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 39/03/3102تاريخ قبول النشر              21/01/3102 تاريخ استالم البحث
 
 البحث  ستخلصم

ثرر عرزم إ 3102بحث االحتجاجات التي حدثت في تركيا في حزيرران يتناول هذا ال
نشاءالحكومة على تطوير منتزه غازي القريب من ميدان تقسيم  مشروع تجاري وبناء  وا 

ثكنرررة عسررركرية تعرررود للعهرررد العثمررراني. فررري البدايرررة قررراد ناشرررطون فررري مجرررال البي رررة 
 العديرد مرن المحافتراتاالحتجاجرات ثرم تطرورت لتشرمل المعارلرة التركيرة واتسرعت فري 

التركيررة. وتترردت الحكومررة التركيررة لهررذه االحتجاجررات واسررتعملت خررراطيم الميرراه وال رراز 
 األوروبريالدوليرة وخاترة فري االتحراد  األفعالالكثير من ردود  ثارأالمسيل للدموع مما 

 أدىالهدوء ولبط النفس، مما  إلىممارسات الحكومة لد التتاهرات ودعا  أدانالذي 
مفاولررات االنلررمام سررتة  وتأجلررت األوروبيررةترروتر العالقررات التركيررة  إلررىلنهايررة فرري ا
 .أشهر

 
 مقدمة

احتجاجهههات واسهههعة الي ههها  فهههي  3103شههه دت تركيههها أوارهههر أيهههار/ مهههايو 
اسه يوول  العاصهمة االقتصههادية واليةافيهة لتركيها  علههر رل يهة رموهة الحكومههة 

قامههة مشههروا تجههار  التركيههة ت ههوير ميتههز  مههاز  الةريهه  مهه  ميههدا  تةسههي م وا 
 .األموروداًل عيه يضم متح ًا وأسواقًا وشةةًا وميرها م  

اتسهههعت  أ قهههاد الترهههاهرات فهههي الودايهههة عهههدد مههه  يشههه ا  الوي هههة يهههم مههها لويهههت 
وشههكل كويههر اسههتالت ا المعارضههة التركيههة وفههي مةههدمت ا حههز  الشههع  الجم ههور  



 
 
 

  [23] (23) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

محافرههة  01ات أكيههر مهه  للم الوههة واسههتةالة الحكومههة التركيههة  وعمههت االحتجاجهه
الشههها  التهههي ترللهههت ههههذ   ألعمهههالتركيهههة. وحاولهههت الشهههر ة التركيهههة التصهههد  

التراهرات واستردمت رهرا يم الميها  والاهاز المسهيل للهدموا لت ريه  المترهاهري   
وحاولت الحكومة التركية الت اوض مه  قهادا االحتجاجهات لت هد ت ا  وتهم التوصهل 

ار المحكمهههة التركيهههة فهههي مشهههروعية الر هههة حهههل وههههو رضهههوا ال هههرفي  لةهههر  إلهههر
 الحكومية لت وير ميدا  تةسيم م  عدم ا.

فههي هههذا السههيا  هههو المواقههة المتواييههة لحكومههات  األوههرزوكايههت الية ههة 
مهه  االحتجاجههات فههي تركيهها ألسههوا  سياسههية فوعضهه ا يههدد  األورووههياالتحههاد 
استردام الةوا   في واإلفرا الحكومة التركية في التصد  للتراهرات  وأسلو 

ضهههههو  الهههههي ة فهههههي مواج هههههة  إلهههههراكت هههههر وااليتةهههههاد ودعههههها  اآلرهههههروالهههههوعض 
 وأدت األوههرزالترههاهرات  لكهه  المواقههة الياقههدا وةههوا للحكومههة التركيههة كايههت 

األوروويههة  أيههر فههي ي ايههة الم ههاة  -تههوتر ملحههور فههي العلقههات التركيههة إلههر
الم اوضهات الجاريهة وهي  في مسألة ايضمام تركيها للتحهاد األورووهي وتأجيهل 

ال رفي  في هذا الشأ  أروعهة أشه ر كيهوا مه  العةها  للحكومهة التركيهة علهر 
 لتراهرات في تركيا.م  ا ريةة تعامل ا 

يحهههاول ههههذا الوحهههل تسهههلي  الضهههو  علهههر مسهههار االحتجاجهههات فهههي تركيههها 
وت ورههها وتحليههل عوامههل وأسههوا  ايههدالع ا  يههم مواقههة الحكومههات األوروويههة 

األورويههههة وم اوضههههات ايضههههمام تركيهههها -أييرههههها فههههي العلقههههات التركيههههةمي هههها وت
 االستيتاجات.   أهمللتحاد األورووي  وايت ر وراتمة تضميت ملرصا م  

 

 أواًل: مسار تطور االحتجاجات في تركيا وردود الفعل الحكومية
تيديههدا  3103مههايو أيههار/  32فههي تركيهها فههي  ميههدا  تةسههيمدأت احتجاجههات وهه

ز  فههي ميههدا  تةسههيم فههي إ ههار ر ههة ت ههوير. مههايتههز  يههة إلزالههة مور ههة حكوم
ويعهههد الميتهههز  مههه  المسهههاحات الرضهههرا  الةليلهههة فهههي وسههه  الجهههز  األورووهههي مههه  

عهادا ويها  ميهدا  تةسهيم  إس يوول. وتضميت الر ة تج يز ممرات مشهاا فهي وا 
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 . وكها 0491يكية تةسيم العسكرية التي تعود للع د العيمايي التي هدمت سهية 
مههه  المةهههرر أ  يشهههمل ال هههاو  األرضهههي مههه  اليكيهههة العسهههكرية مركهههًزا تجارًيههها  
وال ههاو  العلههو  يضههم شههةًةا فههاررا. إال أ  ر ههية الههوزرا  التركههي رجهه   يهه  
أردوما  قال أييا  االحتجاجات أ  ال هاو  األرضهي قهد يضهم مركهًزا تجارًيها أو 

 .(0)متحً ا  وأ  الةرار لم يترذ وعد حول ذلك
اية  قاد ياش و  وي يو  االحتجاجات ضد إزالة أشجار في ميهدا  في الود

عادا إيشا  يكية عسكرية عيمايية أعمهال  إلهرت ورت االحتجاجات  .تةسيم وا 
شا  وعد أ  هاجمت قوات الشر ة المحتجي . واتس  موضوا االحتجاجات 

 وايضههمت مههد  أرههرا للترههاهر ليشههمل االعتههراض علههر سياسههات الحكومههة 
زمير  ومومل  وأي اليا هي س يوولإ فضًل ع   .(3)أيةرا  وا 
الاهههاز و  رهههرا يم الميههها    اسهههتردمت الشهههر ة3103 مهههايوأيهههار/  30وفهههي 

. وذكهههر وزيهههر (2)المسهههيل للهههدموا لت ريههه  المترهههاهري   حيهههل أصهههي  الم هههات
 (434)م اعتةههال ه( أيههه تههMuammer Gülerر مههولر هالدارليههة التركههي )معمهه

عههه   اإلفههرا ة أيههه تهههم شرصههًا مهه  المشهههاركي  فههي االحتجاجههات لكيهههه أضهها
 .(3)وعض م وعد االستجوا 

 يههر هههذ  األحههدال ووقههة إزالههة الميتههز  ومحاكمههةإو الوههت المعارضههة علههر 
رجههه  ( . وصهههر (5)محهههافر إسههه يوولواسهههتةالة  وعهههض أفهههراد األج هههزا األمييهههة

أ   ةالتركيهههه حكومههههةر ههههية ال( Recep Tayyib Erdogan  يههه  أردومهههها 
وقههة المرههاهرات  إلههر  واعتههرة وتجههاوزات الشههر ة  ودعهها المشههروا سيسههتمر

وتجّمههه  م هههات األتهههراك أمهههام مةهههر الورلمههها  األورووهههي فهههي وروكسهههل . (6)فهههوًرا
ميهههددي  وحكومهههة أردومههها  وايترمهههت مسهههيرات تضهههاميية فهههي عهههدا مهههد  فهههي 

 .(7)والواليات المتحدا ييويوركألماييا ووري اييا وفريسا وفي 
 أسههلو وايتةههدت الصههحافة التركيههة  حتههر المواليههة مي هها للحكومههة التركيههة  

صهرارها علهر تي يهذ المشهروا فهو  حديةهة تعا ي األ ريرا م  االحتجاجهات  وا 
علهههي ويهههرم أوملهههو فهههي صهههحي ة ييهههي شههه   التركيهههة فهههي الكاتههه  ز   وقهههال مههها
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كية تسمح سل ة سياسية وهأ    "3103حزيرا / يوييو  3عددها الصادر في 
ههذا الحهدك كيهة تسهتردم السياسهة كللهة للتحهد  وت عهل مها  إلهرتصل األمهور 

يحلهو ل ههاك وا   كهها  هيهاك رد فعههل شههعوي فلمهاذا ال توقههة الحكومههة المشههروا 
ذلههههك م قتهههها وتتحههههدل مهههه  المحتجههههي ك لمههههاذا العيههههادك ولمههههاذا  حتههههر وا   كهههها 

يلمهاز فهي صههحي ة  إحسهها ". كمها ايتةهد تتصهة و هذ  الوحشهية والعيههة الوهي ك
اليا ةة واللاة االيكليزية سياسة الحكومهة تجها   اإلسلميةتود  زما  اليومية 

إ  الحكومهههة لهههية لهههدي ا اسهههتعداد لنيصهههات  ميهههر أ  االحتجاجهههات قههها ل  "
ية حديةههة مههاز  رومهها كايههت الةشههة التههي قسههمت ر ههر الوعيههر  وههل ورومهها قضهه

