذف لعلذذى الذدور التركذذي المعرقذل لال ،عذد أن ولعذذدها االتحذاد األورو،ذذي 

 . (45)،تحديد مولعد ل،د  م اوضات الد ول في لعضوية االتحاد
لن هذذذا اإلدراك مذذذن ق،ذذذل الن ،ذذة الحاكمذذذة فذذذي تركيذذا و صوصذذذا  فذذذي سذذذل 

ئل أ ذذر ، حكومذذة "حذذزف العدالذذة والتنميذذة"، ،ذذدأ ياودهذذا نحذذو ال،حذذت لعذذن ،ذذدا
و صوصذذذا  نحذذذو ليذذذران، والمنطاذذذة العر،يذذذة هذذذذا مذذذن جانذذذف، ووسذذذيلة ضذذذلط 
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تحاول تركيا ممارستوا تجاه الموق  األورو،ذي الذرافض لالنضذمام مذن جانذف 
 ، ر، وهذا ما سو  يتناول  الحور الثالت.

 
 حةزب العدالةة والتنميةةاثر الموقةف األوروبةي علةى سياسةة المحور الرابع: 

 اإلقليمية
واض  أن مسالعي تركيا لالنضمام للى االتحاد األورو،ي قد وصلت من ال

فذذالرفض األورو،ذذي أصذذ،  لعلنيذذا ، و اصذذة الموقذذ   ،مسذذدود شذذ،  للذذى طريذذا
 ،، ،اإلضذذذافة للذذذى الذذذرفض الشذذذع،يواأللمذذذاني والوولنذذذدد والنمسذذذاود ال رنسذذذي

معسم العواصم األورو،ية التي ترفض أو تماطل في ق،ول  لعلى الرغم من أن
تسعى في الوقت ن س  للى ل،اا  تركيا معل اة  ،في االتحاد كامال   ا لعضوا  تركي

أصذ،حت مسذألة العضذوية  فاذد التركذي و،النسذ،ة للموقذ ،آمالوا تجذاه أورو،ذا. 
في الساحة التركية، و،ذدأ التي ذار  في االتحاد األورو،ي من أكثر المل ات جدال  

تذذ  فذذي ذلذذك أن لعضذذوية  الشذذع،ي المعذذارض للعضذذوية يتعذذاسم فذذي تركيذذا وحج 
تركيذذذا فذذذي االتحذذذاد األورو،ذذذي سذذذت اد تركيذذذا اسذذذتااللوا وسذذذتجعلوا مجذذذرد تذذذا،م 
ل يذذذارات االتحذذذاد األورو،ذذذي التذذذي قذذذد تتعذذذارض فذذذي كثيذذذر مذذذن األحيذذذان مذذذم 

ومم ذلك نستطيم الاول أن التحركات التركية المتعدد  األ،عاد  .مصال  تركيا
أو سياسذات  ،رات سياسذية لعامذةفي محيطوا الجلرافي ال تن،م فاط مذن العت،ذا

دا ليذذذذة تكتيكيذذذذة، ،ذذذذل فذذذذي أغلذذذذف السذذذذن تعذذذذود للذذذذى نسذذذذر  لسذذذذتراتيجية شذذذذاملة 
تسذذذذذتود  تث،يذذذذذت أناذذذذذر  كاذذذذذو  مركزيذذذذذة مذذذذذ ثر  فذذذذذي منطاذذذذذة الشذذذذذرا األوسذذذذذط، 

نذذذ  يذذذأتي فذذذي سذذذل سذذذرو  لقليميذذذة ودوليذذذة أويسذذذالعدها لعلذذذى نمذذذو هذذذذا الذذذدور 
ا  لوذذذذا الذذذدور وتنسذذذر لليذذذ  مواتيذذذة لللايذذذة، السذذذيما وان واشذذذنطن ت،ذذذدد ارتياحذذذ

،شذذذكل ايجذذذا،ي، حيذذذت لن أناذذذر  أضذذذحت مذذذن وجوذذذة النسذذذر األمريكيذذذة محذذذورا  
لقليميا  ال يمكذن االسذتلنا  لعنذ  فذي أد ترتي،ذات تتطلذم واشذنطن للذى تحاياوذا 

ن مشاركة أنار  في تسوية العديد من أفي منطاة الشرا األوسط،  صوصا  و 
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يجاد توازن  ،ي الحد من الن وذ اإليرانياألزمات الراهنة في المنطاة تسوم ف وار
  .(46)جديد في منطاة الشرا األوسط

نحذذو المنطاذذة العر،يذذة  ال ارجيذذة الجديذذد  توجواتوذذاترالعذذي تركيذذا فذذي لذذذلك 
يذران لعذذدم اسذذتلالل العالقذذات ،ذذين التوازنذات الدوليذذة، والوضذذم اإلقليمذذي فذذي  وار

دول العر،يذذذة للذذذى شذذكل يذذذ دد للذذى اسذذذتاطاف مت،ذذذادل، وكذذذلك ل ذذذت أنسذذذار الذذ
 أنوذا لذم تعذد دولذة محذوراقتنالعوذا ،وضم تركيذا الجديذد فذي السياسذة الدوليذة، و 

لعلى تدلعيم  تركيا طر  لحسا،ات الدول األ ر . وفي مسعاها هذا، تركزأو 
وتطذذذوير العالقذذذات مذذذم الذذذدول العر،يذذذة كذذذل لعلذذذى حذذذد ، مذذذن  ذذذالل لعالقذذذات 

تتطلذم لذلك فوي  .(40)شتركةمتنولعة كم ا وكي  ا مم توسيم ساحة المصال  الم
سيوية، وتر  أآلن تص،  دولة نموذجية في معطياتوا الثاافية للعولمة ولرفرو 

أن مذذا لذذديوا مذذن لمكانذذات جيوسذذتراتيجية، واقتصذذادية وحضذذارية يمنحوذذا الاذذو  
 التي تستطيم من  اللوا التدفا نحو محيطوا.

