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مستخلص البحث

يتناول هذا البحث االحتجاجات التي حدثت في تركيا في حزيرران  3102إثرر عرزم
الحكومة على تطوير منتزه غازي القريب من ميدان تقسيم وانشاء مشروع تجاري وبناء
ثكنرررة عسررركرية تعرررود للعهرررد العثمررراني .فررري البدايرررة قررراد ناشرررطون فررري مجرررال البي رررة
االحتجاجرات ثرم تطرورت لتشرمل المعارلرة التركيرة واتسرعت فري العديرد مرن المحافترات
التركيررة .وتترردت الحكومررة التركيررة لهررذه االحتجاجررات واسررتعملت خرراطيم الميرراه وال رراز
المسيل للدموع مما أثار الكثير من ردود األفعال الدوليرة وخاترة فري االتحراد األوروبري
الذي أدان ممارسات الحكومة لد التتاهرات ودعا إلى الهدوء ولبط النفس ،مما أدى
فرري النهايررة إلررى ترروتر العالقررات التركيررة األوروبيررة وتأجلررت مفاولررات االنلررمام سررتة
أشهر.

مقدمة

شه ه دت تركي هها أوار ههر أي ههار /م ههايو  3103احتجاج ههات واس ههعة الي هها ف ههي
اسه يوول العاصهمة االقتصههادية واليةافيهة لتركيها علههر رل يهة رموهة الحكومههة
التركيههة ت ههوير ميتههز مههاز الةري ه م ه ميههدا تةسههيم واقامههة مشههروا تجههار
ودالً عيه يضم متح اً وأسواقاً وشةةاً وميرها م األمور.
قههاد الترههاهرات فههي الودايههة عههدد م ه يش ه ا الوي ههة يههم مهها لويههت أ اتسههعت
وشههكل كويههر اسههتالت ا المعارضههة التركيههة وفههي مةههدمت ا حههز الشههع الجم ههور
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للم الوههة واسههتةالة الحكومههة التركيههة وعمههت االحتجاجهات أكيههر مه  01محافرههة
تركي ههة .وحاول ههت الش ههر ة التركي ههة التص ههد ألعم ههال الش هها الت ههي ترلل ههت ه ههذ
التراهرات واستردمت ره ار يم الميها والاهاز المسهيل للهدموا لت ريه المترهاهري
وحاولت الحكومة التركية الت اوض مه قهادا االحتجاجهات لت هد ت ا وتهم التوصهل
إل ههر ح ههل وه ههو رض ههوا ال ه هرفي لة ههرار المحكم ههة التركي ههة ف ههي مش ههروعية الر ههة
الحكومية لت وير ميدا تةسيم م عدم ا.
وكايههت الية ههة األوههرز فههي هههذا السههيا هههو المواقههة المتواييههة لحكومههات
االتحههاد األورووههي مه االحتجاجههات فههي تركيهها ألسههوا سياسههية فوعضه ا يههدد
وأسلو الحكومة التركية في التصد للتراهرات واإلف ار في استردام الةوا
وال ه ههوعض اآلر ه ههر اكت ه ههر وااليتة ه ههاد ودع ه هها إل ه ههر ض ه ههو ال ه ههي ة ف ه ههي مواج ه ههة
الترههاهرات لك ه المواقههة الياقههدا وةههوا للحكومههة التركيههة كايههت األوههرز وأدت
إلههر تههوتر ملحههور فههي العلقههات التركيههة -األوروويههة أيههر فههي ي ايههة الم ههاة
في مسألة ايضمام تركيها للتحهاد األورووهي وتأجيهل الم اوضهات الجاريهة وهي
ال رفي في هذا الشأ أروعهة أشه ر كيهوا مه العةها للحكومهة التركيهة علهر
ريةة تعامل ا م التراهرات في تركيا.
يح ههاول ه ههذا الوح ههل تس ههلي الض ههو عل ههر مس ههار االحتجاج ههات ف ههي تركي هها
وت ورههها وتحليههل عوامههل وأسههوا ايههدالع ا يههم مواقههة الحكومههات األوروويههة
مي هها وتأييره هها فه ههي العلق ههات التركي ههة-األورويهههة وم اوض ههات ايض ههمام تركيههها
للتحاد األورووي وايت ر وراتمة تضميت ملرصا م أهم االستيتاجات.
أوالً :مسار تطور االحتجاجات في تركيا وردود الفعل الحكومية

وهدأت احتجاجههات ميههدا تةسههيم فههي تركيهها فههي  32أيههار /مههايو  3103تيديههدا
ور ههة حكوميههة إل ازلههة ميتههز مههاز فههي ميههدا تةسههيم فههي إ ههار ر ههة ت ههوير.
ويعههد الميتههز م ه المسههاحات الرض ه ار الةليلههة فههي وس ه الجههز األورووههي م ه
إس يوول .وتضميت الر ة تج يز ممرات مشهاا فهي ميهدا تةسهيم واعهادا ويها
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يكية تةسيم العسكرية التي تعود للع د العيمايي التي هدمت سهية  .0491وكها
مه ه المة ههرر أ يش ههمل ال ههاو األرض ههي مه ه اليكي ههة العس ههكرية مرك ه ًاهز تجارًي هها
يه
وال ههاو العلههو يضههم شههةةًا فههاررا .إال أ ر ههية الههوز ار التركههي رج ه
أردوما قال أييا االحتجاجات أ ال هاو األرضهي قهد يضهم مرك ًاهز تجارًيها أو
متح ًا وأ الةرار لم يترذ وعد حول ذلك(.)0
في الوداية قاد ياش و وي يو االحتجاجات ضد إزالة أشجار في ميهدا
تةسيم واعادا إيشا يكية عسكرية عيمايية .ت ورت االحتجاجات إلهر أعمهال
شا وعد أ هاجمت قوات الشر ة المحتجي  .واتس موضوا االحتجاجات
ليشههمل االعت هراض علههر سياسههات الحكومههة وايضههمت مههد أرههرا للترههاهر
فضلً ع إس يوول هي أيةرا وازمير ومومل وأي اليا(.)3
وف ههي  30أي ههار /م ههايو  3103اس ههتردمت الش ههر ة ره ه ار يم المي هها والا ههاز
المس ههيل لل ههدموا لت ريه ه المتر ههاهري حي ههل أص ههي الم ههات( .)2وذك ههر وزي ههر
الدارليههة التركههي (معمه هر مههولر  )Muammer Gülerأيههه ته هم اعتةههال ()434
شرص هاً م ه المشههاركي فههي االحتجاجههات لكيههه أضههاة أيههه تههم اإلف ه ار ع ه
وعض م وعد االستجوا (.)3
و الوههت المعارضههة علههر إيههر هههذ األحههدال ووقههة إ ازلههة الميتههز ومحاكمههة
وع ههض أفه هراد األج ه هزا األميي ههة واس ههتةالة مح ههافر إسه ه يوول( .)5وص ههر )رجه ه
يه ه أردوم هها  )Recep Tayyib Erdoganر ههية الحكوم ههة التركيه هة أ
المشههروا سيسههتمر واعتههرة وتجههاوزات الشههر ة ودعهها إلههر وقههة المرههاهرات
وتجمه ه م ههات األته هراك أم ههام مة ههر الورلم هها األوروو ههي ف ههي وروكس ههل
هور(.)6
ف ه ًا
ّ
مي ههددي وحكوم ههة أردوم هها وايترم ههت مس ههيرات تض ههاميية ف ههي ع ههدا م ههد ف ههي
ألماييا ووري اييا وفريسا وفي ييويورك والواليات المتحدا(.)7
وايتةههدت الصههحافة التركيههة حتههر المواليههة مي هها للحكومههة التركيههة أسههلو
تعا ي األريرا م االحتجاجهات واصهرارها علهر تي يهذ المشهروا فهو حديةهة
مههاز وقههال الكات ه علههي ويههرم أوملههو فههي صههحي ة ييههي ش ه التركيههة فههي
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عددها الصادر في  3حزي ار  /يوييو " 3103كية تسمح سل ة سياسية وهأ
تصل األمهور إلهر ههذا الحهدك كيهة تسهتردم السياسهة كللهة للتحهد وت عهل مها
يحلهو ل ههاك وا كهها هيهاك رد فعههل شههعوي فلمهاذا ال توقههة الحكومههة المشههروا
حت ههر وا ك هها ذل ههك م قت هها وتتح ههدل مه ه المحتج ههي ك لم ههاذا العي ههادك ولم ههاذا
تتصهة و هذ الوحشهية والعيههة الوهي ك" .كمها ايتةهد إحسهها يلمهاز فهي صههحي ة
تود زما اليومية اإلسلمية اليا ةة واللاة االيكليزية سياسة الحكومهة تجها
االحتجاج ههات ق هها ل "إ الحكوم ههة ل ههية ل ههدي ا اس ههتعداد لنيص ههات مي ههر أ
قض هية حديةههة مههاز رومهها كايههت الةشههة التههي قسههمت ر ههر الوعيههر وههل ورومهها
تم ههد السههويل إلههر رسههارا الحةههة فههي االيتراوههات فههي مدييههة اس ه يوول التههي
أدارها اإلسلميو رلل العشري عاما الماضية"(.)8
وعلر الرمم م هذ االيتةادات وتسمية الوعض وأ ما يحهدل فهي تركيها
هههو "رويه تركههي" علههر مهرار مهها يسههمر و ه "الرويه العروههي" فةههد ي ههر أردومهها
ذلههك وقههال إ وههلد ال تشههوه دول الرويه العروههي وأكههد أ االسههتروارات تةههوم
وتحةيةات هها لمعرفههة فم ه يةههة و ار األحههدال التههي ش ه دت ا مههد تركيههة رههلل
األيام األريرا سوا كايت قوا دارليهة أم رارجيهة مضهي ا أ "ههذ الةهوا قهد
تحاس إذا دعت الحاجة" .وقال أردوما في م تمر صح ي في  3حزيه ار /
يوييههو  3103قويههل ماادرتههه لجولههة فههي دول شههمال إفريةيهها إ اإلعههلم الههدولي
"والغ كيي ار في يةل ما يحدل فهي تركيها" وأشهار إلهر أ "تركيها دولهة ترسهرت
في ه هها الديمة ار يه ههة وال تشه ههوه وه ههأ حه ههال م ه ه األح ه هوال دول الروي ه ه العروه ههي".