رسهههارا الحةهههة فهههي االيتراوهههات فهههي مدييهههة اسههه يوول التهههي  إلهههرتم هههد السهههويل 
 .(8)"رلل العشري  عاما الماضية اإلسلميو  أدارها

وعلر الرمم م  هذ  االيتةادات  وتسمية الوعض وأ  ما يحهدل فهي تركيها 
 أردومهها  "الرويهه  العروههي"  فةههد ي ههر مههرار مهها يسههمر وههه هههو "رويهه  تركههي" علههر

أ  االسههتروارات تةههوم  ذلههك وقههال إ  وههلد  ال تشههوه دول الرويهه  العروههي  وأكههد
هه  يةهههة ورا  األحههدال التهههي شهه دت ا مهههد  تركيههة رهههلل  وتحةيةات هها لمعرفهههة مف
األيام األريرا سوا  كايت قوا دارليهة أم رارجيهة  مضهي ا أ  "ههذ  الةهوا قهد 

حزيهرا /  3في  في م تمر صح ي أردوما وقال ". تحاس  إذا دعت الحاجة
قويههل ماادرتههه لجولههة فههي دول شههمال إفريةيهها إ  اإلعههلم الههدولي  3103يوييههو 

أ  "تركيها دولهة ترسهرت  إلهروأشهار "  "والغ كييرا في يةل ما يحدل فهي تركيها
 ".العروههههي في هههها الديمةرا يههههة  وال تشههههوه وههههأ  حههههال مهههه  األحههههوال دول الرويهههه 

ز  "إذا لهم تكه  اوتسا ل أردوما  عه  علقهة أيةهرا وأزميهر وميرهها وحديةهة مه
"أول ههك الههذي  حركههوا هههذ  الترههاهرات لههم  ًا أ  يضههمهههذ  التحركههات ميرمههة"  

وا أيست يعوا االيتصار علر حز  العدالة والتيمية في صيادي  االقتهراا  فلجه
أشهه ر  01يهها ايتراوههات وعههد هههذ  االحتجاجههات إلسههةا  الحههز   لكهه  أمام إلههر

 أ  التحلهي وال هدو   مضهي ا إلهرودعا ر ية الهوزرا   ".وسيةول الشع  كلمته
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"ميهههل ههههذ  التحركهههات والترهههاهرات ليسهههت جديهههدا علهههر ولديههها  ويحههه  يحههه  
 .(9)"شعويا  وسيتجاوز هذ  الرروة معا

  تجهههاوزت م الههه  االحتجاجهههات موضهههوا 3103حزيهههرا / يوييهههو  9وفهههي 
م الههه  سياسهههية واقتصهههادية  وهيههها وههههرزت  إلهههروميتهههز  مهههاز   ميهههدا  تةسهههيم

الر يهههة التهههي حاولهههت اسهههتالل ههههذ  االحتجاجهههات لتحةيههه   األيهههاد ووضهههو  
الحكومهههههة  وفهههههي ههههههذا السهههههيا  أصهههههدرت  إسهههههةا مكاسههههه  سياسهههههية ومحاولهههههة 

مجموعة تضام  م  حركة احتلهوا مهاز  وتضهام  تةسهيم عهددا مه  ال لوهات 
  (01)تيةاليةا  اآل  تضمالسياسية واالقتصادية 

 الح ار علر ميتز  ماز . .0
إي ها  عيههة أفههراد الشهر ة  والةههوض علههر المسه ولي  عهه  ممارسههة العيههة  .3

 ضد المتراهري   والح  في حرية االجتماا.
إي هههههها  ويهههههه  ال رامههههههات العامههههههة  والشههههههوا   والميهههههها  والجههههههداول والااوههههههات  .3

 ر المستيمري .الشركات الراصة وكوا إلروالمتيزهات والرموز الحضارية 
حههه  اليهههاة فهههي التعويهههر عههه  برا  هههم وشهههكواهم وهههدو  مواج هههة رهههوة أو  .9

 توقية أو تعذي .
واجهههه  م يههههي وهههههو حمايههههة المصههههلحة العامههههة وتةويت هههها  اإلعههههلم ألج ههههزا .1

 وتصحيح المعلومات  والتصرة وشكل أرلقي ووشكل م يي.
علهههر السهههل ات الحاكمهههة أ  تهههدرك أ  ردود أفعهههال المهههوا يي  ههههي حهههول  .2

لم ههههار اليالههههل فههههي اسهههه يوول  والجسههههر اليالههههل فههههي الوسهههه ور ومح ههههات ا
 ال اقة الك روما ية.

ووليههت أرييههتذ الههذ  رفضهه ا وشههكل  إلههروقههدمت المجموعههة هههذ  الم الهه  
 .(00)م ل 
ير تصاعد االحتجاجات ضد الحكومة التركية  وايتشارها في حوالي و   01ا 

زمير ووورصة  وأدية ومرسي  وقيصر  محافرة تركية هي )اس يوول وأيةرا وا 
ي اليها واسهوار ة ودييزلهي ومهومل و راوهزو  وادريهة(  أسكي ش ير و أوقوييا و 
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 ات هههموههههي المحافرهههات التهههي كههها  للج هههات المعارضهههة للحكومهههة يةهههل في ههها  
االحتجاجههات  رمههم  هههذ  واسههتالل"جماعههات إرهاويههة"  مهها وصهه  ا وههه أردومهها 

 .اجههات وههداف  الةلهه  علههر الوي ههةإقههرار  وههأ  وعههض األتههراك شههاركوا فههي االحتج
إ  مههه  وهههي  ههههذ   3103حزيهههرا / يوييهههو  2وصهههر  أييههها  زيارتهههه لتهههوية فهههي 

 األمريكيههةالجماعههات جماعههة أعليههت مسهه وليت ا عهه  ت جيههر اسههت دة السهه ارا 
جو ههة حههز   إلههر  فههي إشههارا مهه  العههام ي سههه فههي أول شههوا / فورايههر أيةههرافههي 

ح ي  عةهد  مه  يريهر  التويسهي قهال وفي مه تمر صه. التحرير الشعوي اليور 
أردومههها  موج ههها كلمهههه للمترهههاهري  "إذا قلهههت  سهههأعةد اجتماعههها يهههم ذهوههههت 
تحر  وتدمر فل  يسهمح لهك وهذلك... يحه  ضهد هيميهة األملويهة علهر األقليهة 

 .(03)"وال يسمح في الوقت ي سه والعكة
 م  جولته 3103حزيرا / يوييو  3اس يوول في  إلروعيد عودا أردوما  

الههذي   مهه  م يديههه اآلالةأمههام  وصههة االحتجاجههات أفريةيههافههي دول شههمال 
عوهارا عه  محاولهة تةهوم و ها "أقليهة" لل يميهة علهر وأي ها  استةولو  في اس يوول

 (11) وقال "إذا تعامليا مه  ههذ  الرهاهرا وعهدم اكتهرال  ستسهأليي الهه .األملوية
ييهههأا الشههههع   إ  و الههه  أردومهههها  والم هههة التهههي صههههوتت ليههها عهههه  السهههو ".

التركههي وي سههه عهه  هههذ  االحتجاجههات  وات ههم المشههاركي  في هها وسههرقة المحههال 
"ال يمكه  أ  يامهض أعيييها علهر تجهاوزات   وقال. التجارية وتدمير الميشلت

 ات العامهههة ويلحةهههو  األذا واليهههاة"الهههذي  يرروهههو  مهههدييا ويرروهههو  الممتلكههه
التهوتر  ولكييها ال  إليهاراعي  "لم يك  أوهدا دعهاا ت رقهة أو مه  السها مضي ًا أيه

ورد أردوما  علر الدعوات التي أ لة ا وعض ". يست ي  أ  يص   للوحشية
اليصهههر الهههذ  حةةهههه فهههي االيتراوهههات  إلهههر واإلشهههاراالمحتجهههي  لهههه واالسهههتةالة 
مهههه   ةوالما هههه (11)يسوة التههههي فههههاز في هههها وههههه 3100األريههههرا التههههي جههههرت عههههام 

مه  الشهع  التركههي  ةوالما ه 11كومهة األصهوات إذ قهال "يةولهو  إيهي ر ههية ح
فة   وهذا لهية صهحيحا  فةهد رهدميا الشهع  التركهي وأسهر  مه  شهرقي الهولد 

 .(02)العية إلروحض م يديه علر عدم االيجرار ". مروي ا إلر
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يوههههدو أ  تصههههريحات ر ههههية الههههوزرا  التركههههي كايههههت ذو تههههأيير معههههاكة و  
 سهه  ي هها  االحتجاجههاتتتمامههًا  وكايههت ومياوههة صهه  الزيههت علههر اليههار  إذ ا

 ضهههد الحكومهههة فهههي عهههدا مهههد  حاشهههدا مرهههاهرات إلهههرتحولهههت و  فهههأكير  أكيهههر
وشهه دت اشههتواكات عيي ههة  تركيههة م الوههة واسههتةالة ر ههية الحكومههة أردومهها  

ز  وعههدما أصههر مههاوأرلههت الشههر ة متيههز   .وههي  قههوات الشههر ة والمترههاهري 
يد مشروا لت هوير ردوما  تجمألرمم م  إعل  علر االمحتجو  علر الوةا  

المتيههز . وعلههر رل يههة اسههتمرار االحتجاجههات واسههتردام الشههر ة الاههاز المسههيل 
العهام ميهل  لنضهرا للدموا لت ري  المتراهري   دعت عدا يةاوات في تركيها 

