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االتحاد الأوروبي وتركيا في ع�صر ما بعد الربيع العربي :ر�سم
خريطة الم�صالح الإ�ستراتيجية في الجوار الم�ضطرب
جاكوب ودكا  -سارة كوسميس

ملخص

تستكشف هذه الورقة أمهية تركيا اإلسرتاتيجية بالنسبة لالحتاد األورويب ،وكيفية
إسهام أنقرة يف جعل االحتاد األورويب يصل اىل مكانة قوة عاملية حقيقيةً .
أيضا حتاول
فهم كيف أن املوضوعات املتناقضة (الديمقراطية مقابل االستبداد) يف التحول األخري
يف السياسة الداخلية الرتكية تؤثر يف أوراق اعتامدها األوروبية .احلجة الرئيسة هلذه
الورقة هي أن من مصلحة الطرفني األساسيني مواءمة سياساهتام يف املناطق املجاورة؛
البلقان والقوقاز والرشق األوسط،
وخصوصا يف مرحلة ما بعد الربيع العريب .لكن
ً
غال ًبا ما يعوق الرشاكة بني االحتاد األورويب وتركيا قرص النظر السيايس والتكتيكي
لكال الطرفني ،وليس اختالف املصالح اإلسرتاتيجية .
إعادة هيكلة جوار االحتاد األورويب وتركيا «املشرتك» ،أعادت تعريف املنطق
الذي سيطر عىل النقاش الطويل األمد فيام يتعلق باملزيد من توسع االحتاد األورويب.
تدرجييا نحو االستبداد
وباإلضافة إىل الربيع العريب واجلوار الرشقي الذي ينجرف
ًّ
«اللني» ،بدأت أوروبا تواجه معضلة «اىل أين الذهاب من دون تركيا؟» مما أدى إىل
إثارة نقاش جديد حول رضورة إحياء مفاوضات العضوية.

بغ�ض

النظ�ر ع�ن الش�كل الذي

أخ�رى ذا أمهي�ة إستراتيجية يف التح�والت

األورويب اجلدي�د يف أعقاب األزمة ،لكن من

العريب ،وكذلك يف سياسة روسيا يف «املناطق

س�يصبح علي�ه االحت�اد

الصع�ب أن نتخيل االحتاد األورويب قو ًّيا من
دون تركيا .فرتكيا كعضو يف االحتاد األورويب،

االجتامعي�ة والسياس�ية املضطرب�ة يف الع�امل
القريب�ة» .كما أن اخلي�ارات اجليوسياس�ية
ألنقرة تعد ذات أمهية كبرية لالحتاد األورويب
يف ضوء حماوالت روس�يا الرامية إىل استعادة

تستطيع أن تساهم اقتصاد ًّيا وعسكر ًّيا بام لدهيا
من إمكاني�ات برشية ،فضلاً ع�ن طموحاهتا