وتسا ل أردوما عه علقهة أيةهرا وأزميهر وميرهها وحديةهة مهاز "إذا لهم تكه
هههذ التحركههات ميرمههة" مض هي اً أ "أول ههك الههذي حرك هوا هههذ الترههاهرات لههم
يست يعوا االيتصار علر حز العدالة والتيمية في صيادي االقتهراا فلجهأوا
إلههر هههذ االحتجاجههات إلسههةا الحههز لكه أماميهها ايتراوههات وعههد  01أشه ر
وسيةول الشع كلمته" .ودعا ر ية الهوز ار إلهر التحلهي وال هدو مضهي ا أ
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"مي ههل ه ههذ التحرك ههات والتر ههاهرات ليس ههت جدي ههدا عل ههر ولدي هها ويحه ه يحه ه
شعويا وسيتجاوز هذ الرروة معا"(.)9
وف ههي  9حزيه ه ار  /يويي ههو  3103تج ههاوزت م اله ه االحتجاج ههات موض ههوا
مي ههدا تةس ههيم وميت ههز م ههاز إل ههر م اله ه سياس ههية واقتص ههادية وهي هها و ههرزت
ووض ههو األي ههاد الر ي ههة الت ههي حاول ههت اس ههتالل ه ههذ االحتجاج ههات لتحةيه ه
مكاس ه ه سياسه ههية ومحاوله ههة إسه ههةا الحكومه ههة وفه ههي هه ههذا السه ههيا أصه ههدرت
مجموعة تضام م حركة احتلهوا مهاز وتضهام تةسهيم عهددا مه ال لوهات
()01
السياسية واالقتصادية تضم اليةا اآلتية
 .0الح ار علر ميتز ماز .
 .3إي ها عيههة أفهراد الشهر ة والةههوض علههر المسه ولي عه ممارسههة العيههة
ضد المتراهري والح في حرية االجتماا.
 .3إي ه هها ويه ه ه ال ارم ه ههات العام ه ههة والشه ه هوا والمي ه هها والج ه ههداول والااو ه ههات
والمتيزهات والرموز الحضارية إلر الشركات الراصة وكوار المستيمري .
 .9حه ه الي ههاة ف ههي التعوي ههر عه ه ب ار ههم وش ههكواهم و ههدو مواج ههة ر ههوة أو
توقية أو تعذي .
 .1ألج ه هزا اإلعه ههلم واج ه ه م يه ههي وهه ههو حمايه ههة المصه ههلحة العامه ههة وتةويت ه هها
وتصحيح المعلومات والتصرة وشكل أرلقي ووشكل م يي.
 .2عل ههر الس ههل ات الحاكم ههة أ ت ههدرك أ ردود أفع ههال المه هوا يي ه ههي ح ههول
الم ههار اليال ههل ف ههي اسه ه يوول والجس ههر اليال ههل ف ههي الوسه ه ور ومح ههات
ال اقة الك روما ية.
وقههدمت المجموعههة هههذ الم ال ه إلههر ووليههت أرييههتذ الههذ رفض ه ا وشههكل
م ل (.)00
واير تصاعد االحتجاجات ضد الحكومة التركية وايتشارها في حوالي 01
محافرة تركية هي (اس يوول وأيةرا وازمير ووورصة وأدية ومرسي وقيصر
وقوييا وأسكي ش ير وأي اليها واسهوار ة ودييزلهي ومهومل و اروهزو وادريهة)
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وه ههي المحافر ههات الت ههي ك هها للج ههات المعارض ههة للحكوم ههة ية ههل في هها ات ههم
أردومهها مهها وصه ا و ه "جماعههات إرهاويههة" واسههتالل هههذ االحتجاجههات رمههم
إقهرار وههأ وعههض األت هراك شههاركوا فههي االحتجاجههات وههداف الةل ه علههر الوي ههة.
وصههر أييهها زيارتههه لت ههوية فههي  2حزي ه ار  /يويي ههو  3103إ م ه وههي ه ههذ
الجماعههات جماعههة أعليههت مسه وليت ا عه ت جيههر اسههت دة السه ارا األمريكيههة
فههي أيةهرا فههي أول شههوا  /فو اريههر مه العههام ي سههه فههي إشههارا إلههر جو ههة حههز
التحرير الشعوي اليور  .وفي مه تمر صهح ي عةهد مه يريهر التويسهي قهال
أردوم هها موج هها كلم ههه للمتر ههاهري "إذا قل ههت س ههأعةد اجتماع هها ي ههم ذهو ههت
تحر وتدمر فل يسهمح لهك وهذلك ...يحه ضهد هيميهة األملويهة علهر األقليهة
وال يسمح في الوقت ي سه والعكة"(.)03
وعيد عودا أردوما إلر اس يوول في  3حزي ار  /يوييو  3103م جولته
فههي دول شههمال أفريةيهها وصههة االحتجاجههات أمههام اآلالة م ه م يديههه الههذي
استةولو في اس يوول وأي ها عوهارا عه محاولهة تةهوم و ها "أقليهة" لل يميهة علهر
األملوية .وقال "إذا تعامليا مه ههذ الرهاهرا وعهدم اكتهرال ستسهأليي ال ه ()11
والم ههة الت ههي ص ههوتت لي هها عه ه الس ههو " .و اله ه أردوم هها إ يي ههأا الش ههع
التركههي وي سههه ع ه هههذ االحتجاجههات وات ههم المشههاركي في هها وس هرقة المحههال
التجارية وتدمير الميشلت .وقال "ال يمكه أ يامهض أعيييها علهر تجهاوزات
ال ههذي يررو ههو م ههدييا ويررو ههو الممتلكه هات العام ههة ويلحة ههو األذا والي ههاة"
مضي اً أيه "لم يك أوهدا دعهاا ت رقهة أو مه السهاعي إليهارا التهوتر ولكييها ال
يست ي أ يص للوحشية" .ورد أردوما علر الدعوات التي أ لة ا وعض
المحتج ههي ل ههه واالس ههتةالة واإلش ههارا إل ههر اليص ههر ال ههذ حةة ههه ف ههي االيتراو ههات
األري ه هرا الته ههي جه ههرت عه ههام  3100الته ههي فه ههاز في ه هها وه ه هيسوة ( )11والما ه هة م ه ه
األصهوات إذ قهال "يةولهو إيهي ر ههية حكومهة  11والما هة مه الشهع التركههي
فة وهذا لهية صهحيحا فةهد رهدميا الشهع التركهي وأسهر مه شهرقي الهولد
إلر مروي ا" .وحض م يديه علر عدم االيجرار إلر العية(.)02
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ويوه ههدو أ تص ه هريحات ر هههية الهههوز ار التركهههي كاي ههت ذو ته ههأيير معه ههاكة
تمامهاً وكايههت ومياوههة صه الزيههت علههر اليههار إذ اتسه ي هها االحتجاجههات
أكيههر فههأكير وتحولههت إلههر مرههاهرات حاشههدا ضههد الحكومههة فههي عههدا مههد
تركيههة م الوههة واسههتةالة ر ههية الحكومههة أردومهها وش ه دت اشههتواكات عيي ههة
وههي ق هوات الشههر ة والمترههاهري  .وأرلههت الشههر ة متيههز مههاز وعههدما أصههر