اتحاد يةاوات العاملي  في الة اا العام واتحاد يةاوهات العمهال التةهدمي اللهذا  
تجاجهههههًا علهههههر مههههها وصههههه ا  وهههههه"عية عهههههام فهههههي تركيههههها اح إضهههههرا  إلهههههردعيههههها 

 .(03)لشر ة"ا
ردوما  وفدا يتألة في معرمه مه  أالتةر  3103حزيرا / يوييو  03وفي 

تضهههام  تةسهههيم" الهههذ   " ا هههتلةعضهههوي  مههه   كهههذلكضهههم و مميلهههي  وفيهههايي  
ييس  االحتجاجات  وعد ساعات م  قوله إ  صهور  ي هد وم الوتهه المحتجهي  

م  تةسههيم" إ  أردومهها  وعههد والتةيههد وههالحكم وقههال "تضهها. وماههادرا متيههز  مههاز 
اال هتلة فهي مسهعر لوقهة مشهروا  أقام هاالذ  سيصدر في دعهوا قضها ية 

جهههرا الت هههوير  إعهههادا اسهههت تا  علهههر الر ههه  إذا أصهههدرت المحكمهههة حكمههها  وا 
وصههر   ي ههو  ق رمهها   مهه  "تضههام  تةسههيم" للصههح يي   .لصههالح الحكومههة
ذا جها ت يتيجهةو  اقتهراا عهام للميهدا  تهم االت ها  علهر عمهل عة  اللةا  إيه  ا 

سيتةيدو  و ا. وأضاة أ   فإي ماالقتراا م يدا لترك هذ  الساحة كمتيز   هذا
وههأ  المشههروا لهه  يجههر  تي يههذ  حتههر يصههدر الةضهها  قههرار   أردومهها  تعليةههات

 .(05)"يتيجة ايجاوية الجتماا الليلة"هو 
 Husayn كهجيليه حسهي ) وصّر  المتحدل واسم الحز  الحهاكم فهي تركيها

Cilik وههههأ  الحكومههههة سههههتلتزم وههههالةرار الههههذ   3103حزيههههرا / يوييههههو  09( فههههي
ويةهههل الموقههه   .سيصهههدر عههه  المحكمهههة حيهههال أعمهههال الويههها  فهههي متيهههز  مهههاز 
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االلكترويهههي لصهههحي ة "حرييهههت" عههه  المتحهههدل واسهههم حهههز  العدالهههة والتيميهههة 
ا  يكيههات حسههي  جيليههك قولههه إيههه فههي حههال قههررت المحكمههة رفههض مشههروا ويهه

عسههكرية علههر الههيم  العيمههايي فههي المتيههز  فههإ  الحكومههة سههتلتزم وههالةرار  وا   
 .وافةت المحكمة فإ  الحكومة ترمه  فهي إجهرا  اسهت تا  حهول مصهير المتيهز 

وقهههههال جيليهههههك إ  "تركيههههها دولهههههة قهههههايو  ومههههه  المسهههههتحيل أ  تمهههههارة السهههههل ة 
لر الحكومة أ  تلتهزم التي يذية عمًل مير قايويي  يوجد قرار م  المحكمة وع

ورّد  .حههي  صههدور قههرار المحكمههة إلههروههه"  متع ههدًا وههأ  ال يههتم المههة وههالمتيز  
 .(06)ق رما   "سيستجي  وإيجاوية تجا  هذا الموقة اإليجاوي" للحكومة

عههه  مصههادر فههي ر اسهههة  فههي اليههوم ي سههه ويةلههت وكالههة أيوهها  األياضهههول 
حتجههي  جهها  و لهه  مهه  الوفههد االجتمههاا وههي  أردومهها  والم إ الههوزرا  قول هها 

سهم إالذ  ضم ر ية مرفة الم يدسي  المعماريي  أيو  موهجهو  والمتحهدل و
ل جيليهههك إيهههه تهههم وحهههل مسهههألة اسهههتردام . وقههها"راو هههات األحيههها " جهههام تهههوزو 

إيهههه "إ  تهههم التأكهههد وهههأ   إلهههرالشهههر ة الم هههر  للةهههوا رهههلل االجتمهههاا  وأشهههار 
وجههدد دعوتههه ". ّص عليههه الةههايو شههر يًا ارتكهه  جريمههة  سههيعاق  وفهه  مهها يههي

الشهوا  الهذي  تجمعهوا مه   إلهرأتوجهه "ميازل م  وقال  إلرللمتراهري  والعودا 
وجها  االجتمهاا وعهد أ  ". أسهّرتكم الداف هة فهي ميهازلكم إلهرأجل الوي ة  عهودوا 

كههها  أردومههها  وجهههه إيهههذارًا أريهههرًا للمترهههاهري  وهههالترلي عههه  احتجهههاج م إيهههر 
عهههي م شرصهههًا مههه  مميلهههي   00ا  مههه  وفهههد مكهههو  مههه  اجتمهههاا عةهههد  األروعههه

 .(07)مميدا  تةسي
ضهرا  اإلمه  ماوهة المشهاركة فهي  حزيهرا  07معمر مهولر فهي حذر  وقد

عماليهة احتجاجهها علهر أسههلو  التحههادات االدعههت ل ها التهي مرههاهرات العهام و ال
"أدعهو العهاملي    وقهال مهولر. فهي اسه يوولتعامل الشر ة م  االحتجاجهات 

ال فهههإي م  والة هههاا العهههام لعهههدم المشهههاركة فهههي المرهههاهرات ميهههر المشهههروعة.. وا 
إ  قهوات الشهر ة سهتعمل "  ومضر مولر قها ل" سيتحملو  العواق  الةايويية

 .(08)"كالمعتاد



 
   

  [90]       النعيمي رلقمان عم د.                                       3102االحتجاجات في تركيا عام 

ومههههه  تصهههههاعد االحتجاجهههههات التركيهههههة ودرول ههههها اسهههههووع ا اليالهههههل ههههههددت 
 يتيجهههههةواسهههههتردام الةهههههوات المسهههههلحة إلي ههههها  االضههههه راوات  الحكومهههههة التركيهههههة

وقهههال ووليهههت  .االحتجاجههات فهههي مدييهههة اسههه يوول وميرهههها مههه  المهههد  التركيهههة
 03فهي أرييذ  يا   ر ية الوزرا  التركي في مةاولة وي ها التلي زيهو  الرسهمي 

"الةوات المسلحة التركيهة وسل ات ا" "كل    إ  الحكومة سوة تستردمحزيرا 
في ههها حهههز  العدالهههة  وههههذ  أول مهههرا ي هههدد. (09)فهههي المهههد " فهههي حالهههة الضهههرورا

 .والتيمية واستردام الجيش ضد المتراهري 
 

 اندالع االحتجاجات إلىثانيا: األسباب والعوامل التي أدت 
تتعدد العوامهل واألسهوا  التهي تةهة ورا  ايهدالا ههذ  االحتجاجهات واسهعة 

الحكومهههة التركيهههة والعهههالم وأسهههر   وأسههه مت فهههي ت جيهههر  فاجهههأتالي ههها  التهههي 
 األسههههوا فههههي الشههههارا  فتركيهههها ال يوجههههد في هههها  األتههههراكمهههه  احتةهههها  شههههريحة 

ايدالا يورات الروي  العروهي فهي الولهدا  العرويهة حتهر  إلروالعوامل التي أدت 
يةههال إ  "رويعهها تركيهها" علههر وشههك الر ههور فههي تركيهها  ومهه  ذلههك فههإ  كييههري  
يتحديو  ع  قل  م  االتجا  الذ  تسير وه الولد ميذ وصول حهز  العدالهة 

 .الحكم قول عةد م  الزم  إلرالتيمية و 
وهي  التيهار العلمهايي أيهديولوجي ما يجر  في تركيا في الحةيةة هو صراا 

المحلل وهو ما أكد  جاهد  وزو المحافر   اإلسلميتاتوركي ووي  التيار األ
مهها يحصههل مهه  احتجاجههات هههو حههر  فكريههة وههي  " وةولههه إ  السياسههي التركههي

 األكيريت   كييرو  علر أ  أردوما  هو الةا د فيما . و "العلماييي  والمتدييي 
  يةها  إتهاتورك  فهيهه وحسه  المتحمسهي  ألأ إال  تاتوركأتأييرا في تركيا وعد 

ف هي وقهت كها   .التواعد وي  الشرصي  أكير وكييهر مه  يةها  اإللتةها  ويي مها
م  هوم ويي ها ووهي   التهي يهرو  م يهدوهاأتاتورك مهدافعا مسهتميتا عه  العلماييهة 

الت هههور والعصهههرية  يعههههّرة أردومههها  عهههه  ي سهههه كههههر ية وزرا  مسهههلم لدولههههة 
وتحهدل  .علمايية  وقد أعل  أيه يمك  للدول أ  تكو  علماييهة ولهية األفهراد
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ذ   حهز  العدالهة والتيميهة ميذ وصهولتوزو ع  "يورا صامتة" ش دت ا تركيا 
د  الكويهههر الهههذ  التةهههدم االقتصهها إلههرالحكهههم  ويشهههير  إلههر الجههذور اإلسهههلمية

فةد تمكيت فهي مضهو  عشهر سهيوات مه   .ش دته تركيا في السيوات األريرا
كايهت  أ المرتوهة السادسهة عشهرا مه  وهي  اقتصهادات العهالم وعهد  إلرااليتةال 