مكانته�ا كق�وة عظم�ى يف املنطقة بع�د اهنيار

اإلمرباط�وري .كما أن موق�ع تركي�ا ،اجلناح

املتوس�ط .وم�ع ذل�ك ،ف�إن تركي�ا الت�ي ال

العاملية بفضل استثامرها اجليد إلرث ماضيها

اجلن�ويب حلل�ف النات�و ،ع�اد ليصب�ح م�رة

االحتاد السوفيتي ،وكذلك يف البحر األبيض
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س�بب لدع�م الطموح�ات األوروبي�ة .لكن
إذا انخرط�ت تركي�ا يف السياس�ات اخلارجية
والدفاعي�ة لالحتاد األورويب ،فس�يعود ذلك
بالفائ�دة إذا أدرك األوربي�ون ذل�ك ،وه�و
األم�ر الذي ق�د يكون بعيد املن�ال .فحصول
تركيا عىل العضوية يعزز موقفها يف جوارها.
وه�ذا م�ا يفسر مل�اذا يتحف�ظ األت�راك جت�اه
مقرتح�ات االحت�اد األورويب الرامي�ة اىل
«تعزي�ز التع�اون» ،و»الرشاك�ة املمي�زة» أو
«العالق�ات اإلستراتيجية « ،الت�ي ال تعن�ي
العضوية؟ وكذلك ش�كوكهم جتاه مبادرات
التكامل األورويب يف املنطقة ،عىل سبيل املثال
االحتاد من أجل املتوسط.
إذا مت�ت إع�ادة هيكل�ة أوروب�ا نح�و
تكام�ل أوث�ق (احت�اد أورويب بع�دة دوائ�ر)،
مع تغيريات بعيدة امل�دى هليكل االحتاد ،فإن
التوقع�ات الس�ابقة بش�أن العواق�ب املرتتبة
على انضمام تركي�ا إىل االحت�اد قد تب�دو غري
دقيق�ة .فاالحتاد املتعدد الرسع�ات يمكن أن
جيعل أنق�رة أق�رب للعضوية .وتص�ور أحد
الس�يناريوهات عضوي�ة «تدرجيية» مع حتول
من خلال مراح�ل معينة م�ن التكامل ،عىل
س�بيل املث�ال يف الس�وق املشتركة (النموذج
الربيط�اين) .لكن على املدى الطوي�ل ،هناك
س�ؤال يطرح نفس�ه؛ وه�و إىل مت�ى وإىل أي
مدى س�تكون تركيا الطموحة عىل اس�تعداد
لتبق�ى على هام�ش عملي�ات صن�ع الق�رار
األساس�ية يف االحت�اد األورويب؟ املعضل�ة
األهم ألنق�رة واالحتاد األورويب هي عضوية
تركيا يف منطقة اليورو ،بكل عواقبها.
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بالن�سبة لتركيا -على الرغم من لهجتها
المتناق�ضة في كثير من الأحيان – ال
ت�������زال ع�ضوية االتح�������اد الأوروبي خيارًا
ً
ً
را�سخا،
وهدف�������ا ا�ستراتيج ًيّ�������ا
ح�ضار ًيّ�������ا
عل�������ى مدار � 150سنة م�������ن الأوربة التي
بد�أت في عهد الإمبراطورية العثمانية.
وفي نف��������س الوقت ،هي �أح�������د الم�شاريع
الرئي�سة للعهد الجمهوري
توطي�د تركي�ا مكانته�ا يف املنطق�ة لي�س
انعكاس�ا حلنين العثامنيني اجل�دد إىل املايض،
ً
ولكن ورقة مس�اومة وورقة رابحة يف مس�ار
البالد نحو أوروبا

بالنس�بة لرتكيا -على الرغم م�ن هلجتها
املتناقض�ة يف كثير م�ن األحي�ان – ال ت�زال
خي�ارا حضاريًّ�ا
عضوي�ة االحت�اد األورويب
ً
ً
راس�خا ،على م�دار
استراتيجيا
وهد ًف�ا
ًّ
 150س�نة م�ن األورب�ة التي ب�دأت يف عهد
اإلمرباطوري�ة العثامني�ة .ويف نف�س الوق�ت،
هي أحد املشاريع الرئيسة للعهد اجلمهوري.
وبما أهنا ج�زء من أوروب�ا فهي ً
أيضا مس�ألة
هيب�ة – كما أهنا منس�جمة م�ع إرث أتاتورك
– رم�ز احلداث�ة .وبدلاً م�ن أن تدير ظهرها
للغرب ،تعيد تركيا ،عىل نطاق أوس�ع ،رسم
سياستها اخلارجية من خالل حتديد مصاحلها
اإلسرتاتيجية .لذا عندما يتحدث السياسيون
األتراك عن الرتاث العثامين ،فإهنم يس�تندون
أوروبيا،
إىل هوية البلد الذي اختار أن يكون
ًّ
بإرث�ه البيزنط�ي واإلمرباط�وري العري�ق،
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صاح�ب التاري�خ الطوي�ل يف السياس�ة
األوروبي�ة ،وال�ذي متت�د ج�ذوره يف الثقافة
املتوس�طية .ويس�تمر النم�وذج األورويب يف
التنمي�ة واحلري�ات املدني�ة يف كون�ه مص�در
ج�ذب وإعج�اب للمجتم�ع الرتك�يً ،
أيضا
تع�ززت الق�وة الناعم�ة لرتكي�ا يف الشرق
األوسط والقوقاز وآس�يا الوسطى بعالقات
أنق�رة القوي�ة م�ع االحت�اد األورويب .لذا فإن
انعكاسا حلنني
توطيد مكانتها يف املنطقة ليس
ً
العثامنيين اجل�دد إىل امل�ايض ،ولك�ن ورق�ة
مس�اومة وورق�ة رابحة يف مس�ار البالد نحو
أوروبا.