المحتجو علر الوةا علر الرمم م إعل أردوما تجميد مشروا لت هوير
المتيههز .وعلههر رل يههة اسههتمرار االحتجاجههات واسههتردام الشههر ة الاههاز المسههيل
للدموا لت ري المتراهري دعت عدا يةاوات في تركيها لنضه ار العهام ميهل
اتحاد يةاوات العاملي في الة اا العام واتحاد يةاوهات العمهال التةهدمي اللهذا
دعي ه هها إل ه ههر إضه ه ه ار ع ه ههام ف ه ههي تركي ه هها احتجاجه ه هاً عل ه ههر م ه هها وصه ه ه ا وه ه هه"عية
الشر ة"(.)03
وفي  03حزي ار  /يوييو  3103التةر أردوما وفدا يتألة في معرمه مه
مميلههي وفيههايي وضههم كههذلك عضههوي م ه ا ههتلة " تضههام تةسههيم" الههذ
ييس االحتجاجات وعد ساعات م قوله إ صهور ي هد وم الوتهه المحتجهي
وماههادرا متيههز مههاز  .وقههال "تضههام تةسههيم" إ أردومهها وعههد والتةيههد وههالحكم
الذ سيصدر في دعهوا قضها ية أقام ها اال هتلة فهي مسهعر لوقهة مشهروا
إع ههادا الت ههوير واجه ه ار اس ههت تا عل ههر الر ه ه إذا أص ههدرت المحكم ههة حكم هها
لصههالح الحكومههة .وصههر ي ههو ق رمهها م ه "تضههام تةسههيم" للصههح يي
عة اللةا إيه تهم االت ها علهر عمهل اقتهراا عهام للميهدا واذا جها ت يتيجهة
هذا االقتراا م يدا لترك هذ الساحة كمتيز فإي م سيتةيدو و ا .وأضاة أ
تعليةههات أردومهها وههأ المشههروا ل ه يجههر تي يههذ حتههر يصههدر الةضهها ق هرار
هو "يتيجة ايجاوية الجتماا الليلة"(.)05
وصر المتحدل واسم الحز الحهاكم فهي تركيها (حسهي جيلي هك Husayn
ّ
 )Cilikف ههي  09حزي ه ه ار  /يويي ههو  3103وه ههأ الحكوم ههة س ههتلتزم و ههالةرار اله ههذ
سيصههدر ع ه المحكمههة حيههال أعمههال الويهها فههي متيههز مههاز  .ويةههل الموق ه
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االلكتروي ههي لص ههحي ة "حريي ههت" عه ه المتح ههدل واس ههم ح ههز العدال ههة والتيمي ههة
حسههي جيليههك قولههه إيههه فههي حههال قههررت المحكمههة رفههض مشههروا ويها يكيههات
عسههكرية علههر الههيم العيمههايي فههي المتيههز فههإ الحكومههة سههتلتزم وههالةرار وا
وافةت المحكمة فإ الحكومة ترمه فهي إجه ار اسهت تا حهول مصهير المتيهز .
وقه ههال جيليه ههك إ "تركيه هها دوله ههة قه ههايو وم ه ه المسه ههتحيل أ تمه ههارة السه ههل ة
التي يذية عملً مير قايويي يوجد قرار م المحكمة وعلر الحكومة أ تلتهزم
ورد
وههه" متع ههداً وههأ ال يههتم المههة وههالمتيز إلههر حههي صههدور قهرار المحكمههةّ .
ق رما "سيستجي وإيجاوية تجا هذا الموقة اإليجاوي" للحكومة(.)06
ويةلههت وكالههة أيوهها األياضههول فههي اليههوم ي سههه ع ه مصههادر فههي ر اسههة
الههوز ار قول هها إ االجتمههاا وههي أردومهها والمحتجههي جهها و ل ه م ه الوفههد
الذ ضم ر ية مرفة الم يدسي المعماريي أيو موهجهو والمتحهدل وإسهم
"راو ههات األحيهها " جههام تههوزو  .وقههال جيليههك إيههه تههم وحههل مسههألة اسههتردام
الش ههر ة الم ههر للة ههوا ر ههلل االجتم ههاا وأش ههار إل ههر إي ههه "إ ت ههم التأك ههد و ههأ
ص عليههه الةههايو " .وجههدد دعوتههه
شههر ياً ارتكه جريمههة سههيعاق وفه مهها يههي ّ
للمتراهري والعودا إلر ميازل م وقال "أتوجهه إلهر الشهوا الهذي تجمعهوا مه
أجل الوي ة عهودوا إلهر أس ّهرتكم الداف هة فهي ميهازلكم" .وجها االجتمهاا وعهد أ
ك هها أردوم هها وج ههه إي ههذا اًر أريه ه اًر للمتر ههاهري و ههالترلي عه ه احتج ههاج م إي ههر
اجتمههاا عةههد األروع ها م ه وفههد مكههو م ه  00شرص هاً م ه مميلههي عههي م
ميدا تةسيم(.)07
وقد حذر معمر مهولر فهي  07حزيه ار مه ماوهة المشهاركة فهي اإلضه ار
العهام والمرههاهرات التهي دعههت ل ها االتحههادات العماليهة احتجاجهها علهر أسههلو
تعامل الشر ة م االحتجاجهات فهي اسه يوول .وقهال مهولر "أدعهو العهاملي
والة ههاا العههام لعههدم المشههاركة فههي المرههاهرات ميههر المشههروعة ..واال فههإي م
سيتحملو العواق الةايويية" ومضر مولر قها ل "إ قهوات الشهر ة سهتعمل
كالمعتاد"(.)08
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وم ه ه تصه ههاعد االحتجاجه ههات التركيه ههة ودرول ه هها اسه ههووع ا الياله ههل هه ههددت
الحكومه ههة التركيه ههة واسه ههتردام الة ه هوات المسه ههلحة إلي ه هها االض ه ه راوات يتيجه ههة
االحتجاجههات فههي مدييههة اس ه يوول وميرههها م ه المههد التركيههة .وقههال ووليههت
ر التركي في مةاولة وي ها التلي زيهو الرسهمي فهي 03
أرييذ يا ر ية الوز ا
حزي ار إ الحكومة سوة تستردم "كل سل ات ا" و"الةوات المسلحة التركيهة
فههي المههد " فههي حالههة الضههرورا( .)09وهههذ أول م هرا ي ههدد في هها حههز العدالههة
والتيمية واستردام الجيش ضد المتراهري .
ثانيا :األسباب والعوامل التي أدت إلى اندالع االحتجاجات

تتعدد العوامهل واألسهوا التهي تةهة و ار ايهدالا ههذ االحتجاجهات واسهعة
الي هها الت ههي فاج ههأت الحكوم ههة التركي ههة والع ههالم وأس ههر وأسه ه مت ف ههي ت جي ههر
احتةه هها ش ه هريحة م ه ه األت ه هراك فه ههي الشه ههارا فتركيه هها ال يوجه ههد في ه هها األسه ههوا
والعوامل التي أدت إلر ايدالا يورات الروي العروهي فهي الولهدا العرويهة حتهر
يةههال إ "رويعهها تركيهها" علههر وشههك الر ههور فههي تركيهها ومه ذلههك فههإ كييهري
يتحديو ع قل م االتجا الذ تسير وه الولد ميذ وصول حهز العدالهة
والتيمية إلر الحكم قول عةد م الزم .