في الشذرا األوسذط أكثذر  م ثرا  ومتزايدا  دورا   حاليا   تركيا تلعف ولعلي ، فإن
من أد وقت مضى، حيت تشير المعطيذات السياسذية الاائمذة للذى ،ذروز دور 

، ر،مذذا توذذد  مذذن ورائذذ  للذذى التعذذويض لعذذن (48)لقليمذذي تركذذي مت،لذذور وسذذاهر
تحايذا فرصوا الضئيلة فذي الذد ول للذى االتحذاد األورو،ذي. لذذا تحذاول تركيذا 

 لعذف توذاحاوالأو من  ذالل م عراا،ال المنطاة سوا  في األمن واالستارار في
يذران حذول ،رنامج أو مذن  ذذالل  ،النذوود وذادور الوسذيط ،ذين الذدول اللر،يذة وار

، ضذذل مذذا تتمتذذم ،ذذ  مذذن لعالقذذات  اإلسذذرائيلي -التوسذذط فذذي الصذذراع العر،ذذي
 ،اإلقليمذيأسورت مد  التزاموذا ،تحايذا األمذن قد جيد  مم طرفي الصراع، و 

 د  فذذي ح ذذس السذذالم فذذي الجنذذوف الل،نذذانيلعنذذدما أرسذذلت ألذذ  جنذذدد للمسذذالع
المشذذذكالت مذذذم دول الجذذذوار  "تصذذذ ير" ، فمذذذثال  نجحذذذت تركيذذذا فذذذي1119لعذذذام 

لذ  مشذكالت متواصذلة مذم  أو طرفذا   دا  مذن كونوذا ،لذ واالجلرافي. وهذا سي رج
نجحذت كمذا  ، ويساهم في تمكينوا من لعذف دور فذي اسذتارار المنطاذة،جيران

يران     .(49)وروسيا ليونانوافي ذلك مم سوريا وار
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وتحاول تركيا أن تلعف دورا  سياسيا  فذالعال  فذي المنطاذة تسذعى مذن  اللذ  
أن تكذذون وسذذيطا  ،ذذين الشذذرا واللذذرف، حيذذت تتضذذافر مجمولعذذة مذذن العوامذذل 
لت لذذا ذلذذك الذذدور، مسذذت يد  مذذن ال ذذرا  النذذاتس لعذذن ضذذع  وتشذذرذم المواقذذ  

مل ات من ناحية، ورغ،ة منوا فذي العر،ية الرسمية تجاه العديد من الاضايا وال
التأثير لعلى الاو  األورو،ية من  الل قدرتوا لعلى لعذف دور فذي العديذد مذن 
المل ذذات الشذذائكة. لذذذلك سذذنحاول ل،ذذراز تذذدالعيات الت ذذو  األورو،ذذي النضذذمام 
تركيا للى االتحاد لعلى توجواتوا فذي المنطاذة مذن  ذالل تسذليط الضذو  لعلذى 

،ذذ  تجذذاه دول المنطاذذة فذذي العديذذد مذذن المل ذذات، الذذدور الذذذد تسذذعى تركيذذا للع
اإلسذذذذرائيلي، وتسذذذذوية  -منوذذذذام الملذذذذ  النذذذذوود اإليرانذذذذي، الصذذذذراع ال لسذذذذطيني

 اإلسرائيلي. -الصراع السورد
 

 الملف النووو اإليراني -1
مذذم تنذذامي الذذدور التركذذي فذذي منطاذذة الشذذرا األوسذذط، تسذذعى الد،لوماسذذية 

 سذذذلميا ، الملذذذ  النذذذوود اإليرانذذذي حذذذل قضذذذية التركيذذذة للذذذى تحايذذذا نجذذذا  فذذذي
ولعالقاتوذذذا مذذذم  ،منطلاذذذة فذذذي ذلذذذك مذذذن لعالقاتوذذذا الجيذذذد  مذذذم ليذذذران مذذذن جوذذذة

تحذذاول  . حيذذتمذذن جوذذة ثانيذذة األمريكيذذة والواليذذات المتحذذد  األورو،ذذياالتحذذاد 
يران  في هذا المل ، وهذا ما تركيا أن تاوم ،دور الوسيط ،ين الدول اللر،ية وار

ال نريذذذد أن " لتركذذذي "أحمذذذد داوود أوغلذذذو" لعنذذذدما قذذذالمأكذذذده وزيذذذر ال ارجيذذذة ا
يكذذذون هنذذذاك تسذذذل  نذذذوود فذذذي منطاتنذذذا، ،لذذذض النسذذذر لعذذذن مذذذن يملذذذك هذذذذا 
السال ، ولكننا ندافم في الوقت ن س  لعن حا كل دولذة فذي اسذت دام الطاقذة 

 ،المسذذئولينكثيذذر   تصذذاالتاو وقذذد كذذان لنذذا لاذذا ات  ،النوويذذة ألغذذراض سذذلمية
تكذون هنذاك  منوذا أن ، اللوا لعد  لمكانيات لعلى الطاولة اإليرانيين، ُطرحت