وبنا ًء عىل ذلك ،فإن تنامي النزعة القومية
وليس األسلمة املزعومة هو التحدي احلقيقي.

وم�ا يزيد م�ن تعقيد عملي�ة أورب�ة تركيا هو
تردد االحتاد األورويب بشأن طموحات أنقرة
األوروبية مع ضعف النظام السيايس الرتكي
ال�ذي يع�وق االنتقال م�ن اهليمنة السياس�ية
إىل التناف�س الس�يايس .عىل نف�س القدر من
األمهي�ة ،هو عدم كف�اءة املعارض�ة الكاملية،
الت�ي تفتق�ر إىل برنام�ج متامس�ك .فموقفه�ا
من املس�ألة األرمنية والكردي�ة أو القربصية،
ودور اجلي�ش يف الدول�ة ،ومفه�وم العلامني�ة
ومفه�وم املواطن�ة اخلالصة ه�ي مجيعها أمثلة
جيدة يف هذا الش�أن .ويف الوقت نفس�ه ،فإن
من مصلحة االحت�اد األورويب إقامة عالقات
وثيق�ة مع أنقرة القوية ،وجتنب احتامل وجود
تركي�ا «ديغولي�ة»( )1تس�تغل إمكانياهت�ا عىل
حساب املصالح الغربية(.)2
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الجغرافيا ال�سيا�سية :تركيا على
اعتبارها قوة �إقليمية متعددة
تق�ع تركي�ا يف منطق�ة يلتقي فيه�ا االحتاد
األورويب بمناطق النف�وذ الرويس .قد تكون
أوكراني�ا وبل�دان جن�وب القوق�از جريا ًن�ا
رشقيين ج�د ًدا لالحت�اد األورويب ،ولك�ن
بالنس�بة لرتكي�ا هم جيران منذ الق�دم .فهي
البلد الوحيد الذي يمكن أن ينافس روسيا يف
حماولة كس�ب قلوب وعق�ول الناس يف تلك
املنطقة بعد اهنيار االحتاد الس�وفيتي .بالنس�بة
نم�وا اقتصاد ًّيا
للس�كان املحليني ،متثل أنقرة ًّ
هائًل�اً  ،ووجهة رئيس�ة للباحثين عن عمل،
وللسياح ،واملستهلكني ،والرشكات الصغرية
واملتوس�طة احلج�م .تركي�ا ً
أيضا ه�ي موطن
األبخاز ومواطني شمال القوقاز يف الشتات،
كام يتضح من خالل تكامل أجاريا مع ساحل
البحر األسود يف تركياً .
أيضا يمكن االستفادة
من أنق�رة يف جمال الديمقراطي�ة ،فهي امتداد
ملجال النفوذ األورويب ،وتنفيذ مشاريع املمر
اجلن�ويب للغاز ،وح�ل الرصاع�ات املجمدة.
�م ،يمك�ن أن تصبح أنق�رة حلي ًفا قيماً
وم�ن َث َّ
لالحتاد األورويب يف مواجهة حماوالت روسيا
لنرش وترس�يخ نفوذه�ا يف املنطق�ة بعد اهنيار
االحتاد السوفيتي.
عىل مر الق�رون ،اتس�مت العالقات بني
تركي�ا وروس�يا باملنافس�ة بس�بب احل�روب.
لكن منذ عام  ،2000اقرتبت تركيا وروس�يا
م�ن بعضهما ً
بعض�ا ،ووص�ف ه�ذا التطور
بأن�ه أفضل تق�ارب تكتيكي ،ب�دلاً من كونه
رشاكة إسرتاتيجية  .فال تزال أنقرة وموسكو
متنافسين أكثر من كوهنام حليفين إقليميني.
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ويس�عى كال البلدين لتحقيق مصالح متباينة
يف جوارمها ،يف جماالت عديدة ،مثل :األمن،
والطاق�ة ،والتح�ول الديمقراط�ي يف مناطق
مث�ل :كراب�اخ ،وترانسنيستريا ،والبلق�ان،
وآس�يا الوس�طى ،و رشق البح�ر املتوس�ط.