ما يجر في تركيا في الحةيةة هو صراا أيهديولوجي وهي التيهار العلمهايي
األتاتوركي ووي التيار اإلسلمي المحافر وهو ما أكد جاهد وزو المحلل
السياسههي التركههي وةولههه إ "مهها يحصههل مه احتجاجههات هههو حههر فكريههة وههي
العلماييي والمتدييي " .وفيما يت كييرو علر أ أردوما هو الةا د األكير
تأيي ار في تركيا وعد أتاتورك إال أيهه وحسه المتحمسهي ألتهاتورك فهإ يةها
التواعد وي الشرصي أكير وكييهر مه يةها اإللتةها ويي مها .ف هي وقهت كها
أتاتورك مهدافعا مسهتميتا عه العلماييهة التهي يهرو م يهدوها ويي ها ووهي م هوم
الت ههور والعصه هرية يع ه ّهرة أردوم هها عه ه ي س ههه ك ههر ية وز ار مس ههلم لدول ههة
علمايية وقد أعل أيه يمك للدول أ تكو علماييهة ولهية األفهراد .وتحهدل
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توزو ع "يورا صامتة" ش دت ا تركيا ميذ وصهول حهز العدالهة والتيميهة ذ
الجههذور اإلسههلمية إلههر الحكههم ويشههير إلههر التةههدم االقتصههاد الكويههر الههذ
ش دته تركيا في السيوات األريرا .فةد تمكيت فهي مضهو عشهر سهيوات مه
االيتةال إلر المرتوهة السادسهة عشهرا مه وهي اقتصهادات العهالم وعهد أ كايهت
فههي المرتوههة السادسههة والعشهري فههي عههام  .3113كههذلك أصههوح اليههاتذ المحلههي
اإلجمهالي لل ههرد عشهرا بالة دوالر وعههد أ كها يليههة بالة ورمسههما ة دوالر
لل ههرد قو ههل عة ههد مه ه ال ههزم  .وي ك ههد ت ههوزو عل ههر أ "المعارض ههي للح ههز ال
يريههدو ت ههور تركيهها ويههد متههدييي وكههايوا ييترههرو فرصههة لليةضههاض علههي م
وجا ت م في هذ االحتجاجات األريرا" ويضية أ "ما يحتا إليه في تركيها
اليههوم هههو أ يتحههدل وص هراحة حتههر ي ههم وعض هيا وعضهها ويوحههل أكيههر فههي
قضية إرل أتاتورك أو ال كر العلمايي لكي يتمك م تجاوز مشكلتيا"(.)31
وأحهد أعضها
أما فارو لوك أوملو الس ير التركي الساو في واشي
ح ههز الش ههع الجم ههور المع ههارض فة ههد عله ه عل ههر م هها يج ههر ف ههي تركيههها
وسياسههة حكومههة حههز العدالههة والتيميههة فههي  8حزي ه ار  /يوييههو  3103قهها ل
"المحههرك الههر ية لسياسههات الحكومههة الحاليههة دييههي وههل هها ي .وههدل الذهييههة
العلماييه ههة هه ههم يحه ههاولو إعه ههادا صه ههيامة المجتم ه ه وأسه ههر وفة ه هاً لمي لةه ههات م
الدييية"(.)30
ليس ههت ش ههكوك العلم ههاييي مه ه سياس ههات ح ههز العدال ههة والتيمي ههة جدي ههدا
ولكي ا تعززت علر ضو ق اررات اترهذت ا الحكومهة وشهكل تهدريجي ميهذ تهولي
الحههز الحكههم؛ فةوههل يليههة أع هوام رلههة ق هرار السههما وارتههدا الحجهها فههي
الجامعات ردود فعل واسعة في مجتم ل المها اعتوهر أيهه لهية للهدي مسهاحة
فههي الحيههاا العامههة .اليههوم تحه ّهول اليةههاش إلههر قههايو حرههر وي ه الكحههول وههي
السههاعة العاش هرا مسهها والسادس هة صههواحا ومي ه شههركات الكحههول م ه رعايههة
ودعم يشا ات في الولد .الةايو يحرر أيضا وي الكحول علر وعهد مسهافة
ما ههة مت ههر عه ه مدرس ههة أو مس ههجد .م هها يه هزال الة ههايو وحاج ههة لتص ههدي ر ههية
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الجم وري ههة علي ههه ليص ههوح ياف ههذا ف ههي وق ههت تس ههعر مجموع ههات إليو ههات ع ههدم
دسه ههتوريته .تةه ههول الحكومه ههة إ قرارهه هها تيريم ه ههي ي ه ههدة للحه ههد م ه ه مر ه هها ر
الكح ههول الس ههيما ل ههدا الش ههوا  .لكه ه ه ههذ الحج ههة ال تةيه ه العلم ههاييي ال ههذي
يتح ههديو عه ه ت ههاول عل ههر حي ههات م الشرص ههية و رية ههة عيشه ه م .وف ههي ه ههذا
السههيا تةههول الوههة مشههاركة فههي احتجاجههات أية هرا إ "هههذ الحكومههة تكشههة
يومهها وعههد يههوم ع ه وج هها الحةيةههي وعههد أ روأتههه لعشههر سههيوات" وتضههية
قا لههة "يريههدو ا يتههدرلوا وت اصههيل حياتيهها الشرصههية وا يمل هوا علييهها يم ه
عيشيا ولكييا سيةة ل م والمرصاد"(.)33
ويشير د .محمد سعد مهدير مركهز الةهاهرا للد ارسهات التركيهة إلهر أيهه لهية
للعامههل الرههارجي دور فههي االحتجاجههات ولههية المتسههو المواشههر في هها لك ه
األمههر وشههكل أساسههي هههو ت ههاعلت سياسههية دارليههة فإيجههازات حكومههة حههز
العدالة والتيمية السياسهية واالقتصهادية تتحهدل عه ي سه ا واألرقهام فالمشهكلة
مي ههر مرتو ه ههة ومعاي ههاا معيشهههية يح ههدي ا الم ه هوا الترك ههي .ولك ه ه ال ههذ قه ههام
واالحتجاج ههات ه ههم والتحدي ههد أيص ههار ح ههز الش ههع الجم ههور وه ههو أقه هوا
األح ه از المعارضههة وهههو امتههداد للحههز الههذ قههام وتأسيسههه كمههال أتههاتورك
ووالتالي هو يعهد ي سهه المسه ول عه حمايهة العلماييهة فهي تركيها ووالتهالي مها
حههدل هههو تراكمههات ميههذ فت هرا راصههة وعههد فههوز حههز العدالههة والتيميههة فههي
االيتراوات الورلماييهة لهيلل دورات متتاليهة ( )3100 ،3113 ،3113ووالتهالي
اتر ههذ موض ههوا إع ههادا تجدي ههد مي ههدا تةس ههيم كذريع ههة لتض ههريم الموق ههة ولكه ه
الرل يههة األساسههية هههي الترههوة م ه تحههول هويههة تركيهها العلماييههة إلههر هويههة
إسههلمية لعههدا أسههوا مي هها أ ميههدا تةسههيم يميههل أكوههر رمههوز العلماييههة فههي
تركيهها ووالتههالي فههإ أ إعههادا مههة للملمههح الراصههة وههه ل هها داللههة رمزيههة
م مة م حيل إعادا تجميل مي ةة تةسيم مهرا أرهرا ويريهد أردومها إعهادا
رمههز م ه رمههوز الدولههة العيماييههة (اليكيههة العسههكرية) التههي كايههت موجههودا قوههل
ع ههد أتههاتورك كمتحههة تههذكار ولكيههه فههي الي ايههة يعوههر عه هويههة ل هها جههذور
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إسلمية ولكي ا تص دم وال ويهة العلماييهة فضهلً عه الةهايو الهذ أصهدر
أردومهها للحههد مه الرمههور (ولههية ميع هها كمهها قيههل) حيههل يجههرم ويه الرمههور
لم هم أقل م س يمايية عشر عاما كما في أمل ولد العالم وأيضا مي
ويع هها وجه هوار الم ههدارة والمس ههاجد مه ه وضه ه ضه ه ار ج از ي ههة عله هر ويع هها
ووالتههالي عههد العلمههاييو هههذا الةههايو ومياوههة توجههه إسههلمي جديههد لتركيهها م ه
إ ههل اسههم السههل ا (س ههليم األول) عل هر الجسههر اليال ههل الههذ ي هرو تركي هها
وش ه ري ا (األورووههي واآلسههيو ) وأدا هههذا االسههم إلههر مض ه حههز الشههع
الجم هور المعهارض أل ر يسهه ييتمهي إلهر ال ا هة العلويهة ويضهم مجموعهة
كويرا م العلويي الذي يت مويهه وعمهل مهذاوح ضهد العلهويي فهي إيه ار أيضها
لوج ههود معض ههلة ر يس ههية ف ههي الوق ههت الح ههالي عي ههد إع ههداد الدس ههتور ال ههذ يم ههر
ومراحله الي ا ية فعلر الرمم م أ أردوما حاول الوصول إلهر أكوهر توافه
وي األح از حول الدستور الجديد وذلك م رلل تشكيل لجية تضم يليهة
أفهراد مه كههل حههز مه األحه از الر يسهة إال أيههه فههي المرحلههة األريهرا لكتاوههة
الدستور حدل صدام متوق يتيجة المواج ة وي ال ويتي ويتيجة رفض قهو
للمعارضههة أ ييس ه فضههل إعههداد الدسههتور الجديههد إلههر أردومهها وكهها رد
أردوما وأ الشع هو الذ يست تر علر الدستور ويةرر في الي ايهة وههو
يضم يةة الشع فيه(.)32
لههذلك يمك ه الةههول إ هههذ االحتجاجههات قههد تسههتمر وعههض الوقههت ولكي هها
ليسههت م هلههة أ تتحههول إلههي يههورا أو "روي ه تركههي" لعههدا أسههوا مي هها أيههه ال
يوجههد مض ه شههعوي حةيةههي وايمهها احتجاجههات يةودههها حههز معههارض قههو
ومازالت مالوية الشهع ت يهد أردومها الهذ ههدد ويهزول م يديهه للشهارا علمها
وأ عدد أعضا حهز العدالهة والتيميهة يتجهاوز التسهعة مليهي عضهو وأل
يةاف ههة الش ههع الترك ههي وف م ههه للديمة ار ي ههة تجعلي ههه يه ه م و ههأ الديمة ار ي ههة
الصهحيحة هههي االحتكههام للصهيدو ولشههعور ويةههة شههعوه يحهو فةههد قههام وزيههارا
رارجية لدول المار العروي في عز األزمة.