دولذذذة ثالثذذذة مثذذذل تركيذذذا ُيسذذذت،دل فيوذذذا اليورانيذذذوم اإليرانذذذي مذذذن  ض الت صذذذيف 
ونحذن مسذتعدون للايذام ،كذل مذا فذي وسذعنا مذن أجذل  ،،وقود لعذالي الت صذيف

لعلذى أيذة حذال، نحذن ضذد أيذة لعاو،ذات قاسذية  ...السير قدم ا في هذه العملية
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كمذذذذا أننذذذذا نعذذذذارض أيذذذذة حملذذذذة لعسذذذذكرية مذذذذن شذذذذأنوا أن تزلعذذذذزع  ،رانلعلذذذذى ليذذذذ
ناهيك لعن أننا لعلى قنالعة ،أن  ما زالت أمام الوسائل  ،االستارار في المنطاة

 .(57)"الد،لوماسية فرصة  لتحايا النجا 
جودا   اإليراني المل  النوود، ال اخللى اجتماع اسطن،ول  وتتطلم تركيا

،وذذذا ال صذذوخ وتحديذذدا  مرحلذذة مذذا  ،ذذذلتوا تذذيجديذذدا  يضذذا  للذذى الجوذذود ال
 29،تذاريخ   ،عد ات اا ت،ادل الوقود النوود الذذد تذم التوقيذم لعليذ  فذي طوذران

 "رجذذذذف طيذذذذف أردوغذذذذان"،حضذذذذور رئذذذذيس الذذذذوزرا  التركذذذذي  1121 مذذذذايوأيار/
ولعذل أناذر  تتطلذم مذن ورا  ، "يناسو دد سيل اللوال "والرئيس ال،رازيلي السا،ا 

د،لوماسي الواد  للى تسوية المل  النوود اإليراني للى الد ول هذا الجود ال
في ناد الك،ار للى جانف روسيا والصذين فذي الايذام ،ذدور مذ ثر فذي األحذدات 
اآلسذذيوية، ،مذذا يضذذمن هذذذا الذذدور تحذذول تركيذذا للذذى دولذذة مركزيذذة فذذي الذذدوائر 

ضذم مذن الم تذرض أن يو  ،ةتسذويو،موجذف هذذه ال .(51)الجلرافية المحيطة ،وا
فذذذي  1.9% ألذذذ  ومذذذائتي كيلذذذوغرام مذذذن اليورانيذذذوم اإليرانذذذي الم صذذذف ،نسذذذ،ة

تركيذذا تحذذت لشذذرا  ليذذران والوكالذذة الدوليذذة للطاقذذة الذريذذة، تمويذذدا لم،ادلتذذ  ،ذذذ 
من ق،ذل مجمولعذة فيينذا،  11% كيلوغراما  من اليورانيوم الم صف ،نس،ة 211

فذذي ك فذذي غضذون أسذ،وع وات ذا لعلذى ت،ليذذو الوكالذة الدوليذة للطاقذذة الذريذة ،ذذل
 االت اا. حال تن يذ

مذذذن  انطالقذذذا   د لذذذت تركيذذذا لعلذذذى  ذذذط الم اوضذذذات لتاذذذوم ،ذذذدور الوسذذذاطة
للذذى جانذذف العالقذذات اإليجا،يذذة التذذي طورتوذذا مذذم  ،العت،ذذارات سياسذذية متعذذدد 
توق ت فذي هذذا  من حيت الم اوضات ،دأت حيت ليران في السنوات األ ير .

انذذذي لاذذذا ات مكث ذذذة مذذذن أجذذذل للعذذذاد  ت عيذذذل الشذذذأن، وأجذذذرت مذذذم الطذذذر  اإلير 
ورغذذم الصذذعو،ات التذذي ح  ذذت ،وذذذه الم اوضذذات لال أنوذذا قذذد  ،نمذذوذض الم،ادلذذة

  رجت في النواية ،نتائس ليجا،ية. 
وفذذذي ماا،ذذذل ذلذذذك رفذذذض وزيذذذر ال ارجيذذذة التركذذذي الاذذذول لن االت اقيذذذة التذذذي 

حذذذد  والاذذذو  وقعتوذذذا تركيذذذا وال،رازيذذذل مذذذم ليذذذران قذذذد همشذذذت دور الواليذذذات المت
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اللر،يذذة، ،ذذل أكذذد أن االت اقيذذة تمذذت ،موافاتوذذا والتزمذذت االت اقيذذة ،مطال،وذذا فذذي 
هذذذا ال صذذذوخ. وأكذذذد داود أوغلذذذو كذذذلك لعلذذذى أن تجاهذذذل الواليذذذات المتحذذذد  
األمريكيذذة لوذذذا التطذذور الموذذم الذذذد أفرزتذذ  هذذذه االت اقيذذة سيضذذع  مذذن قذذو  

وقذذذد  ،(52)ملوذذذا نتذذذائس سذذذل،يةأدوات السياسذذذة األمريكيذذذة فذذذي هذذذذه المسذذذألة ويح
ذذر  أوغلذذو لعلذذى أن وضذذم تركيذذا المحايذذد يشذذجم ليذذران لعلذذى العمذذل معوذذا، أص 
فذذي المحافسذذة لعلذذى  ك،يذذرا   لن الد،لوماسذذية التركيذذة ،ذذذلت وت،ذذذل جوذذدا  " مقذذائال  