لذلك ،عىل الرغم من دعم روسيا لطموحات
أنق�رة األوروبي�ة ،ي�رى الكرملين أن تركي�ا
تع�د هتدي�دً ا حمتمًل�اً للمصال�ح الروس�ية يف
أورواس�يا .وعلى الرغم م�ن أن كال البلدين
حذرا من توس�ع حلف الناتو
يظه�ران موق ًفا ً
يف املنطقة (ولو ألس�باب خمتلف�ة) ،فإن تركيا
ال ترى احتامل أن تكون هناك س�يادة روسية
تركي�ة مشتركة عىل منطق�ة البحر األس�ود.
والدلي�ل عىل ذلك انخ�راط أنق�رة يف عملية
املس�عى النش�ط وعملية االنس�جام يف البحر
األس�ود؛ ودعمها أو حياده�ا جتاه التطلعات
األوروبي�ة األطلس�ية ،وعضوي�ة دول البحر
األس�ود يف النات�و ،والتدريب�ات العس�كرية
وتعزي�ز الديمقراطي�ة يف جورجي�ا وأوكرانيا
ومولدافي�ا .لكن هناك اس�تثناء واحد -وربام
لفت�ة للغرب -هو برنامج التعاون الس�تقرار
القوق�از؛ املب�ادرة الرتكي�ة حل�ل الن�زاع بين
جورجي�ا وروس�يا ،التي تم اس�تبعاد االحتاد
األورويب والواليات املتحدة منها.
وينب�ع عدم وضوح الرؤية الرتكية بش�أن
املب�ادرات الت�ي أطلقه�ا الغ�رب يف املنطق�ة
من ع�دم رغب�ة أنقرة يف اس�تعداء موس�كو.
فالعالقات بني تركيا وروس�يا غير متكافئة،
والس�يام مع املحاوالت الروس�ية الرامية اىل
جع�ل تركيا تعتمد عىل موارده�ا من الطاقة.
على كل ح�ال ،تركي�ا بحاج�ة إىل الغ�رب
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ي��ت��ع��ي��ن ع���ل���ى االت�����ح�����اد الأوروب����������ي
وت����رك����ي����ا ت��ن�����س��ي��ق �سيا�ساتهما.
فمناطق ال��ب��ل��ق��ان وال��ق��وق��از يمكن
�أن ت���ك���ون ب��م��ث��اب��ة م��خ��ت��ب��ر التخاذ
�إجراءات م�شتركة فعالة .فم�صالح
االت��ح��اد الأوروب����ي وتركيا تتقارب
في كلتا الحالتين
ملوازن�ة عالقاهتا مع روس�يا .فلي�س من قبيل
املصادف�ة أن املش�كالت يف العالق�ات بين
االحت�اد األورويب وتركي�ا تع�ود بالفائدة ،يف
معظمه�ا ،على موس�كو التي تس�تغل قضية
قبرص لعرقلة طموحات أنق�رة يف االنضامم
إىل االحت�اد األورويب .وتش�عر تركي�ا بالقلق
إزاء تكتلات التكام�ل اجلدي�دة يف جواره�ا
الت�ي تتخ�ذ م�ن موس�كو مركزً ا هل�ا ،كذلك
زيادة الوجود العس�كري الرويس يف حوض
البحر األس�ود (واألسطول الرويس املتمركز
يف سيفاس�توبول ،ال�ذي ت�م التمديد له حتى
 ،2042ورشاء س�فن ميسترال الفرنس�ية
الصن�ع) ،ويف شمال القوق�از كذل�ك ف�إن
أنقرة قلقة م�ن عدم تنفيذ الق�رارات املتعلقة
باالنس�حاب م�ن جورجي�ا ومولدوفي�ا،
الت�ي تم التوص�ل إليها يف قم�ة منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا لعام  1999التي عقدت
وردا عىل قرار تركيا بنرش منظومة
بإسطنبولًّ .
ال�درع الصاروخ�ي يف قاع�دة كورجي�ك -
مالطي�ا ،ه�ددت روس�يا بنشر صواريخ يف
شمال القوق�از .وعالوة عىل ذل�ك ،فإن كال