كههذلك أصههوح اليههاتذ المحلههي . 3113فههي المرتوههة السادسههة والعشههري  فههي عههام 
يههة بالة ورمسههما ة دوالر لل ههرد عشهرا بالة دوالر وعههد أ  كها  يل اإلجمهالي

المعارضهههي  للحههههز  ال "لههههر أ  عتهههوزو  ي كههههدو  .لل هههرد قوههههل عةهههد مهههه  الهههزم 
يريههدو  ت ههور تركيهها ويههد متههدييي  وكههايوا ييترههرو  فرصههة لليةضههاض علههي م 

في تركيها  إليهما يحتا  "وجا ت م في هذ  االحتجاجات األريرا" ويضية أ  
فهههي  أكيهههريا وعضههها ويوحهههل يتحهههدل وصهههراحة حتهههر ي  هههم وعضههه أ اليهههوم ههههو 

 .(31)"قضية إرل أتاتورك أو ال كر العلمايي لكي يتمك  م  تجاوز مشكلتيا
 أعضها حهد أوملو  الس ير التركي الساو  في واشي    و أأما فارو  لوك 

فةههههد علهههه  علههههر مهههها يجههههر  فههههي تركيهههها المعههههارض   الجم ههههور حههههز  الشههههع  
 قههها ل  3103يوييهههو  حزيهههرا / 8وسياسهههة حكومهههة حهههز  العدالهههة والتيميهههة فهههي 

المحههرك الههر ية لسياسههات الحكومههة الحاليههة دييههي  وههل  هها  ي. وههدل الذهييههة "
لمي لةهههههات م  العلماييهههههة  ههههههم يحهههههاولو  إعهههههادا صهههههيامة المجتمههههه  وأسهههههر  وفةهههههاً 

 .(30)"الدييية
  العلمهههاييي  مههه  سياسهههات حهههز  العدالهههة والتيميهههة جديهههدا شهههكوكليسهههت  

ت ا الحكومهة وشهكل تهدريجي ميهذ تهولي ولكي ا تعززت علر ضو  قرارات اترهذ
رلهههة قهههرار السهههما  وارتهههدا  الحجههها  فهههي  أعهههوامةوهههل يليهههة ؛ فالحهههز  الحكهههم

يهه لهية للهدي  مسهاحة أالجامعات ردود فعل واسعة في مجتم  ل المها اعتوهر 
قههايو  حرههر ويهه  الكحههول وهههي   إلههراليههوم تحههّول اليةهههاش  .فههي الحيههاا العامههة

ة صههواحا  وميهه  شههركات الكحههول مهه  رعايههة السههاعة العاشههرا مسهها  والسادسهه
الةايو  يحرر أيضا وي  الكحول علر وعهد مسهافة . ودعم يشا ات في الولد

يهههزال الةهههايو  وحاجهههة لتصهههدي  ر هههية  مههها. ما هههة متهههر عههه  مدرسهههة أو مسهههجد
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الجم وريهههة عليههههه ليصههههوح يافهههذا  فههههي وقههههت تسهههعر مجموعههههات إليوههههات عههههدم 
يريمهههههي ي هههههدة للحهههههد مههههه  مرههههها ر تةهههههول الحكومهههههة إ  قرارهههههها ت. دسهههههتوريته

الكحهههول  السهههيما لهههدا الشهههوا . لكههه  ههههذ  الحجهههة ال تةيههه  العلمهههاييي  الهههذي  
. وفهههي ههههذا يتحهههديو  عههه  ت هههاول علهههر حيهههات م الشرصهههية و ريةهههة عيشههه م

هههذ  الحكومههة تكشههة إ  " تةههول  الوههة مشههاركة فههي احتجاجههات أيةههراالسههيا  
وتضههية لعشههر سههيوات"  يومهها وعههد يههوم عهه  وج  هها الحةيةههي وعههد أ  روأتههه 

يريههدو  ا  يتههدرلوا وت اصههيل حياتيهها الشرصههية وا  يملههوا علييهها يمهه  "قا لههة  
 .(33)"عيشيا  ولكييا سيةة ل م والمرصاد

أيهه لهية  إلهرمحمد سعد مهدير مركهز الةهاهرا للدراسهات التركيهة   . يشير دو 
لكههه   المواشهههر في ههها ولهههية المتسهههو  دور فهههي االحتجاجهههات يالرهههارجللعامهههل 

يجههازات حكومههة حههز  إف  دارليههةسياسههية ألمههر وشههكل أساسههي هههو ت ههاعلت ا
فالمشهكلة    واألرقهامالعدالة والتيمية السياسهية واالقتصهادية تتحهدل عه  ي سه ا 
قههههام ولكهههه  الههههذ  .  ميههههر مرتو ههههة ومعايههههاا معيشههههية يحههههدي ا المههههوا   التركههههي

 او وهههههو أقهههه    هههههم والتحديههههد أيصههههار حههههز  الشههههع  الجم ههههور  واالحتجاجههههات
وههههو امتهههداد للحهههز  الهههذ  قهههام وتأسيسهههه كمهههال أتهههاتورك     المعارضهههة األحهههزا 

 مهاووالتهالي     ول عه  حمايهة العلماييهة فهي تركيها  ي سهه المسه دووالتالي هو يعه
  راصهههة وعهههد فهههوز حهههز  العدالهههة والتيميهههة فهههي حهههدل ههههو تراكمهههات ميهههذ فتهههرا

   ووالتهالي(3100، 3113، 3113)االيتراوات الورلماييهة لهيلل دورات متتاليهة 
تجديهههد ميهههدا  تةسهههيم كذريعهههة لتضهههريم الموقهههة ولكههه   إعهههادااترهههذ موضهههوا 

هويهههة  إلهههرههههي الترههوة مههه  تحهههول هويهههة تركيهها العلماييهههة  األساسهههيةالرل يههة 
أكوههر رمههوز العلماييههة فههي  يميههل ميههدا  تةسههيممي هها أ   أسههوا لعههدا  إسههلمية

لراصههة وههه ل هها داللههة رمزيههة لملمههح ال مههة  إعههاداأ   فههإ  ووالتههالي    تركيهها
 إعهاداويريهد أردومها      اتجميل مي ةة تةسيم مهرا أرهر  إعادام مة م  حيل 

التههي كايههت موجههودا قوههل   ( )اليكيههة العسههكرية  رمههز مهه  رمههوز الدولههة العيماييههة
ع ههد أتههاتورك كمتحههة تههذكار  ولكيههه فههي الي ايههة يعوههر عهه  هويههة ل هها جههذور 
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الةهايو  الهذ  أصهدر   فضهًل عه   ويهة العلماييهةولكي ا تص دم وال     إسلمية
حيههل يجههرم ويهه  الرمههور   ( ولههية ميع هها كمهها قيههل )  أردومهها  للحههد مهه  الرمههور

مي   وأيضالم  هم أقل م  س  يمايية عشر عاما كما في أمل  ولد العالم 
    ويع ههها ريهههة علههه مههه  وضههه  ضهههرا   جزا    ويع ههها وجهههوار المهههدارة والمسهههاجد

جديههد لتركيهها مهه   إسههلميلعلمههاييو  هههذا الةههايو  ومياوههة توجههه ا عههدووالتههالي 
الجسهههر اليالهههل الهههذ  يهههرو  تركيههها  رعلههه  (األول)سهههليم   اسهههم السهههل ا  إ هههل 

مضهه  حههز  الشههع   إلههرهههذا االسههم  اوأد  ( واآلسههيو  األورووههي)  وشهه ري ا
ويضهم مجموعهة  ةعلويهال ال ا  هة إلهرييتمهي    ر يسههالجم هور  المعهارض أل

أيضها  إيهرا يت مويهه وعمهل مهذاوح ضهد العلهويي  فهي   م  العلويي  الذي كويرا
عهههداد الدسهههتور الهههذ  يمهههر إلوجهههود معضهههلة ر يسهههية فهههي الوقهههت الحهههالي عيهههد 

أكوهر توافه   إلهرأردوما  حاول الوصول  أ الرمم م  علر ومراحله الي ا ية ف
يليهة  وذلك م  رلل تشكيل لجية تضم    حول الدستور الجديد األحزا وي  

لكتاوههة  األريههراة إال أيههه فههي المرحلههة الر يسهه األحههزا أفههراد مهه  كههل حههز  مهه  
الدستور حدل صدام متوق  يتيجة المواج ة وي  ال ويتي  ويتيجة رفض قهو  

وكههها  رد     أردومههها  إلههرلمعارضههة أ  ييسههه  فضههل إعهههداد الدسههتور الجديهههد ل
وههو     ر في الي ايهةالدستور ويةر  رعل رأردوما  وأ  الشع  هو الذ  يست ت

  . (32)يضم  يةة الشع  فيه
قههد تسههتمر وعههض الوقههت ولكي هها لههذلك يمكهه  الةههول إ  هههذ  االحتجاجههات 

 لعههدا أسههوا  مي هها أيههه ال "رويهه  تركههي"ليسههت م هلههة أ  تتحههول إلههي يههورا أو 
يمهها احتجاجههات يةودههها حههز  معههارض قههو      يوجههد مضهه  شههعوي حةيةههي وا 

أردومها  الهذ  ههدد ويهزول م يديهه للشهارا علمها  ومازالت مالوية الشهع  ت يهد
  وأل    يتجهاوز التسهعة مليهي  عضهو وأ  عدد أعضا  حهز  العدالهة والتيميهة