تعذارض و  ،(53)"صور  تركيا كطر  ال يعادد ليران و،التالي يمكن الوثذوا ،ذ 
و،ذذذذات لعلذذذذى ليذذذذران ،عذذذذد التزاموذذذذا ،االت اقيذذذذة تركيذذذا أد قذذذذرار يتعلذذذذا ، ذذذذرض لعا

 األ ير .
ة للموقذذذذ  التركذذذذي لزا  الملذذذذ  النذذذذوود امذذذذالع مالمذذذذ ويمكذذذذن ا تصذذذذار ال

 م(54)اإليراني، ،أر،م نااط أساسية
يحا لجميم الدول االست اد  من الطاقة النووية لرغراض السذلمية طالمذا  -2

امات تجاه الوكالة الدولية وت ضم لاللتز  ،أن وا تتماشى مم الاوانين الدولية
 للطاقة الذري ة.

رفذذض سياسذذة العاو،ذذات كوسذذيلة لحذذل األزمذذة النوويذذة اإليرانيذذة وت ضذذيل  -1
  .والد،لوماسيةالعتماد الحوار 

 أورفذذض العتمذذاد ال يذذار العسذذكرد للتعامذذل مذذم األزمذذة النوويذذة اإليرانيذذة  -1
 ا.وة مجاور  للاللعتدا  لعلى أد دول است دام األراضي التركي ة منطلاا  

رفذذض امذذتالك دول المنطاذذة ألسذذلحة الذذدمار الشذذامل )الماصذذود لسذذرائيل(  -4
 الشرا األوسط  الية من السال  النوود. لكي تكون منطاة

 
 وعملية السالم اإلسراعيلي فلسطينيالصراع ال -1

العمليذذذذذة السذذذذذلمية فذذذذذي الشذذذذذرا اإلسذذذذذرائيلي و  -ل الصذذذذذراع ال لسذذذذذطينييشذذذذذك  
التذذي تسذذعي للعذذف دور فيذذ  مذذن  ذذالل تركيذذا  الهتمذذامني األوسذذط المجذذال الثذذا

تأكيداتوا المستمر  لعلذى أن حذل هذذا الصذراع يمثذل أهميذة ك،يذر  ،النسذ،ة لوذا، 
لسذذذنا ،حاجذذذة للذذذى  ارطذذذة طريذذذا، ،ذذذل للذذذى وفذذذي هذذذذا اإلطذذذار ياذذذول أوغلذذذوم "
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واللجنذذة الر،العيذذة الدوليذذة لذذم تعذذد جوودهذذا تك ذذي  ،الوصذذول للذذى نوايذذة الطريذذا
الصراع ال لسطيني اإلسرائيلي. كما أن الجانف ال لسطيني غير ممثذل إلنوا  

،ينمذذا يجذذف أن تكذذون هنذذاك ر يذذا واضذذحة  ،،شذذكلك كذذا ك فذذي اللجنذذة الر،العيذذة
لايذذذذام الدولذذذذة ال لسذذذذطينية، ويجذذذذف أن تحسذذذذى الدولذذذذة ال لسذذذذطينية ،ذذذذااللعترا  

يذذده مذذا نر  ...الذذدولي ،وذذا. وال ،ذذد  مذذن الكذذ ث لعذذن الحذذديت لعذذن  ارطذذة الطريذذا
هذذذذذو نوايذذذذذة الطريذذذذذا، وك انذذذذذا لعمليذذذذذات سياسذذذذذية جديذذذذذد  ال ُيحذذذذذدد لوذذذذذا لطذذذذذار 

 .(55)"زمني
ال يمكن أن يكون هناك حٌل ق،ل أن يتحاا التوافا ،ذين ويضي  أوغلوم "
ونحذذذذن نذذذذثمان لعالي ذذذذا الجوذذذذود المصذذذذرية السذذذذالعية لذذذذرأف  ،ل واننذذذذا ال لسذذذذطينيين

مسذذذتعدون لتاذذذديم الصذذذدع ،ذذذين المجمولعذذذات ال لسذذذطينية المت اصذذذمة، ونحذذذن 
كما أن  لم يكن هناك رأد موحد دا ل الحكومة  ،المسالعد  لعلى هذا الصعيد

 ،اإلسذذذرائيلية، حيذذذذت نالحذذذذس أن رئذذذذيس الذذذوزرا  اإلسذذذذرائيلي ،نيذذذذامين نتانيذذذذاهو
ووزيذر الذدفاع ليوذود ،ذراك لذيس لذديوم ر يذا  ،ووزير ال ارجية أفيلدور لي،رمذان

فذذات قائمذذة لذذن يكذذون هنذذاك لمكانيذذة مشذذتركة للمسذذتا،ل. ومذذا دامذذت هذذذه ال ال
لذا ين،لذي أن تعلذم الذدول اللر،يذة أنذ  ال ،ذدن مذن لنوذا    .لتحايا تسوية للنزاع

وين،لذي أن يكذون هنذذاك  ،االحذتالل اإلسذرائيلي المسذتمر منذذ لعاذودك مذن الذزمن
كمذذذا يجذذذف أن تكذذذون لجوذذذود السذذذالم  ،2999حذذذل يتأسذذذس لعلذذذى حذذذدود لعذذذام 

لنجا  لوذذه الجوذود ال ،ذدن إلسذرائيل مذن العذود  ولكي ُيكتف ا ،أهدا  واضحة
 . (56)"للى طاولة الم اوضات