البلدي�ن لدي�ه مواق�ف متعارضة متا ًما بش�أن
الرصاع الس�وري .لذا فإن توثي�ق العالقات
الرتكي�ة مع الغرب يعزز م�ن مكانة البالد يف
العالقات مع الرشيك األقوى.

ومن ناحي�ة اجلوار املتداخ�ل ،يتعني عىل
االحت�اد األورويب وتركيا تنس�يق سياس�اهتام.
فمناط�ق البلق�ان والقوق�از يمك�ن أن تكون
بمثابة خمترب الختاذ إجراءات مشتركة فعالة.
فمصال�ح االحت�اد األورويب وتركي�ا تتقارب
والس�يام أن السياسة الرتكية
يف كلتا احلالتني.
ّ
يف ه�ذه املناط�ق هت�دف إىل ح�ل النزاع�ات
والوساطة ،وتعزيز االستقرار (مشاركة أنقرة
يف بعثات االحتاد األورويب ،وأنشطة املؤسسة
الديني�ة (ديان�ت  ،)Diyanetوالتدري�ب
العسكري) ،وربط هذه املناطق بأوروبا .ويف
البلقان تتوافق إستراتيجية أنقرة بشكل جيد
م�ع أه�داف االحت�اد األورويب ،مث�ل :تعزيز
استقالل كوس�وفو أو استقرار البوسنة .لكن
أحد أهم التحديات التي تواجه تركيا هو إزالة
الغموض عن احلكم العثامين يف املنطقة ،الذي
يطل�ق عليه « .»Ottoman yokeإن إعادة
اكتش�اف املايض العثامين يف تركيا وكذلك يف
بل�دان البلقان يمك�ن أن يعزز مكانة تركيا يف
املنطقة ،فضلاً عن مكانتها األوروبية.

ارتباط تركيا ب�شكل دائم ب�أوروبا
�سي�سهم � ً
أي�ضا في تحقيق اال�ستقرار
في ال�شرق الأو�سط
ً
أيضا سيس�هم ارتباط تركيا بش�كل وثيق
بأوروب�ا يف حتقي�ق االس�تقرار يف الشرق
األوس�ط ،فسياس�ة االحت�اد األورويب جت�اه
مهم�ة يف س�ياق البع�د اإلستراتيجي
تركي�ا ّ
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�سيا�س�������ة تركيا «ت�صفير الم�ش�������كالت مع الجيران»
وطموحاتها في �أن تكون قوة ا�ستقرار في المنطقة
قد تعرقل�������ت م�ؤخرًا ب�سبب العالق�������ات المتوترة مع
�إ�سرائيل و�سوريا ،وتدهور العالقات مع �إيران والعراق،
وتفاقم الم�س�أل�������ة القبر�صية .وف�������ي الوقت الراهن
ً
نموذجا يحتذى به،
ال يجع�������ل هذا الو�ضع تركي�������ا
كم�صدر للديمقراطية �إلى دول المنطقة
لعالق�ات أوروب�ا م�ع ال�دول العربي�ة
املتوس�طية .وما جيعل هذه العالقات يف غاية
األمهية ه�و حقيقة أن تركي�ا يمكن أن تكون
ق�دوة انتقالية لدول الرشق األوس�ط .فحتى
ان�دالع الربي�ع الع�ريب ،كان الداف�ع وراء
«سياسة اجلوار األوروبية الرتكية « يف املنطقة
التج�ارة (وصف كامل كريش�يجي Kemal
 Kirişciتركيا بأهنا «دولة جتارية»( ،))3وقوة
ناعم�ة .لك�ن التط�ورات الراهن�ة يف رشق
البح�ر األبيض املتوس�ط ،وتصاع�د املخاطر
يف جواره�ا أدى إىل عودهت�ا إىل سياس�تها
يف منتص�ف التس�عينيات وتوري�ق عالقاهت�ا
اخلارجية .فسياس�ة تركيا «تصفري املشكالت
م�ع اجليران» وطموحاهت�ا يف أن تك�ون قوة
مؤخرا بسبب
اس�تقرار يف املنطقة قد تعرقلت
ً
العالق�ات املتوت�رة م�ع إرسائي�ل وس�وريا،
وتده�ور العالق�ات م�ع إي�ران والع�راق،
وتفاق�م املس�ألة القربصي�ة .ويف الوق�ت
نموذجا
الراه�ن ،ال جيعل هذا الوض�ع تركيا
ً
حيت�ذى ب�ه ،كمص�در للديمقراطي�ة ل�دول
املنطقة .فتده�ور عالقات تركي�ا مع جرياهنا
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ش�وه صورة أنق�رة اجلدي�دة ،الت�ي تعبت يف
رس�مها( .)4كام أن انعدام االستقرار يف منطقة
البحر األبيض املتوس�ط له تأثري سلبي مبارش
يف االقتصاد والتصدير يف تركيا .فحتى وقت
قريب ،كانت س�وريا نافذة تركيا عىل الرشق
األوسط.