يةافههههة الشههههع  التركههههي وف مههههه للديمةرا يههههة تجعليههههه يهههه م  وههههأ  الديمةرا يههههة 
ولشههعور  ويةههة شههعوه يحهو  فةههد قههام وزيههارا     الصهحيحة هههي االحتكههام للصهيدو 

 . األزمةل المار  العروي في عز رارجية لدو 
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 إل اء مشروع تطوير ميدان تقسيم -

 ألاههههتأكوههههر احتجاجههههات شهههه دت ا تركيهههها ميههههذ عةههههود  إلي هههها وفههههي ر ههههوا 
فههي اسهه يوول مشههروا ت ههوير سههاحة تةسههيم الههذ  كهها  ورا   اإلداريههة محكمهةال

  أسههههاوي االحتجاجههههات المياهضههههة للحكومههههة التههههي هههههزت تركيهههها  يلههههة يليههههة 
وفههي . 3103تمههوز/ يوليههو  3فههي  التركيههة اإلعههلمرت وسهها ل وحسهه  مهها ذكهه

قرارههههها المترههههذ الههههذ  كشهههه ت ت اصههههيله صههههحة تركيههههة عههههدا علههههر مواقع ههههها 
لههههم تههههتم  وأيهههههالةاوههههل للسههههت ياة   اإللاهههها االلكتروييهههة  وههههررت المحكمههههة هههههذا 

 ردوما أر ية الوزرا  التركي كا  و . استشارا "الموا يي " حول هذا المشروا
أعله  فهي ميتصهة حزيهرا / يوييهو  فهي  وهرز ههدة للمترهاهري  أ الذ  شكل

حكومتههه سههتحترم الةههرار الي هها ي للةضهها  فههي هههذا  إ  أزمههة االحتجاجههات  أو 
الت ههوير المييههرا للجههدل فههي السههاحة حتههر صههدور  إشههاالتعلهه   وأي ههاالملههة 

ة للمشهههروا الر يسههه"الر هههة  أ وويهههت المحكمهههة حكم ههها علهههر . الحكهههم الي ههها ي
ز " الملصههةة مههاواعههد المحافرهة علههر  ههاو  وهويهة السههاحة وحديةهة تيت هك ق

تضهام   ورح  تجم  ". صحي تا زما  وحرييت أوردتهل ا  وفةا للحكم الذ  
تةسيم" الذ  يميل المتراهري  والم لهة رصوصها مه  مهرة التيرهيم المهديي 

 "المشهروا أ  إلهرهذا الةرار رلص  إ وال يدسة  وةوا وحكم المحكمة  م كدا 
 .(33)"يحمل  اوعا مير قايويي اليص  في المصلحة العامة  الذ

 
 األوروبية -االحتجاجات في تركيا وانعكاساتها على العالقات التركية ثالثًا:

ورلل ها  3103فهي حزيهرا  ألةت االحتجاجات الشعوية التي ش دت ا تركيا 
   وواهض اليرهر عه  وصهةوشهكل مواشهر األورووية -العلقات التركية رعل

تههأييرا  سياسههي أو شههعوي  إال أي هها تركههت ذات  ههاو  هههذ  االحتجاجههات وأي هها
الم اوضهههههات الجاريهههههة ميهههههذ عةهههههود اليضهههههمام تركيههههها للتحهههههاد  رواضهههههحا علههههه

 .األورووي
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 األوربيةأبرز المواقف 

 للاههاز "العشههوا ي" سههتردامالوري اييههة اال وزارا الرارجيههة أدايههتالودايههة  فههي
يح  "  3103حزيرا / يوييو  األولا  ل ا في   وأضافت في ويالمسيل للدموا

وحريههههة  الترههههاهر السههههلمي احتههههرام الحهههه  فههههي لههههرعالسههههل ات التركيههههة يشههههج  
مجتمههههههه   األساسهههههههية فهههههههي أ  ههههههههي مههههههه  حةهههههههو  اإليسههههههها   والتهههههههي التجمههههههه 
 .(35)"ديمةرا ي

 علهههر لسههها  علهههر االحتجاجهههات التركيهههة اآلرهههر رسهههميال عهههل الرد وجههها   
  3103حزيرا / يوييو  3في  لحكومة األلماييةستي   سيورت المتحدل واسم ا

أ  "حريهههههة الهههههرأ  والترهههههاهرات همههههها حههههه  أساسهههههي فهههههي اليرهههههام  حييمههههها ذكهههههر
وقههال أيههه ال يههرا أيههًرا ل ههذ  األحههدال علههر م اوضههات ايضههمام   الههديمةرا ي"

 .(36)تركيا للتحاد األورووي
  علههر لسهها  المسهه ولي  األوروويههي  مهه األوروويههةيههم تتاوعههت التصههريحات 

 تصههههاعد حههههدا االحتجاجههههات وايتشههههارها فههههي تركيهههها  وفههههي هههههذا السههههيا  ايتةههههد
 3فهههي   مسههه ول توسهههعة االتحهههاد األورووهههي  (Stefan Fueleي هسهههتي ا  فولههه)

ة مه  األسلو  المتشدد الذ  تعاملت وه الشهر ة التركيه 3103حزيرا / يوييو 
أييا  جم  كوير في اس يوول ضهم ر هية الحكومهة  ياالحتجاجات  وقال فول

ومجموعهههة مميلهههي دول االتحهههاد األورووهههي فهههي  التركيهههة رجههه   يههه  أردومههها 
  إيههه مهه  الضههرور  علههر الحكومههة إجههرا  تحةيهه  "سههري  وشهه اة" فيمهها تركيهها
رهاهر أ  للشعو  في المجتمعات الديمةرا ية الحه  فهي الت يوأكد فول .حدل

ولكيهه أكهد والمةاوهل علهر  .السلمي  وأ  ال مكا  للةم  فهي الهدول الديمةرا يهة
إليههه رمههم قلةههه مهه   االيضههمامأ  اإلتحههاد األورووههي مهها زال يههدعم  لهه  تركيهها 

وقههال "دعههويي أياشههد تركيهها أال تترلههر  .التعسههة الههذ  تعههرض لههه المحتجههو 
أ كههد لكههم وأييهها )أ  عهه  قههيم الحريههة وحةههو  اإليسهها  األساسههية وأسههت ي  أ  

 .(37)للتحادال ييو  الترلي ع  مشروا ايضمام تركيا  (االتحاد األورووي

file://wiki/Stefan_Fuele
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 Guidoفيلهسههههتر يميههههدو ف)وزيههههر الرارجيههههة األلمههههايي  صههههر مهههه  ج تههههه 

Westerwelle إ  الحكومهههة التركيهههة قههها ًل  "  3103حزيهههرا / يوييهههو  00( فهههي
فعل ههههها علهههههر  توعهههههل وإشهههههارات را  هههههة فهههههي الهههههدارل والرهههههار  مههههه  رهههههلل رد

  واص ًا الصور الواردا م  ميدا  تةسهيم ووسه  اسه يوول وأي ها "االحتجاجات
ردومههها  تر يهههة حهههدا الموقهههة أوأضهههاة  "يتوقههه  مههه  ر هههية الهههوزرا  " "مةلةهههة

 .(38)"حوار سلمي إلرورو  الةيم األورووية والسعي 
ة العليهههها للسياسههههة يسههههةالم( Catherine Ashton كههههايري  أشههههتو )حيههههت و 

علهههر ضهههرورا تواصهههل الحهههوار وهههي   ة واألمههه  فهههي االتحهههاد األورووهههيالرارجيههه
االتحهههاد األورووهههي وتركيههها والعمهههل علهههر حهههل األزمهههة الحاليهههة فهههي تركيههها عوهههر 

شههتو  رههلل جلسهة يةههاش يرم ها الورلمهها  األورووههي بوقالهت . مةاروهة ايجاويههة
عوههههر عهههه  قلةههههه تجهههها   3103حزيههههرا / يوييههههو  03فههههي  إ  االتحههههاد األورووههههي

عمال الم هههر  للةههوا ويتهههاو  الموقهههة فههي تركيههها عههه  كيهه   مشهههددا علهههر االسههت
شهتو  إي ها أجهرت بوأعليهت  .ضرورا الترلي عه  تسهيية مها يجهر  فهي تركيها

وملهههههو حهههههول مجمهههههل أاتصهههههااًل هات يهههههًا مههههه  وزيهههههر رارجيهههههة تركيههههها أحمهههههد داود 
قليمههي م ههم للتحههاد  .الت ههورات وقالههت إ  تركيهها شههريك سياسههي واقتصههاد  وا 
  االتحهههاد يسهههتعد ل هههتح ويهههد إضههافي مههه  ويهههود التعهههاو  مههه  أيةهههرا أي و األورووهه

يتعلههه  والتأشهههيرات وتيةهههل األشهههراص وأ  ههههذا األمهههر يسهههتوج  التهههزام تركيههها 
كمها  اله  العديهد مه  اليهوا  األوروويهي  رهلل . ومعايير االيدما  األورووهي

 .(39)الجلسة ومراجعة سياسات االتحاد األورووي تجا  تركيا
 Emma ا وويييههههوهإيمهههه)ة هة اإلي اليهههههريحات وزيههههرا الرارجيههههوكايههههت تصهههه

Bonino أكيههر ايتةههادا للحكومههة التركيههة فيمهها  3103حزيههرا / يوييههو  03( فههي
أ  الحكومهههة التركيهههة  إلهههرمههه  المحتجهههي   وأشهههارت   ي هههاتعا وأسهههلو يتعلههه  

 إلهههرترهههوض امتحايههها جهههديًا فهههي  ريةهههة تعامل ههها مههه  الترهههاهرات اليضهههمام ا 
  الترهههاهرات فهههي تركيههها تميهههل "االرتوهههار الجهههد  إورووهههي  وقالهههت االتحهههاد األ