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وفه ههي ر ه ههوا إلي ه هها أكوه ههر احتجاجه ههات ش ه ه دت ا تركيه هها ميه ههذ عةه ههود ألاه ههت
المحكمهة اإلداريههة فههي اسه يوول مشههروا ت ههوير سههاحة تةسههيم الههذ كهها و ار
االحتجاجه ههات المياهضه ههة للحكومه ههة الته ههي هه ههزت تركيه هها يله ههة يليه ههة أسه ههاوي
وحس ه مهها ذك هرت وسهها ل اإلعههلم التركيههة فههي  3تمههوز /يوليههو  .3103وفههي
قرارهه هها المتره ههذ اله ههذ كش ه ه ت ت اصه ههيله صه ههحة تركيه ههة عه ههدا عله ههر مواقع ه هها
االلكترويي ههة و ههررت المحكم ههة ه ههذا اإللا هها الةاو ههل للس ههت ياة وأي ههه ل ههم ت ههتم
استشارا "الموا يي " حول هذا المشروا .وكا ر ية الوز ار التركي أردوما
الذ شكل أوهرز ههدة للمترهاهري أعله فهي ميتصهة حزيه ار  /يوييهو فهي
أو أزمههة االحتجاجههات إ حكومتههه سههتحترم الةهرار الي هها ي للةضهها فههي هههذا
الملههة وأي هها تعل ه إشههاال الت ههوير الميي هرا للجههدل فههي السههاحة حتههر صههدور
الحكههم الي هها ي .وويههت المحكمههة حكم هها علههر أ "الر ههة الر يس هة للمش ههروا
تيت هك قواعههد المحافرهة علههر ههاو وهويهة السههاحة وحديةهة مههاز " الملصههةة
ل ا وفةا للحكم الذ أوردته صحي تا زما وحرييت .ورح تجم " تضهام
تةسيم" الذ يميل المتراهري والم لهة رصوصها مه مهرة التيرهيم المهديي
وال يدسة وةوا وحكم المحكمة م كدا إ هذا الةرار رلص إلهر أ "المشهروا
الذ يحمل اوعا مير قايويي اليص في المصلحة العامة"(.)33
ثالثاً :االحتجاجات في تركيا وانعكاساتها على العالقات التركية -األوروبية

ألةت االحتجاجات الشعوية التي ش دت ا تركيا فهي حزيه ار  3103ورلل ها
علر العلقات التركية -األورووية وشهكل مواشهر وواهض اليرهر عه وصهة
هههذ االحتجاجههات وأي هها ذات ههاو سياسههي أو شههعوي إال أي هها تركههت تههأيي ار
واض ه ههحا عله ه هر الم اوض ه ههات الجاري ه ههة مي ه ههذ عة ه ههود اليض ه ههمام تركي ه هها للتح ه ههاد
األورووي.
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فههي الودايههة أدايههت و ازرا الرارجيههة الوري اييههة االسههتردام "العشهوا ي" للاههاز
المسيل للدموا وأضافت في ويا ل ا في األول حزي ار  /يوييو " 3103يح
يش ههج الس ههل ات التركي ههة عل ههر احته هرام الحه ه ف ههي التر ههاهر الس ههلمي وحري ههة
التجمه ه ه ه والت ه ه ههي ه ه ه ههي مه ه ه ه حة ه ه ههو اإليس ه ه هها األساس ه ه ههية ف ه ه ههي أ مجتمه ه ه ه
ديمة ار ي"(.)35
وجهها رد ال عههل الرسههمي اآلرههر علههر االحتجاجههات التركيههة علههر لسهها
ر  /يوييو 3103
ستي سيورت المتحدل واسم الحكومة األلمايية في  3حزي ا
حييمه هها ذكه ههر أ "حريه ههة ال ه ه أر والتره ههاهرات همه هها ح ه ه أساسه ههي فه ههي اليره ههام
هر ل ههذ األحههدال علههر م اوضههات ايضههمام
الههديمة ار ي" وقههال أيههه ال يههرا أيه ًا
تركيا للتحاد األورووي(.)36
يههم تتاوعههت التص هريحات األوروويههة علههر لسهها المس ه ولي األوروويههي م ه
تصه ههاعد حه ههدا االحتجاجه ههات وايتشه ههارها فه ههي تركيه هها وفه ههي هه ههذا السه ههيا ايتةه ههد
(سههتي ا فول ه هي  )Stefan Fueleمس ه ول توس ههعة االتحههاد األوروو ههي ف ههي 3
حزي ار  /يوييو  3103األسلو المتشدد الذ تعاملت وه الشهر ة التركيهة مه
االحتجاجات وقال فولي أييا جم كوير في اس يوول ضهم ر هية الحكومهة
ي ه أردومهها ومجموعههة مميلههي دول االتحههاد األورووههي فههي
التركيههة رج ه
تركيهها إيههه مه الضههرور علههر الحكومههة إج ه ار تحةي ه "سهري وش ه اة" فيمهها
حدل .وأكد فولي أ للشعو في المجتمعات الديمة ار ية الحه فهي الترهاهر
السلمي وأ ال مكا للةم فهي الهدول الديمة ار يهة .ولكيهه أكهد والمةاوهل علهر
أ اإلتحههاد األورووههي مهها زال يههدعم له تركيهها االيضههمام إليههه رمههم قلةههه مه
التعسههة الههذ تعههرض لههه المحتجههو  .وقههال "دعههويي أياشههد تركيهها أال تترلههر
ع ه قههيم الحريههة وحةههو اإليسهها األساسههية وأسههت ي أ أ كههد لكههم وأييهها (أ
االتحاد األورووي) ال ييو الترلي ع مشروا ايضمام تركيا للتحاد(.)37
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مه ه ج ت ههه ص ههر وزي ههر الرارجي ههة األلم ههايي (مي ههدو فيس ههترفيله
 )Westerwelleفههي  00حزي ه ار  /يوييههو  3103قهها لً "إ الحكومههة التركيههة
توعه ههل وإشه ههارات را ه ههة فه ههي اله ههدارل والره ههار م ه ه ره ههلل رد فعل ه هها عله ههر
االحتجاجات" واص اً الصور الواردا م ميدا تةسهيم ووسه اسه يوول وأي ها
"مةلةههة" وأضههاة "يتوق ه م ه ر ههية الههوز ار أردومهها تر يههة حههدا الموقههة
ورو الةيم األورووية والسعي إلر حوار سلمي"(.)38
وحي ههت (ك ههايري أش ههتو  )Catherine Ashtonالميس ههةة العلي هها للسياس ههة
الرارجي هة واألمه ه ف ههي االتحههاد األوروو ههي عل ههر ضههرورا تواص ههل الحه هوار و ههي
االتحههاد األورووههي وتركيهها والعمههل علههر حههل األزمههة الحاليههة فههي تركيهها عوههر
مةاروهة ايجاويههة .وقالهت بشههتو رههلل جلسهة يةههاش يرم ها الورلمهها األورووههي
إ االتح ههاد األوروو ههي ف ههي  03حزيه ه ار  /يويي ههو  3103عو ههر عه ه قلة ههه تج هها
االسههتعمال الم ههر للةههوا ويتههاو الموقههة فههي تركيهها ع ه كي ه مشههددا علههر
ضرورا الترلي عه تسهيية مها يجهر فهي تركيها .وأعليهت بشهتو إي ها أجهرت
اتصه ههاالً هات ي ه هاً م ه ه وزيه ههر رارجيه ههة تركيه هها أحمه ههد داود أومله ههو حه ههول مجمه ههل
الت ههورات .وقالههت إ تركيهها ش هريك سياسههي واقتصههاد واقليمههي م ههم للتحههاد
األوروو هي وأ االتحههاد يسههتعد ل ههتح ويههد إضههافي م ه ويههود التعههاو م ه أية هرا
يتعله ه والتأش ههيرات وتية ههل األش ههراص وأ ه ههذا األم ههر يس ههتوج الته هزام تركي هها
ومعايير االيدما األورووهي .كمها اله العديهد مه اليهوا األوروويهي رهلل
الجلسة ومراجعة سياسات االتحاد األورووي تجا تركيا(.)39
وكاي ههت تص ه هريحات وزي ه هرا الرارجيه ه هة اإلي الي ه هة (إيم ه ها ووييي ههو Emma
 )Boninoفههي  03حزي ه ار  /يوييههو  3103أكيههر ايتةههادا للحكومههة التركيههة فيمهها
يتعله ه وأس ههلو تعا ي هها مه ه المحتج ههي وأش ههارت إل ههر أ الحكوم ههة التركي ههة
تر ههوض امتحاي هها ج ههدياً ف ههي رية ههة تعامل هها مه ه التر ههاهرات اليض ههمام ا إل ههر
االتحههاد األورووههي وقالههت إ الترههاهرات فههي تركيهها تميههل "االرتوههار الجههد
األول اليضه ههمام هه ههذا الوله ههد إله ههر االتحه ههاد األورووه ههي ميتةه ههدا "اسه ههترداما ميه ههر
Guido
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متكه ههاف للةه ههوا" فه ههي اس ه ه يوول .وقاله ههت وويييه ههو أمه ههام الي ه هوا االي ه ههاليي إ
"الحكوم ه ههة التركي ه ههة تجت ه ههاز امتح ه هها اليض ه ههو (ال ه ههديمة ار ي) ف ه ههي الس ه ههاحات
والش هوارا وهههذا علههر األرجههح ارتوههار جههد لعمليههة ايضههمام ا إلههر أورووهها".