م�ن املنظور الرتكي ،اجلوار املس�تقر أحد
ركائ�ز عضوي�ة االحت�اد األورويب ،وفرص�ة
الس�تمرار النم�و االقتصادي الرسي�ع .ففي
حين أن مفه�وم «اجلوار العدائ�ي» هو القوة
الدافع�ة وراء اخلطاب�ات القومي�ة املنتشرة
بين الق�وى السياس�ية ،واملجتم�ع ووس�ائل
اإلعلام ،والتي أطلق عليه�ا املحلل الرتكي
عم�ر تاش�بينار Ömer Taşpınar
«الديغولية الرتكية»؛ لذا فإن املش�كلة هي أن
الق�وى الليربالية املؤيدة ألوروبا مل تعد قادرة
على اس�تدعاء املنظ�ور األورويب باعتب�اره
عامًل�اً حيو ًّيا يف السياس�ة الداخلي�ة ،وتعزيز
الديمقراطي�ة .وي�درك االحت�اد األورويب أن
نف�وذه يف املنطق�ة آخ�ذ يف الرتاج�ع ،نتيج�ة
لسياس�ته األحادي�ة االجتاه نح�و دول البحر
املتوس�ط ،يف أعق�اب الربي�ع الع�ريب .ويف
الوقت نفسه ،قد تفتح العواقب اجليوسياسية
الناجت�ة عن ضعف ال�دول اجلنوبية األعضاء
يف االحت�اد األورويب الب�اب أمام ق�وى ثالثة.
يتض�ح من ه�ذا املنظ�ور ،أن خي�ارات تركيا
اجليوسياس�ية أصبحت ذات أمهي�ة متزايدة.
لك�ن الس�ؤال الرئي�س أم�ام تركي�ا واالحتاد
األورويب ه�و كيفي�ة التأثير يف التح�ول يف
جوارمه�ا بحي�ث يتامش�ى م�ع مصاحلهما،
بالنظ�ر إىل أن طموحات جرياهنام املشتركني
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روس�يا وإيران واململكة العربية السعودية،ومرص -هي أن يكون هلم كلمة مس�موعة يف
نفس اجلوار.

توجه الدع�وة لرتكيا للمش�اركة يف
آخ�را ،مل َّ
ً
أعامل وكالة الدفاع األوروبية.

تركيا تواجه نف�سها :ما بعد الكمالية
وإذا كان ملب�ادرات االحت�اد األورويب والمالذ الأوروبي

اجلدي�دة يف جمال السياس�ة اخلارجية واألمنية
املشتركة أن تنج�ح ،فالب�د م�ن ح�وار
إستراتيجي م�ع تركي�ا .حت�ى ع�ام ،2005
اعتاد رؤس�اء ال�وزراء األت�راك حضور قمم
االحت�اد بش�كل منتظ�م ،ولكن يف الس�نوات
األخيرة تم اس�تبعاد السياس�يني األتراك من
املش�اركة يف هيئات االحت�اد األورويب .وكان
الق�رار الفرنيس بعدم دعوة املمثل الرتكي إىل
باريس حلضور مؤمتر  2011حول ليبيا بمثابة
لفت�ة رمزية .علاوة عىل ذلك ،يف الس�نوات
األخرية اختارت تركيا عدم التحيز إلعالنات
السياسة اخلارجية واألمنية املشرتكة لالحتاد.
وه�ذا ال يمك�ن تفسيره فقط بتصاع�د دور
سياسة أنقرة اخلارجية ،ولكن ً
أيضا حلقيقة أن
تركي�ا ال تُعطى وقتًا كاف ًيا إلبداء رأهيا – ويتم
التعام�ل معها من منطلق «خذها أو اتركها»،
كام أهنا ليس�ت يف وضع يمكنها من التأثري يف
املهم�ة «للجوار
الق�رارات املتعلق�ة باألمور ّ
املشترك» وينطب�ق اليشء نفس�ه على بعثات
االحت�اد األورويب ،الذي تس�تميل تركيا حتى
إهناء العملية السياس�ية والتقني�ة – والتي قد
تعد وس�يلة خللق جو من التع�اون والرشاكة
اإلستراتيجية .باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،ال يت�م
التش�اور مع تركيا بش�أن اس�تخدام منش�آت
حل�ف شمال األطلسي املتعلق�ة بعملي�ات
ريا وليس
األمن املشرتك وسياسة الدفاع .أخ ً