ميتةههههدا "اسههههترداما ميههههر  األورووههههياالتحههههاد  إلههههراليضههههمام هههههذا الولههههد  األول
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 إ اليهههههوا  االي هههههاليي   أمهههههاممتكهههههاف  للةهههههوا" فهههههي اسههههه يوول. وقالهههههت وويييهههههو 
( فهههههي السههههههاحات الههههههديمةرا ي"الحكومهههههة التركيهههههة تجتههههههاز امتحههههها  اليضهههههو  )

أورووهها".  إلههر ايضههمام اجههد  لعمليههة  ارتوههارا  وهههذا علههر األرجههح والشههوار 
ياضههههجة".  ديمةرا يههههةتصههههوح  أ   تةههههرر هههههل تريههههد أ"علههههر تركيهههها  وأضههههافت

ليسههوا عروهها"   واألتههراك"سههاحة تةسههيم ليسههت ميههدا  التحريههر  أ ت وويييههو دوعهه
رافضة المةارية وي  "الروي  العروي" و"رويه  تركهي" م تهرض. ورلصهت وويييهو 

مههها تهههذكر والترهههاهرات التهههي  أكيهههر  الترهههاهرات فهههي تركيههها تهههذكر أالةهههول  لهههرإ
 .(21)تجرا في كورا المد  الاروية كحركة "احتلوا وول ستريت"

يههههدعو  3103حزيههههرا / يوييههههو  03فههههي  اً ويايههههوأصههههدر الورلمهههها  األورووههههي 
استشارا الشع  فيما يتعل  ور   مشاري  تيميهة المهد   إلرالحكومة التركية 

حههههذر فيههههه مهههه  "اسههههتردام تههههداوير قاسههههية ضههههد المترههههاهري  و   (20)والميهههها  
"المس ولي  ع  العية الذ  تمارسه الشهر ة يجه  أ   إ السلميي "  مضي ا 

العدالهههة  وا  هههل  سهههرا  المترهههاهري  المسهههالمي  فهههورا وتعهههويض  إلهههريةهههدموا 
حي  رح  الةرار واالسهتجاوة المعتدلهة للحتجاجهات مه  قوهل الضحايا". وفي 

ل واالعتهذار مه  قوهل يا ه  ر هية الهوزرا  ووليهت أرييهتذ  و الر ية عود اهلل مه
فإيهههه أعهههر  عههه  أسههه ه لعهههدم رموهههة الحكومهههة التركيهههة وأردومههها  علهههر اترهههاذ 
ر وات يحو المصالحة  للعتذار وف هم ردود ال عهل مه  شهريحة مه  الشهع  

 .(23)"التركي

وزيهر   (rMichael Spindeleggeوييديليار شه)ميرا يهل  أعهر مه  جايوهه 
 03في تصريح يشر  علر موق  وزارا الرارجية اليمساوية فهي رارجية اليمسا 
مهه   الحكومههة التركيههة   تتوعهههالههي ذ الههذ عهه  قلةههه إزا  3103حزيههرا / يوييههو 

 مههه  مهههروا مسهههتوا قهههوات األمههه  التركيهههةأر هههرت "لةهههد االحتجاجهههات وقهههال  
 يج  علههر الحكومههةي ...سههلمي ومعرم ههم المترههاهري  ضههد والعيههة الترهيهه 
  قهوات األمه  مه  المياسه  السهلوك ج هد ممكه  لضهما  توذل كل أ  التركية
 مه  أيضها وحهذر ة"والمدييهة حمايهة الحةهو  األساسهياإليسها  و  حةهو  واحتهرام
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 اليمسها"أ   إلهر  مشهيرا لشها ل امييهر  كايهت أقليهة لمجهرد االحتجاجهات تجهريم
 مهههههههه  جايهههههههه  شههههههههكل مهههههههه  أشههههههههكال العيههههههههة أ  ي دتهههههههه واالتحههههههههاد األورووههههههههي

 مهه  ذلههك  أ   مهه ررا السياسههيي  األتههراكوعههض  ادعهها ات إ  ...المترههاهري 
تميهههل و  التصهههعيد وهههررت ال  اإلرههههاويي  حتهههر أو محرضهههي  كهههايوا المترهههاهري 
 .(33)"حرية التعوير احترام ضد ضروة أررا

سهتكو  اسهتجاوة الحكومهة الةليلة المةولهة   أ  األيام إلر وييديليارش أشارو 
وزيهر  واالتحهاد األورووهي. وقهال تركيها وي  إزا  الم اوضات اليمساوية حاسمة

ت  م  أيةرايجعل  اتراذ موقة واضح"يتعي  علر االتحاد األورووي  الرارجية
 قهههيم المجتمههه  مههه  عيصهههر أساسهههي ههههو اإليسههها  األساسهههية حمايهههة حةهههو  أ 

االتحهههاد األورووهههي". ورلهههص  إلهههر تركيههها لتةهههار شهههر  ضهههرور  األورووهههي و 
يتعهههي  علهههر االتحههههاد   الت هههاوض فصههههول عرقلهههة وهههدال مههه  وييديليار أيههههشههه

ة" يوالحةهو  األساسه حول "الةضا  (33)ال صل رقم  فتح اليرر في األورووي
 موضههوعات معالجههة يمكهه  للتحههاد األورووههي هههذا ال صههلمهه  رههلل "فههتح و 

(39)"علر  اولة الم اوضات رسميا ر  الموضوا م لمة و 
. 

فهي  ( فةد أكدLaurent Fabiusسي )لورا  فاويوة أما وزير الرارجية ال ري
فههي " وضههو  الههي ة ال ههدو  أ  "وههارية تأمههل فههي 3103يههرا / يوييههو حز  03

مها دعها إليهه  . ههذاه  أمهر ال وهد ميه  الحهوار الديمةرا يهة أيه" في مضي ا  تركيا
 .(25)أ  يي ذ" وبمل عود اهلل ُملالر ية التركي 

وردًا علههر ويهها  الورلمهها  األورووههي صههر  ر ههية الههوزرا  التركههي أردومهها  
 األورووههههههههيال أعتههههههههرة وههههههههأ  قههههههههرار يترههههههههذ  الورلمهههههههها    "ويوههههههههرا تحههههههههد  قهههههههها لً 

لههراليويهها  و  إلههرييرههروا  أ وشههأييا...وعلر الههذي  مههرروا هههذا الةههرار   تعامههل  ا 
 .(26)"الشر ة م  االحتجاجات هياك

 األورووههيتتسههو  المواج ههة الحههادا وههي  تركيهها واالتحههاد  أ محللههو   توقهه و 
وقهههال الل كمهههال  وههههو محلهههل . وال عهههل ويي مههها فهههي تهههوتر العلقهههات المتهههدهورا

للعتصهام السهلمي الموهد ي فههي  أيةهرا إداراسياسهي وهارز واسه يوول  إ  سهو  
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وقال كمال  .األوروويحديةة ماز   رل  صورا سلوية في يرر دول االتحاد 
"وج هههت حهههوادل االحتجاجهههات ضهههروة قويهههة لصهههورا   لوكالهههة أيوههها  )شهههييروا(

 األورووههياالتحهاد  إلهرايضهمام ا  تركيها الديمةرا يهة  ممها سهيجعل مهه  عمليهة
 ".أمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرا عسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيرا فهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي المسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتةول

ر محللهو  اشهاآلرر المتعل  ووج هة يرهر الجايه  التركهي فةهد أوعلر الجاي  
التحهاد ا أو قهرارات يصهدرها الحكومة التركيهة لهم تعهد تكتهرل أليهة برا  أ  إلر

لةد قال كمال "و . 3111ميذ توقة محاديات ايضمام ا للتحاد في  األورووي
تسا ال وشأ  مها إذا  األوروويرد فعل الحكومة التركية م  ايتةاد االتحاد  أيار

وقالهههت فاليريههها ". كايهههت تركيههها مازالهههت صهههادقة فهههي ج هههود ايضهههمام ا للتحهههاد
اي الية للعلقات الدولية في جامعهة صهوا  الهدي  زعهيم  أستاذا يوه  جيايوتا

التههر لههم تعههد تيرههر لليضههمام   تركيهها إ"  لوكالههة أيوهها  )شههييروا(  واسهه يوول
يتههدرل فههي احتجاجههات حديةههة  أ ال تريههد ميههه و كضههرورا   األورووههيللتحههاد 
تركيهههها تعتوههههر االحتجاجههههات قضههههية محليههههة وحههههذرت دول  أ وتاوعههههت " مههههاز 

الحكومة التركية زعمهت  إ ول " وأضافت "م  التدرل في ا األورووياالتحاد 
الاروههي  اإلعههلمر تركيهها وات مههت أ  حركههات االحتجهها  مهه امرا أجيويههة لتههدمي

 .(27)"وترويذ فكرا را  ة ع  تركيا
 إلهرالتصهريحات المتوادلهة  تتوقعات المحللي  في محل ا  إذ تسوو وكايت

المستشههههارا  تتصههههريحاوكايههههت  تههههوتر شههههديد وههههي  تركيهههها واالتحههههاد األورووههههي 
تر و تهه إلههرأدت  حيههل ميركههل األكيههر إيههارا للحكومههة التركيههة أيجههيل األلماييههة

لههك حههي  ذو  اسههتدعا  سهه ير  الولههدي   إلههر شههديد فههي العلقههات ويي مهها وصههل
حزيههرا / يوييههو  03فههي  RTL)) تل زيههو  علههر ويههت فههي مةاولههةميركههل كههرت ذ