 ،لاذذذا  ،ذذذين الرئيسذذذين أناذذذر استضذذذافت  1119نوفم،ر تشذذذرين الثذذذاني/ يوفذذذ
 س، وقذذد مذذن  ،يذذريس"،يذذري"شذذمعون  ياإلسذذرائيلو  "لع،ذذاس"محمذذود  ال لسذذطيني
 فذي. و لتركذياال،رلمذان  أمذام طذاف  إللاذا غير مس،وا لعندما توجذ   استا،اال  

 الذذذذد،الواليذذذات المتحذذذد   أنذذذا،وليسمذذذ تمر  فذذذيالشذذذور ن سذذذ  شذذذاركت تركيذذذا 
،ذذذذذذذين ال لسذذذذذذذطينيين  النوذذذذذذذائيم اوضذذذذذذذات الحذذذذذذذل  لطذذذذذذذالا للعذذذذذذذاد اسذذذذذذذتود  
 .(50)واإلسرائيليين
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 اإلسراعيلي -الصراع السورو -3
تمثذذذذل الوسذذذذذاطة التذذذذي تاذذذذذوم ،وذذذذا تركيذذذذذا السذذذذتئنا  الم اوضذذذذذات السذذذذذورية 

 صوصذا  وأن لذديوا  ،وتأكيدا  لدورها اإلقليمذي فذي المنطاذة ا  ملسوااإلسرائيلية 
جذا ت ولاذد . لسرائيلد مم لعسكر ا ونوااعلعالقات حسن الجوار مم سوريا وت
 19رئذذيس وزرا  تركيذا لدمشذا فذذي  أردوغذانالزي ذار  التذي قذام ،وذذا رجذف طيذف 

اإلسذذذذذذذذرائيلية  -إلحيذذذذذذذذا  لعمليذذذذذذذذة الم اوضذذذذذذذذات السذذذذذذذذورية 1119 /ل،ريلنيسذذذذذذذان
نسذذذذر ،شذذذذأن قضذذذذية هضذذذذ،ة الجذذذذوالن ال،سذذذذ،ف ا ذذذذتال  وجوذذذذات  تعثذذذذر ()الم

 9اإلسذذذرائيلية فذذذي  –السذذذورية المحتلذذذة مذذذن ق،ذذذل لسذذذرائيل منذذذذ الحذذذرف العر،يذذذة
كاملذذذة  حتذذذى  هضذذذ،ة الجذذذوالن،اسذذذتعاد   فسذذذوريا تطالذذذف 2999 /يونيذذذوحزيران

،سيطرتوا  لسرائيل،ينما تتمسك  2999حزيران  4أد حتى حدود  ،،حير  ط،ريا
تشذذذترط سذذذوريا اسذذذتئنا  الم اوضذذذات مذذذن كمذذذا و املذذذة لعلذذذى تلذذذك ال،حيذذذر . الك

 ،فذي لطذار مذا يسذمى ،ذذ "وديعذة را،ذين" 1111الناطة التي توق ت لعنذدها سذنة 
أد تن يذذذذذ مذذذذا تعوذذذذد ،ذذذذ  رئذذذذيس الذذذذوزرا  اإلسذذذذرائيلي األسذذذذ،ا "لسذذذذحاا را،ذذذذين" 

 ،االنسحاف من هض،ة الجوالن.
الثاة المت،ادلة التي تتمتم ،وا لن "لا الرئيس التركي لعلى ذلك ،الاولم ويع  

. العتاذد أن د،لوماسذية السذالم التذذي .تركيذا تلزموذا تاري،ذا  ،الايذام ،ذدور وسذاطة.
سذذرائيلن أو ،ذين لسذذرائيل  ،اذوم ،وذا سذذتكون لوذا مشذاركة ايجا،يذذة، ،ذين سذوريا وار

  .(58)وفلسطين"
 يةاإلسذرائيلالوسذيط والمضذي  للم،احثذات السذورية  تركيا أص،حت ،ا  موملع

لثذر العذدوان  في التراجذم أ،د دور، ولكن هذا ال1119 لعام في (غير الم،اشر )
 متضذذامنا   موق ذذا   أناذذر ا ات ذذذت حينوذذ، 1119لعذذام  لعلذذى قطذذاع غذذز  اإلسذذرائيلي

واسم وغير مسذ،وا مذن كافذة فئذات الشذعف  ،تأييد ، ومدلعوما  مم ال لسطينيين
    .(59)التركي

 
 الخاتمة



 
  

  [711]   د. عبالناصر محمد وأ. ابراهيم                                 معضلة انضمام تركيا لالتحاد...