وأض ههافت "عل ههر تركي هها أ تة ههرر ه ههل تري ههد أ تص ههوح ديمة ار ي ههة ياض ههجة".
وعهدت وويييههو أ "سههاحة تةسههيم ليسههت ميههدا التحريههر واألتهراك ليسهوا عروهها"
رافضة المةارية وي "الروي العروي" و"رويه تركهي" م تهرض .ورلصهت وويييهو
إلههر الةههول أ الترههاهرات فههي تركيهها تههذكر أكيههر مهها تههذكر والترههاهرات التههي
تجرا في كورا المد الاروية كحركة "احتلوا وول ستريت"(.)21
وأصهههدر الورلمههها األورووه ههي وياي ه هاً فه ههي  03حزي ه ه ار  /يويي ههو  3103يه ههدعو
الحكومة التركية إلر استشارا الشع فيما يتعل ور مشاري تيميهة المهد
والميه هها ( )20وحه ههذر فيه ههه م ه ه "اسه ههتردام ته ههداوير قاسه ههية ضه ههد المتره ههاهري
السلميي " مضي ا إ "المس ولي ع العية الذ تمارسه الشهر ة يجه أ
ية ههدموا إل ههر العدال ههة وا ههل سه ه ار المتر ههاهري المس ههالمي ف ههو ار وتع ههويض
الضحايا" .وفي حي رح الةرار واالسهتجاوة المعتدلهة للحتجاجهات مه قوهل
الر ية عود اهلل مهول واالعتهذار مه قوهل يا ه ر هية الهوز ار ووليهت أرييهتذ
فإي ههه أع ههر عه ه أسه ه ه لع ههدم رمو ههة الحكوم ههة التركي ههة وأردوم هها عل ههر اتر ههاذ
ر وات يحو المصالحة للعتذار وف هم ردود ال عهل مه شهريحة مه الشهع
التركي"(.)23
مه جايوهه أعهر (ميرا يهل شهوييديليار  )Michael Spindeleggerوزيهر
زرا الرارجية اليمساوية فهي 03
رارجية اليمسا في تصريح يشر علر موق و ا
حزيه ار  /يوييههو  3103عه قلةههه إ از الههي ذ الههذ تتوعههه الحكومههة التركيههة مه
االحتجاج ههات وق ههال "لة ههد أر ههرت قه هوات األمه ه التركي ههة مس ههتوا م ههروا مه ه
الترهيه والعيههة ضههد المترههاهري ومعرم ههم سههلميي ...يج علههر الحكومههة
التركية أ توذل كل ج هد ممكه لضهما السهلوك المياسه مه قهوات األمه
واحتهرام حةهو اإليسها وحمايهة الحةهو األساسهية والمدييهة" وحهذر أيضها مه
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تجهريم االحتجاجهات لمجهرد أقليهة كايهت مييهرا للشها مشهي ار إلهر أ "اليمسها
واالتح ه ه ههاد األوروو ه ه ههي ته ه ه هدي أ ش ه ه ههكل مه ه ه ه أش ه ه ههكال العي ه ه ههة مه ه ه ه جايه ه ه ه
المترههاهري  ...إ ادعهها ات وعههض السياسههيي األت هراك م ه ر ار م ه ذلههك أ
المترههاهري كههايوا محرضههي أو حتههر اإلرهههاويي ال توههرر التصههعيد وتميههل
ضروة أررا ضد احترام حرية التعوير"(.)33
وأشار شوييديليار إلر أ األيام الةليلة المةولهة سهتكو اسهتجاوة الحكومهة
اليمساوية حاسمة إ از الم اوضات وي تركيها واالتحهاد األورووهي .وقهال وزيهر
الرارجية "يتعي علر االتحاد األورووي اتراذ موقة واضح يجعل أيةرا ت م
أ حمايههة حةههو اإليسهها األساسههية هههو عيصههر أساسههي م ه قههيم المجتم ه
األوروو ههي وش ههر ض ههرور لتة ههار تركي هها إل ههر االتح ههاد األوروو ههي" .ورل ههص
شه هوييديليار أي ههه و ههدال مه ه عرقل ههة فص ههول الت ههاوض يتع ههي عل ههر االتح ههاد
األورووي اليرر في فتح ال صل رقم ( )33حول "الةضا والحةهو األساسهية"
وم ه رههلل "فههتح هههذا ال صههل يمك ه للتحههاد األورووههي معالجههة موضههوعات
()39
م لمة و ر الموضوا رسميا علر اولة الم اوضات" .
أما وزير الرارجية ال ريسي (لو ار فاويوة  )Laurent Fabiusفةد أكد فهي
 03حزي ه ار  /يوييههو  3103أ "وههارية تأمههل فههي ال ههدو وضههو الههي ة "فههي
تركيا مضي ا أيه" في الديمة ار يهة الحهوار أمهر ال وهد ميهه .ههذا مها دعها إليهه
الر ية التركي عود اهلل ُمل وبمل أ يي ذ"(.)25
ورداً علههر ويهها الورلمهها األورووههي صههر ر ههية الههوز ار التركههي أردومهها
ويوه ه ه هرا تح ه ه ههد ق ه ه هها لً "ال أعت ه ه ههرة و ه ه ههأ قه ه ه هرار يتر ه ه ههذ الورلم ه ه هها األوروو ه ه ههي
وشههأييا...وعلر الههذي مههرروا هههذا الةهرار أ ييرههروا إلههر اليويهها والههر تعامههل
الشر ة م االحتجاجات هياك"(.)26
وتوقه محللههو أ تتسههو المواج ههة الحههادا وههي تركيهها واالتحههاد األورووههي
فههي تههوتر العلقههات المتههدهورا ويي مهها وال عههل .وقههال الل كمههال وهههو محلههل
سياسهي وهارز واسه يوول إ سهو إدارا أيةهرا للعتصهام السهلمي الموهد ي فههي
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حديةة ماز رل صورا سلوية في يرر دول االتحاد األورووي .وقال كمال
لوكال ههة أيو هها (ش ههييروا) "وج ههت حه هوادل االحتجاج ههات ضه هروة قوي ههة لص ههورا
تركيها الديمة ار يهة ممها سهيجعل مه عمليهة ايضهمام ا إلهر االتحهاد األورووههي
أمه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ار عس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههي ار ف ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههي المس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههتةول".