رغم هلجة تركيا احلادة ،فإهنا ليس�ت عىل
طري�ق املواجه�ة مع الغرب ،كما أهنا ال تنظر
إىل نفس�ها عىل أهنا «اآلخر» ،كام هو احلال مع
روسيا .أيديولوجية األوروآسيوية ،سائدة يف
الفكر الس�يايس الرويس ،لكنه�ا مل جتد ً
أرضا
خصب�ة يف تركي�ا .فتارخييًّ�ا ،مل تك�ن لرتكي�ا
أب�دً ا عالق�ات قوية مع آس�يا الوس�طى .هلذا
الس�بب ،س�يكون م�ن الصع�ب أن نزعم أن
تركيا وروس�يا ،يشكالن «حمور املستبعدين»،
املوج�ود يف املناطق النائية م�ن أوروباً .
أيضا
ترصحي�ات رئيس ال�وزراء أردوغان األخرية
حول االنضامم إىل منظمة ش�نغهاي للتعاون،
كبديل لالحتاد األورويب ،ينبغي أن ينظر إليها
كمج�رد خط�اب وموق�ف ب�دلاً م�ن َعدِّ ها
رس�ميا .عمو ًما ،عىل الرغم
سياس�يا
ترص ًحيا
ًّ
ًّ
م�ن التقاليد الس�لطوية يف السياس�ة الرتكية،
ف�إن س�يادة القان�ون والديموقراطي�ة ذات
ج�ذور عميق�ة يف تركي�ا أعم�ق مما ه�ي عليه
يف روس�يا( .)5علاوة على ذل�ك ،ت�م تعزيز
الديمقراطي�ة الرتكية بعد امل�رور بالعديد من
األزم�ات املؤسس�ية ،كام أن اجلي�ش اآلن يف