العديهد مه  األشهراص  ميهل"صهدمت   أي ها لةمة اليمايية ماادرت ا قول 3103
وذكهرت " تركيها في والمتراهري  الشر ةاالشتواكات وي   صورم    اآلرري 

ف ميها   فهي رأيهي  ال يعكهة في الوقهت الهراه  تركيا في "ما يحدل ميركل أ 
 األلماييهةالمستشهارا  أوهدت كما .(28)"الرأ  التعوير ع حرية التراهر  وحرية ل
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حهههول  األورووهههياالتحهههاد  إلهههرم اوضهههات ايضهههمام تركيههها  وهههد شهههكوك ا حيهههال 
تأييههدها فههتح صهه حة م لهه  العههام  أعليههت أي هها  مهه  (33)و (33)ه ال صههلي  الهه

 .(29)تجديدا في الم اوضا
وزيهههر  يحات التهههي أيهههارت المسههه ولي  األتهههراك حهههذروردًا علهههر ههههذ  التصهههر 

 ميركههل أيجههيل األلماييههةجمهها  وههامش  المستشههارا أالتركههي  األوروويههةالشهه و  
محاولههة لعرقلههة فههتح فصههل جديههد مهه   أيههةمهه   3103حزيههرا / يوييههو  31فههي 

الصحافيي   أماموقال وامش . األورووياالتحاد  رإل أيةرام اوضات ايضمام 
 إلههرذلههك سههي د   أ  أو  تصههحح الر ههأ الههذ  ارتكوتههه االييههي  أ "بمههل فههي 

حزيههرا / يوييههو  31قههرار مرتةهه  مهه  وروكسههل فههي  إلههر إشههاراردود فعههل" فههي 
فهههههي  وأضهههههاة مههههه  الم اوضهههههات.  (33) ورصهههههوص فهههههتح ال صهههههل الهههههه 3103

 برهر"تركيها ليسهت ولهدا كهأ  ولهد  أ التركيهة  اإلعلمتصريحات يةلت ا وسا ل 
ميتةههههدا مهههها اعتوههههر  "ميههههاورا ايتراويههههة سهههه لة" مهههه  جايهههه  ميركههههل مهههه  اقتههههرا  

( ميركهل توحهل أيجهيلكايهت ) إذا"وقهال وهامش  .ألمايياااليتراوات التشريعية 
 أالجههل االيتراوههات  فهها  هههذ  المههادا يجهه  أعهه  مههادا للسياسههة الدارليههة مهه  

أيلهول  33االيتراوهات التشهريعية المرتةوهة فهي  إلهر إشهارافهي   (31)تكهو  تركيها"
 .ألماييافي  سوتمور

  عمومهها األورووههيوسهه  ارت ههاا كويههر فههي حههدا التههوتر وههي  تركيهها واالتحههاد 
 ألماييههااسههتدعت  وتركيهها وألماييهها رصوصههًا  وعلههر رل يههة تصههريحات وههامش 

ير إ األلمايية ارجيةوزارا الر إلرالس ير التركي  3103حزيرا / يوييو  30في 
ميركهههل علهههر  أيجههيل األلماييهههةالشههديدا للمستشهههارا  المسههه ول التركهههيايتةههادات 

فيمههههها اسهههههتدعت  األورووهههههياالتحهههههاد  إلهههههررل يهههههة م اوضهههههات ايضهههههمام تركيههههها 
وقههال . وفهه  موههدأ المعاملههة والميههل األلمههاييوههدورها السهه ير  التركيههة ةالرارجيهه
 أمرللصحافيي  "هذا  األلماييةارجية ويشكي المتحدل واسم وزارا الر أيدرياة

"اسههتدعر  يهسههترفيليميههدو ف األلمههاييوزيههر الرارجيههة  أ  اً  يضهه" مميههر مةوههول
". ألماييههاحههول  أتههراك" وسههو  "تصههريحات مهه  مسهه ولي  ير ههرا السهه ير التركهه
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ل  تسير جيدا  واألمورتصريحات تيير تسا الت كورا   أي االيا   " وأوضح
"موق يا سيعرض )علر الس ير التركي( وكل الوضو   وتاو ". علر هذا اليحو

"لهههية هيهههاك علقهههة" وهههي  قمههه  الترهههاهرات فهههي  وأيههههالمتحهههدل  وأكهههد ".الهههلزم
وقهال "لهية  األورووهيتركيا  الذ  يهددت وهه ميركهل  والمحاديهات مه  االتحهاد 

فهههي الحيهههاا  كهههل شهههي  مهههرتو   والتأكيهههدمضهههي ا " "هيهههاك مههه  راوههه  مواشهههر
 .(90)"واآلرر

 3103حزيههرا / يوييههو  39فههي  عهها وزرا  رارجيههة االتحههاد األورووههيوقههد د
فههتح مرحلههة جديههدا مهه  م اوضههات ايضههمام تركيهها رسههميًا لعضههويته  لكهه   إلههر

إلصهلحات ديمةرا يهة   تركيهاوعد صدور تةرير االتحاد المتعل  وشأ  إجرا  
 مههه كايهههت ألماييههها مههه  وهههي  عهههدد قليهههل مههه  الهههدول التهههي أعروهههت عههه  حهههذرها 

جاجهههات الشهههعوية األريهههرا وههههو مههها عوهههر عيهههه وزيهههر الرارجيهههة األلمهههايي االحت
فيله وكذلك يرير  اليمساو  وال وليد   لك  ميسهةة السياسهة الرارجيهة  فيستر

فهههههي االتحهههههاد األورووهههههي كهههههايري  بشهههههتو  حاولهههههت التر يهههههة مههههه  تهههههأيير ههههههذ  
وهههي مرههههو  و التصهههريحات حيهههل أكهههدت أ  مسهههتةول تركيههها مههه  االتحهههاد األور 

ز تةهههدم كويهههر فيمههها يتعلههه  والعمهههل الهههذ  يجههه  إيجهههاز   فهههي إشهههارا إلهههي وهههإحرا
 . (33)اإلصلحات الديمةرا ية التي ي ال  و ا االتحاد األورووي

أ  قههرار للتحههاد األورووههي  رأكههدت تركيهها أي هها سههترد وةههوا علههمهه  جايو هها 
وإلاهههها  محاديههههات الت ههههاوض لليضههههمام للتحههههاد  فههههي رههههل مههههرور العلقههههات 

وهامش فهي تصهريحات  أكهد  حيل حادا لمايية ورلفات دولوماسيةاأل-التركية
  3103حزيرا / يوييهو  39في لصحي ة "دويتشه تسايتويذ" األلمايية الصادرا 

هياك احتياجها ""  مضي ا أ  اأ  "تركيا لدي ا ريارات أرر  ا والتي توزا وتركي
ضههات متوههادال وههي  االتحههاد وتركيهها  ولههية مهه  العههدل عرقلههة فههتح فصههل م او 

 .(32)"جديد  وهو فصل فيي  وسو  معوقات سياسية
م اوضات االيضمام  لكي ها أيهرت  راالحتجاجات التركية لم ت ير فة  عل

علههههي الههههدارل األورووههههي  حيههههل أيههههار رههههرو  المرههههاهرات الم يههههدا والمضههههادا 
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ألردومهها  جههداًل دارلًيهها  أورزههها رههرو  مههوا يي  يمسههاويي  مهه  أصههول تركيههة 
الصههعيد الههدارلي  رأيههار ردود أفعههال متواييههة علهه فيييهها ممههافههي لههدعم أردومهها  

واليمسهها حيههل  الهه  ر ههية حههز  األحههرار اليمييههي المعههارض ور ههية حههز  
 إلهههرمههه  المهههوا يي  اليمسهههاويي  ذو  األصهههول التركيهههة العهههودا أيضههها  التكتهههل

تركيهها  وفههي المةاوههل أعههر  سههكرتير عههام حههز  الشههع  المحههافر عهه  مضههوه 
ر ية حز  األحرار وال  م الياقص للديمةرا يهة  ات مت ماً لميل هذ  التصريح

واص ا هذ  التصريحات وأي ا معادية لحريهة التعويهر عه  الهرأ   كهذلك أيهارت 
المرههاهرات التههي ررجههت فههي ألماييهها ضههد أردومهها  قلةًهها أميًيهها مهه  احتمههاالت 

 .(33)الشا  في ا راصة وأ  ألماييا و ا أكور عدد م  األتراك في أورووا
األلماييهة علهر رل يهة االحتجاجهات -د ايعكة التوتر في العلقات التركيةوق

مزيهد مه   إجهرا  في تركيا علر موافةة وزرا  رارجيهة االتحهاد األورووهي وتأجيهل
أرههرا ويهها ًا  محاديههات عضههوية االتحههاد األورووههي مهه  تركيهها لمههدا أروعههة أشهه ر

ت. وقهههد أشهههار ااالحتجاجههه  وسهههو   ريةهههة تعامهههل تركيههها مههه علهههر مةتهههر  ألمهههايي
ذلك وةوله أ  ورلي  أع ت اقترا   إلروزير الرارجية األلمايي ميدو فيسترفيله 

حهههل وسههه  أليرليهههدا التهههي تولهههت ر اسهههة االتحهههاد األورووهههي فهههي تلهههك ال تهههرا  وتهههم 
 فههههي اجتمههههاا لههههوزرا  للصههههح يي التشههههاور وشههههأيه مهههه  الههههدول األعضهههها   وقههههال 

  "ال 3103حزيههرا / يوييههو  39 غ فههيلوكسههموور  فههي رارجيههة االتحههاد األورووههي
مه   قصهارا ج هديا يحه  يوهذل .سوة يتوهدد هذا االقترا  اليوم إ يمكييا الةول 
المةدم للتحهاد  االقترا  حل جيد" وقال دولوماسي ألمايي "ا  إلرأجل التوصل 

 م  عةد اجتماا وتأرير ولك  فصل جديد علر فتح اآل  هو االت ا  األورووي
أ   إلههههر. وتجههههدر اإلشههههارا مهههه  هههههذا العههههام" وقههههت الحهههه حتههههر  إل لقههههه تركيهههها

األريههههر تةريههههر   وعههههد أ  يصههههدر سههههيكو  االفتتهههها  الرسههههمي للتحههههاد األورووههههي
 ممارسههة مهه  تتماشههر جعههل قواييي هها فههي التةههدم الههذ  أحرزتههه تركيهها السههيو  عهه 

 أكتوورتشري  األول/  4في   وذلك في مجال حةو  اإليسا االتحاد األورووي 
3103
(35). 