وعلر الجاي اآلرر المتعل ووج هة يرهر الجايه التركهي فةهد أشهار محللهو
إلر أ الحكومة التركيهة لهم تعهد تكتهرل أليهة ب ار أو قه اررات يصهدرها االتحهاد
األورووي ميذ توقة محاديات ايضمام ا للتحاد في  .3111وقال كمال "لةد
أيار رد فعل الحكومة التركية م ايتةاد االتحاد األورووي تسا ال وشأ مها إذا
كايههت تركي هها ما ازل ههت ص ههادقة ف ههي ج ههود ايض ههمام ا للتح ههاد" .وقال ههت فاليري هها
جيايوتا وهي أستاذا اي الية للعلقات الدولية في جامعهة صهوا الهدي زعهيم
واس ه يوول لوكالههة أيوهها (شههييروا) "إ تركيهها التههر لههم تعههد تيرههر لليضههمام
للتحههاد األورووههي كضههرورا وال تريههد ميههه أ يتههدرل فههي احتجاجههات حديةههة
م ههاز " وتاوع ههت أ تركي هها تعتو ههر االحتجاج ههات قض ههية محلي ههة وح ههذرت دول
االتحاد األورووي م التدرل في ا" وأضافت "ول إ الحكومة التركية زعمهت
أ حركههات االحتجهها م ه امرا أجيويههة لتههدمير تركيهها وات مههت اإلعههلم الاروههي
وترويذ فكرا را ة ع تركيا"(.)27
وكايت توقعات المحللي في محل ا إذ تسووت التصهريحات المتوادلهة إلهر
ت ههوتر ش ههديد وهههي تركي هها واالتح ههاد األورووه ههي وكاي ههت تصه هريحات المستش ههارا
األلماييههة أيجههيل ميركههل األكيههر إيههارا للحكومههة التركيههة حيههل أدت إلههر ت هوتر
شههديد فههي العلقههات ويي مهها وصههل إلههر اسههتدعا س ه ير الولههدي وذلههك حههي
ذكههرت ميركههل فههي مةاولههة ويههت علههر تل زيههو ( (RTLفههي  03حزي ه ار  /يوييههو
 3103قول ماادرت ا لةمة اليمايية أي ها "صهدمت ميهل العديهد مه األشهراص
اآلرري م صور االشتواكات وي الشر ة والمتراهري في تركيها" وذكهرت
ميركل أ "ما يحدل في تركيا في الوقهت الهراه ال يعكهة فهي أريهي ف ميها
لحرية التراهر وحرية التعوير ع ال أر "( .)28كما أوهدت المستشهارا األلماييهة
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شههكوك ا حيههال وههد م اوضههات ايضههمام تركيهها إلههر االتحههاد األورووههي ح ههول
ال صههلي اله ه ( )33و( )33م ه أي هها أعليههت م ل ه العههام تأييههدها فههتح ص ه حة
جديدا في الم اوضات(.)29
ورداً علههر هههذ التصههريحات التههي أيههارت المس ه ولي األت هراك حههذر وزي ههر
الشه و األوروويههة التركههي أجمهها وههامش المستشههارا األلماييههة أيجههيل ميركههل
فههي  31حزي ه ار  /يوييههو  3103م ه أيههة محاولههة لعرقلههة فههتح فصههل جديههد م ه
م اوضات ايضمام أيةرا إلر االتحاد األورووي .وقال وامش أمام الصحافيي
"بمههل فههي أ تصههحح الر ههأ الههذ ارتكوتههه االييههي أو أ ذلههك سههي د إلههر
ردود فعههل" فههي إشههارا إلههر ق هرار مرتة ه م ه وروكسههل فههي  31حزي ه ار  /يوييههو
 3103ورصه ههوص فه ههتح ال صه ههل اله ه ه ( )33م ه ه الم اوضه ههات .وأضه ههاة فه ههي
تصريحات يةلت ا وسا ل اإلعلم التركيهة أ "تركيها ليسهت ولهدا كهأ ولهد برهر
ميتةه ههدا مه هها اعتوه ههر "ميه ههاورا ايتراويه ههة س ه ه لة" م ه ه جاي ه ه ميركه ههل م ه ه اقت ه ه ار
االيتراوات التشريعية ألماييا .وقهال وهامش "إذا كايهت (أيجهيل) ميركهل توحهل
ع ه مههادا للسياسههة الدارليههة م ه أجههل االيتراوههات فهها هههذ المههادا يج ه أال
تكهو تركيها"( )31فهي إشهارا إلهر االيتراوهات التشهريعية المرتةوهة فهي  33أيلهول
سوتمور في ألماييا.
وسه ارت ههاا كويههر فههي حههدا التههوتر وههي تركيهها واالتحههاد األورووههي عمومهها
وتركيهها وألماييهها رصوص هاً وعلههر رل يههة تص هريحات وههامش اسههتدعت ألماييهها
في  30حزي ار  /يوييو  3103الس ير التركي إلر و ازرا الرارجية األلمايية إير
ايتةههادات المس ه ول التركههي الشههديدا للمستشههارا األلماييههة أيجههيل ميركههل علههر
رل ي ه ههة م اوض ه ههات ايض ه ههمام تركي ه هها إل ه ههر االتح ه ههاد األوروو ه ههي فيم ه هها اس ه ههتدعت
الرارجي هة التركيههة وههدورها الس ه ير األلمههايي وف ه موههدأ المعاملههة والميههل .وقههال
أيدرياة ويشكي المتحدل واسم و ازرا الرارجية األلمايية للصحافيي "هذا أمر
ميههر مةوههول" مضهي اً أ وزيههر الرارجيههة األلمههايي ميههدو فيسههترفيليه "اسههتدعر
ر ه ار الس ه ير الترك هي" وسههو "تص هريحات م ه مس ه ولي أت هراك حههول ألماييهها".
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وأوضح اليا "أي ا تصريحات تيير تسا الت كورا واألمور ل تسير جيدا
علر هذا اليحو" .وتاو "موق يا سيعرض (علر الس ير التركي) وكل الوضو
الههلزم" .وأكههد المتح ههدل وأيههه "لههية هي ههاك علقههة" وههي قمه ه الترههاهرات ف ههي
تركيا الذ يهددت وهه ميركهل والمحاديهات مه االتحهاد األورووهي وقهال "لهية
هي ههاك مه ه اروه ه مواش ههر" مض ههي ا "والتأكي ههد ف ههي الحي ههاا ك ههل ش ههي مه هرتو
واآلرر"(.)90
ر  /يوييههو 3103
وقههد دعهها وز ار رارجيههة االتحههاد األورووههي فههي  39حزي ه ا
إلههر فههتح مرحلههة جديههدا مه م اوضههات ايضههمام تركيهها رسههمياً لعضههويته لكه
وعد صدور تةرير االتحاد المتعل وشأ إج ار تركيها إلصهلحات ديمة ار يهة
كايههت ألماييهها مه ه وههي عههدد قلي ههل م ه ال ههدول التههي أعروههت عه ه حههذرها مه ه
االحتجاج ههات الش ههعوية األريه هرا وه ههو م هها عو ههر عي ههه وزي ههر الرارجي ههة األلم ههايي
فيستر فيله وكذلك يرير اليمساو وال وليد لك ميسهةة السياسهة الرارجيهة
فه ههي االتحه ههاد األورووه ههي كه ههايري بشه ههتو حاوله ههت التر يه ههة م ه ه ته ههأيير هه ههذ
التصه هريحات حي ههل أك ههدت أ مس ههتةول تركي هها مه ه االتح ههاد األوروو ههي مره ههو
و ههإح ارز تة ههدم كوي ههر فيم هها يتعله ه والعم ههل ال ههذ يجه ه إيج ههاز ف ههي إش ههارا إل ههي
اإلصلحات الديمة ار ية التي ي ال و ا االتحاد األورووي(.)33
مه جايو هها أكههدت تركيهها أي هها سههترد وةههوا عل هر أ قهرار للتحههاد األورووههي
وإلاه هها محاديه ههات الت ه ههاوض لليضه ههمام للتحه ههاد فه ههي ره ههل مه ههرور العلقه ههات
التركية-األلمايية ورلفات دولوماسية حادا حيل أكهد وهامش فهي تصهريحات
ر  /يوييهو 3103
لصحي ة "دويتشه تسايتويذ" األلمايية الصادرا في  39حزي ا
والتي توزا وتركيا أ "تركيا لدي ا ريارات أررا" مضي ا أ "هياك احتياجها
متوههادال وههي االتحههاد وتركيهها ولههية م ه العههدل عرقلههة فههتح فصههل م اوضههات
جديد وهو فصل فيي وسو معوقات سياسية"(.)32
االحتجاجات التركية لم ت ير فة علر م اوضات االيضمام لكي ها أيهرت
عل ههي ال ههدارل األوروو ههي حي ههل أي ههار ر ههرو المر ههاهرات الم ي ههدا والمض ههادا
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دارليهها أورزههها رههرو مهوا يي يمسههاويي مه أصههول تركيههة
ألردومهها جههدالً
ً
لههدعم أردومهها فههي فيييهها ممهها أيههار ردود أفعههال متواييههة علهر الصههعيد الههدارلي
واليمسهها حيههل ال ه ر ههية حههز األح هرار اليمييههي المعههارض ور ههية حههز
التكتههل أيض هها مه ه المه هوا يي اليمس ههاويي ذو األص ههول التركي ههة الع ههودا إل ههر
تركيهها وفههي المةاوههل أعههر سههكرتير عههام حههز الشههع المحههافر عه مضههوه
لميل هذ التصريحات مت ماً ر ية حز األحرار وال م الياقص للديمة ار يهة
واص ا هذ التصريحات وأي ا معادية لحريهة التعويهر عه اله أر كهذلك أيهارت
أمييهها م ه احتمههاالت
المرههاهرات التههي ررجههت فههي ألماييهها ضههد أردومهها قلةًهها ً
()33
الشا في ا راصة وأ ألماييا و ا أكور عدد م األتراك في أورووا .