ن ي،ذذدو مذذن  ذذالل المعطيذذات الم تذذوفر  حتذذى اآلن أن االت حذذاد األورو،ذذي وار
ال ن ذلذذك مذذن شذذأن   ،رفذض تركيذذا، فإنذذ  لذذن يعلذن هذذذا الذذرفض ،طرياذذة م،اشذر 

أن يذذ دد للذذى مضذذالع ات سذذل،ية  طيذذر   اصذذة وأن  تركيذذا تملذذك الكثيذذر مذذن 
 ،، أ،رزهذذذذا الموقذذذذم االسذذذذتراتيجي لتركيذذذذااألوراا التذذذذي تسذذذذتطيم أن تسذذذذت دموا

االت حذذذاد األورو،ذذذي للذذذى يلجذذذأ  ولعليذذذ ، .اإلسذذذالمية ،توذذذاودورهذذذا اإلقليمذذذي وهوي
فذذي حذذال نجاحوذذا فذذي مضذذالع ة دورهذذا  ،طذذرا الت افيذذة لذذرفض لعضذذوية تركيذذا

 اإلقليمي في الاضايا التي ت را أورو،ا.
كمذذذا ي،ذذذدو أيضذذذا  أن التوجوذذذات التركيذذذة الجديذذذد ، وط،يعذذذة التليذذذرات التذذذي 

ناك تليرا  حاياا  جر  في تاودها حكومة رجف طيف أردوغان تشير للى أن ه
دراك ،ذذأن مشذذوارها نحذذو اط،يعذذة التوجوذذات التركيذذة ،عذذدما ،اتذذت لعلذذى قنالعذذة و 

أورو،ذذا مذذا زال طذذويال . لذذذلك أ ذذذت تت،نذذى وتنذذتوس سياسذذة قائمذذة لعلذذى تعذذدد 
لعلذى صذذعيد السياسذة ال ارجيذذة، وشذرلعت ت،حذذت لعذن الت عيذذل  روتنذوع المحذذاو 

جية ضمن انساا فالعلة تكس،وا الدور األفضل لوضعوا ومكانتوا الجيواستراتي
المذذ ثر فذذي السياسذذة العالميذذة ،شذذكل لعذذام، وفذذي السياسذذات اإلقليميذذة المحيطذذة 
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Abstract 

The study aims to review the motives of Turkish accession to the 

European Union, and analysis of backgrounds fear and hesitation in 

spite of the European structural reforms undertaken by Turkey on its 

economic, constitutional and judiciary and a halt to European 

standards. The study seeks to shed light on the implications of this 

frequency on the behavior of Turkey towards the outer region. The 

study relied on the following courses:  
Descriptive analytical method, and the behavioral approach, and 

a realistic approach. 

The Major Points of the study, are:  
- Motives and factors from which Turkey for full membership in 

the European Union in both its internal and external.  
- Wallpapers of the European position.  
- The Effect of the European position on the policy of AKP and 

Regional Development.    
 
 

 الهوامش والمصادر

                                                 

اشثاور  اشواوري ، اشدا د صايية   ،عبود، حلم تركيا األوروبي هل يتجااو  ذارورها اشرقار؟ي  سليم  (1)
8906 ،12/7/2992. 

 يا ميرال، وذوناثان س، "تيليل اشنقاط اشزائ  شلوياس  اشخارذي  اشتركي "، )ترذر ( مركز اشزيتون    (2)
  .8-2، ص2919رارات، بيروت، أكتوبر شل راسات واالستث

، ياا شالنضااراإ  ش)مدااايير كوبنجاااذي  هااي مجروعاا  مااي اش واعاا  اشتااي وواادجا االتياااد األوروبااي 
أن تةااي اشاا ول باألوواااا اشوياسااي  واال؟تلااادي ، اشتااي بروذبجااا ينب ااي  ويقااترط  ااي هاارا اشردااايير،

ؤسوي  شضران اش ير راطي  وساياد  على كل دوش  عضو أن تكون ؟  بل ت ؟ را مي االست رار اشر
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يكون ش يجا ا؟تلاد  ، وأناش انون واحتراإ ح وق اإلنوان ومب أ اش انوني  اشقرعي  وح وق األ؟ليات
اشو اا  باشتزاماات اشدضاوي ، واعترااد ، و سوق  اعل و؟ادر على مواذج  ؟او  اشواوق دا ال االتيااد

ويواع  االتيااد (.نون اشداإ شالتياد األوروبياش واع  واشردايير واشوياسات اشدام  اشتي تقكل اش ا
األوروبي هارا اشا ول علاى ت بال اشركتوابات األوروبيا  وي ا إ اشروااع ات اشراشيا  إلساراا ا؟تارا  

 اش ول مي مدايير االتياد األوروبي.
 ، مركااز اشجزياار  شل راسااات،اشاا ور اشخااارذي  ااي موااير  اإلصااالحات اشتركياا  بقااير عباا  اشةتااا ،  (3)

2919 . 

 اشررذع نةو . (4)

، 191، اشدااا د 2919، مجلااا  اشوحااا   اإلساااالمي ، تركياااا ومدركااا  تدااا يل اش ساااتور،  ورشاااي  دشاااي (2)
 .28، ص2919

مركز األهراإ شل راسات  "،2998-2992طاشب، وآ رون، "اشت رير االستراتيجي اشدربي  حوي أبو (8)
 .227-290، ص2998اش اهر ، اشطبد  األوشى،  -اشوياسي  واإلستراتيجي 

  "، مركااااز اشجزياااار  ياااااشجاااايل واشييااااا  اشوياسااااي .. تةكياااا  اش بضاااا  اشي ي طااااارق عباااا اشجليل، " (7)
 .82، ص2990، اشطبد  األوشى اش ار اشدربي  شلدلوإ ناشرون شل راسات،

 .212اشررذع اشوابق، ص (6)

ة  االتيااااد ، صاااييتركياااا واالتيااااد األوروباااي... "اشدضاااوي "  اااي ملااالي  اشطااار ييي اااال شااااليةر،  (0)
 .12/12/2998، 11462اإلماراتي ، اشد د 