 
 
 

  [53] (23) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

 3103حزيهههرا / يوييهههو  31فهههي  األورووهههييهههد وزرا  رارجيهههة االتحهههاد أوقهههد 
ل وقها ر.يضمام تركيا يحو أروعهة أشه امةتر  ألماييا إلرجا  المحاديات وشأ  

وافةههههههوا علههههههر اسههههههت ياة  األورووههههههيزرا  رارجيههههههة االتحههههههاد و دولوماسههههههيو  إ  
/ اليهايي فهي تشهري  المزمه  تةديمهه تةريهرالمحاديات ايضمام تركيها ولكه  وعهد 

 .(36)رزتهتحوشأ  التةدم الذ   3103أكتوور 
االتحهاد  قهرارر إ  يالييديوش يرا يلم  جايوه  قال وزير رارجية اليمسا م

فترا مياسوة لويا  كي ية التعامل م  الحةو  األساسية "األورووي أع ر تركيا 
وقههال فههي " للمههوا يي  وكي يههة تعامل هها مهه  حهه  الترههاهر وحهه  حريههة التعويههر

م  وج ة يرر  هذا ضرور  جدا أليهه ييواهي أال تكهو  لهدييا معهايير "  ييافي
مزدوجههههة فههههي االتحههههاد األورووههههي  لههههدييا قههههيم أوروويههههة وهههههذا يشههههمل أ  تحتههههرم 

 .(37)"الحةو  األساسية للموا يي 
 

 خاتمة واستنتاجات
حههاول هههذا الوحههل تسههلي  الضههو  علههر االحتجاجههات التههي ايههدلعت فههي تركيهها 

الدارليهههههة  وتأييرات ههههها  ومتاوعهههههة مسهههههارها وت ورات ههههها 3103ايو / مهههههأيهههههار 38فهههههي 
الحكومهة التركيهة  وأسهلو ايهدالع ا وعوامهل ايتشهارها   أسهوا والرارجية  وتحليل 

فههههي معالجت هههها  ورصههههد المواقههههة الدوليههههة تجاه هههها  وراصههههة مواقههههة الحكومههههات 
  ل هذ  التي ايتةدت في معرم ا ردود فعل الحكومة التركية في التصهد األورووية

وعلههر مسههار  األوروويههة -االحتجاجههات  وايعكاسههات ذلههك علههر العلقههات التركيههة
حهول مسهالة العضهوية التهي تهم تأجيل ها  األورووهيالم اوضات وي  تركيا واالتحاد 

عةاوهها لتركيها علههر  ريةههة تعا ي ها مهه  تلههك االحتجاجهات. وقههد رههر   أشهه ر أروعهة
  أهم االوحل والعديد م  االستيتاجات 

ا ميههر متوقعههة لههية أجههاايههدالا هههذ  االحتجاجههات فههي اسهه يوول م شههكل  .0
ورد  أسهلو للحكومة التركية فحس  وهل للعهالم أجمه   وايعكهة ذلهك علهر 

فعهههههل السهههههل ات التركيهههههة فهههههي التصهههههد  ل ههههها إذ اتسهههههم واالرتوهههههاك والترهههههو  
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واستردام الةوا الم ر ة تجا  المتراهري  تارا  ومحاولة الت اوض م  قادا 
ممههها اسهههت ز الكييهههر مههه  الهههدول والحكومهههات  أرهههرااجهههات تهههارا ههههذ  االحتج

وميرمات المجتم  المديي في العالم التي ايتةدت االستردام الم هر  للةهوا 
 في مواج ة المحتجي .

أر ههههأت الحكومهههههة التركيهههههة فهههههي تةههههديرات ا لحجهههههم و ويعهههههة وتهههههأييرات ههههههذ   .3
يكهههو   االحتجاجهههات ووالتهههالي فشهههلت فهههي  ريةهههة معالجت ههها واحتوا  ههها  فلهههم

الترريوية واستالل ا سياسيا  واألعمالمجديا التصد  ل ا والةوا  وات ام ا 
الحهوار مه   أسهلو هها فاتوعهت أالحكومهة ر  وأدركهتم  قول المعارضة  

قههههادا االحتجاجههههات وعههههدما ايتشههههرت فههههي الكييههههر مهههه  المههههد  والمحافرههههات 
 ةأيههالحكومههة ر أههها وحاولههت تصههحيحه متههأررا لتجيهه   فأدركههتالتركيههة  

اسههتةالة حكومههة حههز  العدالههة  إلههرسههو ا قههد تهه د   أكيههرتههداعيات دارليههة 
 والتيمية.

علههر الههرمم مهه  االيتةههادات الكييههرا الموههررا الموج ههة للحكومههة التركيههة فههي  .3
يسر أي ا دولة ديمةرا ية. يأ   ليا ريةة تصدي ا للحتجاجات  ال ييواي 

حالههة االضهه را  وفهي الواقهه   هيههاك جوايه  معييههة فههي رد الحكومهة علههر 
ال تكهههاد ترتلهههة عمههها يهههرا  فهههي أورووههها والواليهههات المتحهههدا. فالاهههاز المسهههيل 

صههههيدو  اليةههههد الههههدولي" و"مجموعههههة "للههههدموا يعتوههههر أمههههرًا عاديههههًا فههههي قمههههم 
اليمهههايي"  وييمههها فهههي دول ميهههل ألماييههها جهههرت العهههادا ميهههذ أمهههد وعيهههد علهههر 

 ة. إ  حمههلت مواج ههة المرههاهرات العيي ههة وههالةوا العضههلية لرجههال الشههر 
الةمهه  الم ههر  ُتعههد ر  ههًا أييمهها كايههت  ولكهه  تركيهها ليسههت وحههدها فههي هههذا 

 .السيا 
الهههههدول الارويهههههة محةهههههة فهههههي ايتةادهههههها لهههههردود فعهههههل الحكومهههههة التركيهههههة تجههههها   .9

االحتجاجهههات ولر ههها  أردومههها  المصههه وغ والمواج هههة فهههي وهههلد  والهههذ  
الي فهي وقه  ههذ  يزيد حدا االستة ا  وهي  اليهاة. ولكه  ال ييواهي أ  ياه

الحوادل علر المش د السياسي التركي. فمحتجو ميدا  تةسهيم ال يحرهو  
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وأملويههة ايتراويههة تتياسهه  مهه  ذيههوا صههيت م  وكيتيجههة لههذلك  فههإ  الةاعههدا 
الكويهههرا مههه  المحهههافري  فهههي تركيههها  التهههي كايهههت فهههي معرم ههها ما وهههة عههه  

فهوز الحهز    أكهد  العدالهة والتيميهة وههو مها ز   ههي تعهد م يهدا لحهالحركة
مهرا فهي تهاري   ألولفي يلل دورات ايتراوية متعاقوة  وهو شهي  يحهدل 

 تركيا المعاصر.
 فهههي موق  ههها الياقهههد للحكومهههة التركيهههة  فهههل األورويهههةلةهههد والاهههت الحكومهههات  .1

المةاريههة والمسههاواا وههي  الديمةرا يههة فههي تركيهها وتلههك الموجههودا فههي  يييواهه
اللتيييهة   أمريكهاالموجودا في دول تضاهي تلك  األولرالار   فما زالت 

ف هههذ  الهههدول ميهههل تركيههها  مهههرت وعةهههود مههه  الت هههور السياسهههي المضههه ر  
واسههتارقت وقتههًا حتههر تكتسهه  جميهه  مهها يلههزم إلقامههة ديمةرا يههات متةدمههة 

عمومههها واالزدواجيهههة  فلهههم تصهههدر  األورووهههييوعههها مههها. كمههها اتسهههم الموقهههة 
ي سههه ا  األسهههالي ا اسهههتردمت وايتةهههادات للحكومهههة اليوياييهههة عيهههدم إدايهههات

 .3103تجا  المحتجي  علر التدهور االقتصاد  في الولد في عام 
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Abstract 

This paper deals with the protests that took place in Turkey in June 

2013 following the government's determination to develop the Gezi 

park near Taksim Square and setting up a business and building a 

military barracks dating back to the Ottoman era. Initially led the 

activists in the field of environmental protests and then evolved to 

include Turkish opposition and widened in many provinces of Turkey. 

The Turkish government faced these protests and used water cannons 
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and tear gas, prompting a lot of international reactions, particularly in 

the European Union, which condemned the government's practices 

against the demonstrations and called for calm and restraint, which 

ultimately led to strained relations between Turkey and the European 

Union and postponed accession negotiations six months. 
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