وقد ايعكة التوتر في العلقات التركية-األلماييهة علهر رل يهة االحتجاجهات
في تركيا علر موافةة وز ار رارجيهة االتحهاد األورووهي وتأجيهل إجه ار مزيهد مه
محاديههات عضههوية االتحههاد األورووههي م ه تركيهها لمههدا أروعههة أش ه ر أرههرا ويهها اً
ريةههة تعامههل تركيهها م ه االحتجاج هات .وقههد أشههار
علههر مةتههر ألمههايي وسههو
وزير الرارجية األلمايي ميدو فيسترفيله إلر ذلك وةوله أ ورلي أع ت اقت ار
حههل وس ه أليرليههدا التههي تولههت ر اسههة االتحههاد األورووههي فههي تلههك ال ت هرا وتههم
التش ههاور وش ههأيه مه ه ال ههدول األعض هها وق ههال للص ههح يي ف ههي اجتم ههاا ل ههوز ار
رارجيههة االتحههاد األورووههي فههي لوكسههموورغ فههي  39حزي ه ار  /يوييههو " 3103ال
يمكييا الةول اليوم إ هذا االقت ار سوة يتوهدد .يحه يوهذل قصهارا ج هديا مه
أجل التوصل إلر حل جيد" وقال دولوماسي ألمايي "ا االقت ار المةدم للتحهاد
األورووي هو االت ا اآل علر فتح فصل جديد ولك وتأرير عةد اجتماا م
تركي هها إل لق ههه حت ههر وق ههت الحه ه مه ه ه ههذا الع ههام" .وتج ههدر اإلش ههارا إل ههر أ
االفتتههها الرسه ههمي للتحهههاد األورووه ههي سهههيكو وعه ههد أ يص ههدر األريه ههر تةريه ههر
السههيو عه التةههدم الههذ أحرزتههه تركيهها فههي جعههل قواييي هها تتماشههر مه ممارسههة
االتحاد األورووي في مجال حةو اإليسا وذلك في  4تشري األول /أكتوور
.)35(3103
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ر  /يوييههو 3103
وقههد أيههد وز ار رارجيههة االتحههاد األورووههي فههي  31حزي ه ا

مةتر ألماييا إلرجا المحاديات وشأ ايضمام تركيا يحو أروعهة أشه ر .وقهال
دولوماس ه ههيو إ وز ار رارجي ه ههة االتح ه ههاد األوروو ه ههي وافةه ه هوا عل ه ههر اس ه ههت ياة
محاديات ايضمام تركيها ولكه وعهد التةريهر المزمه تةديمهه فهي تشهري اليهايي/
أكتوور  3103وشأ التةدم الذ تحرزته(.)36
م جايوه قال وزير رارجية اليمسا ميرا يل شوييديليار إ قهرار االتحهاد
األورووي أع ر تركيا "فترا مياسوة لويا كي ية التعامل م الحةو األساسية
للم هوا يي وكي يههة تعامل هها م ه ح ه الترههاهر وح ه حريههة التعويههر" وقههال فههي
فيييا "م وج ة يرر هذا ضرور جدا أليهه ييواهي أال تكهو لهدييا معهايير
مزدوج ههة ف ههي االتح ههاد األوروو ههي ل ههدييا ق ههيم أورووي ههة وه ههذا يش ههمل أ تحت ههرم
الحةو األساسية للموا يي "(.)37
خاتمة واستنتاجات
حههاول هههذا الوحههل تسههلي الضههو علههر االحتجاجههات التههي ايههدلعت فههي تركيهها
ف ه ههي  38أي ه ههار /مه ه هايو  3103ومتاوع ه ههة مس ه ههارها وت ورات ه هها وتأييرات ه هها الدارلي ه ههة
والرارجية وتحليل أسهوا ايهدالع ا وعوامهل ايتشهارها وأسهلو الحكومهة التركيهة
فهههي معالجت ههها ورصهههد المواقهههة الدوليهههة تجاه ههها وراص ههة مواق ههة الحكوم ههات
األورووية التي ايتةدت في معرم ا ردود فعل الحكومة التركية في التصهد ل هذ
االحتجاجههات وايعكاسههات ذلههك علههر العلقههات التركيههة -األوروويههة وعلههر مسههار
الم اوضات وي تركيا واالتحاد األورووهي حهول مسهالة العضهوية التهي تهم تأجيل ها
أروعهة أشه ر عةاوهها لتركيها علههر ريةههة تعا ي ها مه تلههك االحتجاجهات .وقههد رههر
الوحل والعديد م االستيتاجات أهم ا
 .0شههكل ايههدالا هههذ االحتجاجههات فههي اس ه يوول م اج هأا ميههر متوقعههة لههية
للحكومة التركية فحس وهل للعهالم أجمه وايعكهة ذلهك علهر أسهلو ورد
فعه ههل السه ههل ات التركيه ههة فه ههي التصه ههد ل ه هها إذ اتسه ههم واالرتوه ههاك والتره ههو
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واستردام الةوا الم ر ة تجا المتراهري تارا ومحاولة الت اوض م قادا
هههذ االحتجاجههات تههارا أرههرا ممهها اسههت ز الكييههر م ه الههدول والحكومههات
وميرمات المجتم المديي في العالم التي ايتةدت االستردام الم هر للةهوا
في مواج ة المحتجي .
 .3أر ه ههأت الحكومه ههة التركيه ههة فه ههي تةه ههديرات ا لحجه ههم و ويعه ههة وته ههأييرات هه ههذ
االحتجاجههات ووالتههالي فشههلت فههي ريةههة معالجت هها واحتوا هها فلههم يكههو
مجديا التصد ل ا والةوا وات ام ا واألعمال الترريوية واستالل ا سياسيا
م قول المعارضة وأدركهت الحكومهة ر أهها فاتوعهت أسهلو الحهوار مه
ق ههادا االحتجاج ههات وع ههدما ايتش ههرت ف ههي الكيي ههر مه ه الم ههد والمحافره ههات
التركيههة فأدركههت الحكومههة ر أههها وحاولههت تصههحيحه متههأررا لتجيه أيهة
تههداعيات دارليههة أكيههر سههو ا قههد ته د إلههر اسههتةالة حكومههة حههز العدالههة
والتيمية.
 .3علههر الههرمم م ه االيتةههادات الكيي هرا الموههررا الموج ههة للحكومههة التركيههة فههي
ريةة تصدي ا للحتجاجات ال ييواي ليا أ ييسر أي ا دولة ديمة ار ية.
وفهي الواقه هيههاك جوايه معييههة فههي رد الحكومهة علههر حالههة االضه ار
ال تكههاد ترتلههة عمهها ي ه ار فههي أورووهها والواليههات المتحههدا .فالاههاز المسههيل
لل ههدموا يعتو ههر أمه ه اًر عاديه هاً ف ههي قم ههم "ص ههيدو الية ههد ال ههدولي" و"مجموع ههة
اليم ههايي" وييم هها ف ههي دول مي ههل ألمايي هها ج ههرت الع ههادا مي ههذ أم ههد وعي ههد عل ههر
مواج ههة المرههاهرات العيي ههة وههالةوا العضههلية لرجههال الشههر ة .إ حمههلت
الةمه الم ههر تُعههد ر هاً أييمهها كايههت ولكه تركيهها ليسههت وحههدها فههي هههذا
السيا .
 .9اله ههدول الارويه ههة محةه ههة فه ههي ايتةادهه هها له ههردود فعه ههل الحكومه ههة التركيه ههة تجه هها
االحتجاج ههات ولر هها أردوم هها المصه ه وغ والمواج ههة ف ههي و ههلد وال ههذ
يزيد حدا االستة ا وهي اليهاة .ولكه ال ييواهي أ ياهالي فهي وقه ههذ
الحوادل علر المش د السياسي التركي .فمحتجو ميدا تةسهيم ال يحرهو
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وأملويههة ايتراويههة تتياس ه م ه ذيههوا صههيت م وكيتيجههة لههذلك فههإ الةاعههدا
الكوي هرا م ه المحههافري فههي تركيهها التههي كايههت فههي معرم هها ما وههة ع ه
الحركة ههي تعهد م يهدا لحهز العدالهة والتيميهة وههو مها أكهد فهوز الحهز
في يلل دورات ايتراوية متعاقوة وهو شهي يحهدل ألول مهرا فهي تهاري
تركيا المعاصر.
 .1لة ههد والا ههت الحكوم ههات األوروي ههة ف ههي موق هها الياق ههد للحكوم ههة التركي ههة ف ههل
ييوا هي المةاريههة والمسههاواا وههي الديمة ار يههة فههي تركيهها وتلههك الموجههودا فههي
الار فما زالت األولر تضاهي تلك الموجودا في دول أمريكها اللتيييهة
ف ههذ ال ههدول مي ههل تركي هها م ههرت وعة ههود مه ه الت ههور السياس ههي المضه ه ر
واسههتارقت وقت هاً حتههر تكتس ه جمي ه مهها يلههزم إلقامههة ديمة ار يههات متةدمههة
يوعهها مهها .كمهها اتسههم الموقههة األورووههي عمومهها واالزدواجيههة فلههم تصههدر
إداي ههات وايتة ههادات للحكوم ههة اليويايي ههة عي ههدما اس ههتردمت األس ههالي ي سه ه ا
تجا المحتجي علر التدهور االقتصاد في الولد في عام .3103
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Dr. Luqman O. Mahmood Alnuaimy
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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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