 دريس بووانو، اندكاسات انضراإ تركياا  شاى االتيااد األوروباي علاى اشقارق األوسا ، مو؟اع ؟ناا   (19)
 .4/3/2997اشجزير  اشةضائي  

 .2992 مايو، 1بوست،  مصيية  ذيرو شي   رايم أنبار، أردوغان يلل. (11)

 .12/12/2998راتي ، صيية  االتياد اإلما (12)

 ، مرذع سابق. دريس بووانو (13)

تركياااا أكبااار ا؟تلااااد  ساااالمي ينت ااار اشطةااار  ، اشت ريااار اشد اااارو األسااابوعي شقااارك  اشرزاياااا اش ابضااا  (14)
 .26/4/2996، 12249اشد د  ،صيية  اش بس اشكويتي  ،اشد اري 

 .211ص ،1006 ،2ط، دار األنوار، بيروت، "تركيا اشيجودي " ،سليران اشر ني (12)

اشداا د  ،صاايية  اشو؟اات اشبيرينياا ، تركيااا واالتياااد األوروبااي.. حواام اشرلاااش ، ميرا  اشدوااومي (18)
1337 ،10/19/2990. 
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مركاااااز اشجزيااااار   "،تركياااااا واشوالياااااات اشرتيااااا  .. ملااااااش   ساااااتراتيجي  متبادشااااا " ، ليااااال اشدنااااااني (17)
 . 180-140ص ،2990األوشي   اشطبد ،اشناشر اش ار اشدربي  شلدلوإ ناشرون، شل راسات

سااادي  اشالونااا و، "أمريكياااا أوروباااا  ساااايكس بيكاااو ذ يااا   اااي اشقااارق األوسااا "، نجضااا  ملااار،  (16)
 .218، ص2998 1اش اهر ، ط 

، اشدال؟اااا  اشلاااادب  باااايي تركيااااا واالتياااااد األوروبااااي، صاااايية  اشوساااا  اشرلااااري ، ساااايريل تاونواااان  (10)
22/2/2919. 

، 12328 اشداا د ،ذرياا   اشرياااس اشواادودي  ،  تيااول تركيااا شاار؟ا "وبااياشدناااد األور "غيااتس ييراال  (29)
19/8/2919.  

 .19/0/2993حبى ميلير، ما يري ا بوش، اشبيان اإلماراتي ،  (21)

، "أوروبيااااا " تركياااااا... اشااااا ور واشااااا عم األميركاااااي، ذريااااا   االتيااااااد اإلماراتيااااا ، ذيةااااارو كراااااب (22)
17/4/2990.. 

 ،162، مجلااا  اشوياسااا  اش وشيااا ، اشدااا د اسااا  تركياااا اشقااارق أوساااطي أوروباااا وسيملاااطةى اشلبااااد،  (23)
 2919أكتوبر 

عب اشيرياااا  مناصاااار ، "مااااااا يدنااااي انضااااراإ تركيااااا  شااااى االتياااااد األوروبااااي"، مجلاااا  اشرختااااار،  (24)
 .26، ص 8، اشد د 2992أيلول/سبتربر 

  اشيار  اشداشريا  األوسا  واألدناى،  اي مرحلا  ماا بدا ي سراعيل حلاف، اشلراا على اشقار؟يي (22)
 .3/6/2992وج اشكردي  اشناط   باشدربي ، ر اشثاني . صيية  كرد 

 /.23/2عب اهلل األشدل، تركيا و سرائيل واشبد  اشدربي اش ائب، صيية  أ بار اشخليج اشبيريني ،  (28)

 اشرلت ااي اال؟تلااادو اشرقااترك باايي كاال مااي ذردياا  اشروصااياد )اتياااد رذااالت رياار حواااإ تراااإ،   (27)
(، اشرند ااا   اااي اساااطنبول IBF) األعراااال واشلاااناعييي اشروااات ليي( واشرنتااا   اشااا وشي ش عراااال

 .2999أكتوبر 

، "BBC"،  ااعاا  اشااا موا؟ااا اشاا ول األوروبياا  حااول مواااعي تركيااا شاا  ول االتياااد، ريباااذااان  (26)
 .GMT بتو؟يت 12:22 ، اشواع 2992أكتوبر  2ألح  ا

اشرركاااز االتياااادو " (Qantara)حجااااج( ت ريااار صاااادر عاااي  ، )ترذرااا   عاااارفمينتقااايا  ميااال (20)
" دويتقااا   يلااا  اإلعالمياا  ومدجااا  غوتااا  ومدجاا  اشدال؟اااات اشخارذيااا  شلتدلاايم اشوياساااي ومؤسواا  

 .2997أشرانيا، 

 .اشرل ر نةو  (39)

 .7/2/2992، ، تركيا واشبا  اإلسرائيلي، صيية  دار اشخليج اإلماراتي كابيعب اشزهر  اشر  (31)
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 .اشرل ر نةو  (32)

"، مجلااا  ذااا ل اشدضااوي  وتداا د اشد باااات واشخيااارات" تركياااا واالتياااد األوروبااي ورشااي  دشااي، " (33)
 .31، ص02 ، اشد د2990، تقريي اشثاني نو ربر اشون  اشثامن  اشوح   اإلسالمي ،

 ،اشدلاااار صاااايية  ،شرااااااا يخاااااف االتياااااد األوروبااااي مااااي انضااااراإ تركيااااا ،علااااي حواااايي باااااكير (34)
1/19/2994.         

 .32 ورشي  دشي، مرذع سابق، ص  (32)
، يونيااو 127عراارو اشقااوبكي، "اسااتراتيجيات بنااا  اشوحاا   األوروبياا "، اشوياساا  اش وشياا ، اشداا د  (38)

 .03-09، ص 2994
تاثثير و  ت لبات اشيراسا  اشتركيا  واشروا؟اا األوروبيا برنامج ما ورا  اشخبر )مباشر( عنوان اشيل    "

 .19/7/2919"، ؟نا  اشجزير  اشةضائي ، االنضراإ  تراإاش وشي  وآ اق اشروتج ات 

(37) Percy Lehining, European Citizenship: Towards Eeropean Identity, 

Working paper serials in Eeropean Studies. Vol 2, No3, 1999. 

 .32 ورشي  دشي، مرذع سابق، ص (36)

، صاااااايية  اشبيااااااان اإلماراتياااااا ، حلاااااام االنضااااااراإ شالتياااااااد األوروباااااايتركيااااااا و  اشاااااا  اشواااااارذاني،  (30)
22/4/2996. 

  1/1/2992،مخاطر ر ض وم تركيا التياد اشنادو اشروييي األوروبي، مير  ذرال عر   (49)

http://www.almoslim.com/node/85497 

، ربيااع عربياا  مجلاا  شااؤون ،اشاا ور اشتركااي اشرتدااا م  اااي منط اا  اشقاارق األوساا  ،سااامي  بيباارس (41)
 .141اشد د  ،2919

 عباا اشد يم حنةااي، "اتجاهااات ذ ياا    ااي اشوياساا  اشخارذياا  اشتركياا "، اشوياساا  اش وشياا ، اشداا د (42)
 .137-134، ص 128

 .2، ص118 ، اشد د2994،  ريا تركي  ذ ي  ، شئون األوس   ستراتيجي  ،مير  نور اش يي (43)

  .22/4/2996اإلماراتي ، اشبيان  ،اإ شالتياد األوروبيتركيا وحلم االنضر  اش  اشورذاني، (44)

، 127مير  مطاوا، "تطوير سياس  د اعي  أمنيا  مقاترك   اي أوروباا"، اشوياسا  اش وشيا ، اشدا د  (42)
 .113-198، ص 2994يوشيو 

 ،النضااراإ تركيااا  شااى االتياااد األوروبااي تدجيزياا شااروط  (،حكراات  اكاا   ترذراا ) ،باترياا  ساايل (48)
 .13121، اشد د 2998، اشثور  اشووري  صيية 

مركاز اشجزيار  شل راساات، اشناشار  اشا ار  اشلباد، تركيا واشدر  .. شروط اشتداون اشرثرر، ىملطة (47)
 .211، ص 2990 اشدربي  شلدلوإ ناشرون، اشطبد  األوشى
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(48) Graham E. Fuller THE NEW TURKISH REPUBLIC, Turkey as a 

Pivotal State in the Muslim World, USIP Press Books December 2007. 

كارابااات، حااوار مااع و ياار اشخارذياا  اشتركااي احراا  داوود أوغلااو، حااوار اشداااشم اإلسااالمي،  عائقاا  (40)
 .12/3/2919، (Qantara.de) -مو؟ع ؟نطر 

 23/1/2911،  ورشي  دشي، اذتراا اسطنبول واشنووو اإليراني، صيية  اشوطي اشووري  (29)

االتةاق اشثالثاي بخلاوص اشرلاا اشناووو اإليراناي، مركاز اشجزيار  شل راساات،  ،برهان كور أوغلو (21)
 .3/8/2919، اش وح 

،  تركياااااا تلااااار علاااااى دور  اااااي ناااااووو  ياااااران، ت ريااااار شوكاشااااا  ترنااااا  كوبتاااااال األاربيجانيااااا  ش  باااااار(22)
 موا  . 17:30 اشواع  ،14/12/2919

)؟ااوإ( مو؟اع دعام اشر اوما   اشتركيّا   اي اشرلاا اشناووو اإليراناي،علي حوايي بااكير، اشيواابات  (23)
 .                         .10/2/2919اإلسااااااااااااااااااااااااالمي   ااااااااااااااااااااااااي شبنااااااااااااااااااااااااان.

http://www.qawem.org/index 

 ، مرذع سابق.عائق  كارابات (24)

تجاااا  حااول سياساا  تركيااا حااوار مااع و ياار اشخارذياا  اشتركااي أحراا  داود أغلااو ، براكااابريس راديااو (22)
 . موا    23.99اشواع   ،11/2/2919 اشرنط  ،

بيااروت  ، 2992ميوااي صاااش  وبقااير نااا ع )مياارران(، اشت رياار اإلسااتراتيجي اشةلوااطيني شداااإ  (28)
  .129 118-ص ،2998مركز اشزيتون  شل راسات، 

بيااااروت  مركااااز اشزيتوناااا  ، 2998ميوااااي صاااااش  )مياااارر(، اشت رياااار اإلسااااتراتيجي اشةلوااااطيني،  (27)
 .164 -176ص، 2997 راسات، شل

مركاز اش راساات  ،هال تانج  اشوسااط  اشتركيا   اي اشت رياب بايي ساوريا و سارائيل  ،حنا عزو بجنان (26)
 .2996، اإل؟ليري ، ذامد  اشروصل

(59) Mehmet Kalyoncu, “[Israel's invasion of Gaza]: A litmus test for 

Turkey's new foreign policy,” Today’s Zaman, 6 January 2009. 
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