رغ�������م لهج�������ة تركيا الح�������ادة ،ف�إنه�������ا لي�ست عل�������ى طريق
المواجه�������ة مع الغرب ،كما �أنها ال تنظر �إلى نف�سها على
�أنه�������ا «الآخر» ،كما هو الح�������ال مع رو�سي�������ا� .أيديولوجية
الأورو�آ�سيوية� ،سائدة في الفكر ال�سيا�سي الرو�سي
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من المفارقات� ،أنه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية
�أ�صبح�������ت تركي�������ا �أكثر �أوروبي�������ة ،و�أ�صبح�������ت ال�ساحة
ال�سيا�سي�������ة التركية �أكثر ا�ستقرا ًرا .فعلى مدار العقد
الما�ض�������ي ،قام ح�������زب العدال�������ة والتنمي�������ة بالعديد من
الإ�صالحات الكبيرة لجعل البالد �أكثر ديمقراطية
دورا
موق�ف دفاعي ،واملجتمع امل�دين يلعب ً
متزايد األمهية .ومن َث َّم ،فإن عملية االنضامم
رضوري�ة ملواصل�ة التح�ول الديمقراطي يف
تركيا .وتعد صياغة دستور جديد مثالاً جيدً ا
هن�اً .
أيضا االحت�اد األورويب يمكن أن يلعب
هنجا أكثر إجيابية
دورا أكبر بكثري ،إذا انته�ج ً
ً
جتاه تركيا.
وم�ن املفارقات ،أن�ه يف ظل حكم حزب
العدالة والتنمية أصبحت تركيا أكثر أوروبية،
وأصبح�ت الس�احة السياس�ية الرتكي�ة أكثر
استقرارا .فعىل مدار العقد املايض ،قام حزب
ً
العدال�ة والتنمي�ة بالعديد م�ن اإلصالحات
الكبيرة جلع�ل البالد أكث�ر ديمقراطي�ة .وما
جع�ل كل ه�ذه التغييرات ممكن�ة -بصرف
النظ�ر عن «االلتح�اق باالحت�اد األورويب»-
الث�ورة االجتامعي�ة الت�ي مكن�ت الربجوازية
اجلدي�دة («نم�ور األناض�ول») م�ن منطق�ة
األناضول («األتراك الس�ود») .ونتيجة هلذه
اإلصالحات ،انتهى احتكار الكاملية للدولة.
فح�زب العدالة والتنمية ليس حز ًبا قاد ًما من
املجتمعات الريفية املحافظة وحسب ،بل إنه
مظل�ة جلامعات عدي�دة ،بام يف ذل�ك الدوائر
الليربالية ،والتي مل يتم متثيلها عىل اإلطالق يف
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احلكومات الس�ابقة .ويف عهده تراجع الدور
املؤسيس واالجتامعي للجيش ،إىل حد كبري،
لصال�ح النخ�ب السياس�ية .ونج�ح ح�زب
العدال�ة والتنمي�ة يف تعزي�ز الس�لطة املدني�ة
وجعلها تتفوق عىل نظام الوصاية العس�كرية
والبريوقراطي�ة .كام تم إضعاف جملس األمن
القوم�ي ،وخضع مدب�رو انقالب�ات 1980
و 1997للمساءلة .وأرسلت احلكومة املدنية
حتقيقات ع�ن «الدولة العميق�ة» ،بام يف ذلك
اجلي�ش ،وألغت طبق�ات «األم�ن القومي».
وفق�د اجليش اس�تقالليته وإمكاني�ة التدخل
يف احلي�اة السياس�ية .ل�ذا ينبغ�ي أن ينظر إىل
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� ّإن �أردوغ�������ان رئي�س الوزراء الحالي ذا التوجه
أكثر ا�ستعدا ًدا لال�ستفادة من �إرث
الإ�سالمي � ُ
ال�سيا�سيين
عدنان مندر�س وتورغ�������وت �أوزال،
ِ
�������ن م�������ن �أ�صحاب التوج�������ه الغربي
الليبراليي ِ
اللذين يو�صفان برائ َدي تركيا «الجديدة»
ه�و رشط ال غنى عن�ه لالس�تقرار الداخيل،
وكذلك الستقرار اجلوار املبارش.

اعتق�ال ضب�اط اجلي�ش على أنه (ربما ِ
آخر)
مرحل�ة م�ن التنافس بين النخب السياس�ية
والعس�كرية .للم�رة األوىل يف تارخيها ،مل تعد
تركي�ا مه�ددة بخط�ر االنقالب�ات .وأصب�ح
النظ�ام الس�يايس الرتك�ي يتط�ور بب�طء م�ن
الديمقراطي�ة ش�به الليربالي�ة حت�ت الوصاية
البريوقراطية والعس�كرية نح�و الديمقراطية
الليربالي�ة والتعددية يف ظل حك�م مدين .أما
القضية الكردية ،والت�ي وضعت عىل الرف،
بس�بب تصاعد القومية ،تع�ود مرة أخرى إىل
جدول األعامل ،يف ظ�ل حكومة تدرك جيدً ا
أن ح�ل املش�كلة الت�ي تع�ود لعق�ود طويل�ة

وال ج�دل ،أن االس�تقطاب يس�يطر عىل
املجتمع الرتكي بقوة ،مع وجود عالمات عىل
التص�دع داخ�ل املعس�كرات اإليديولوجية.
فاالنقس�ام بني اإلسلاميني «السيئني» مقابل
الكامليين «اجليدي�ن» غير صحي�ح( .)6ومن
اخلط�أ أن ننظ�ر إىل تركي�ا م�ن منظ�ور عقود
مض�ت ،عندما تألفت القوى املوالية ألوروبا
من النخ�ب العس�كرية والبريوقراطيني ،أي
الدوائر املعادية للديمقراطية .يف تلك األيام،
كانت هوي�ة تركيا األوروبي�ة مهددة من قبل
احلركات اإلسلامية .لك�ن أردوغان رئيس
أكث�ر
ال�وزراء احل�ايل ذا التوج�ه اإلسلامي
ُ
استعدا ًدا لالستفادة من إرث عدنان مندرس
ني الليربالي ِ
وتورغوت أوزال ،السياسي ِ
ني من
أصح�اب التوج�ه الغ�ريب اللذي�ن يوصفان
برائ�دَ ي تركي�ا «اجلدي�دة»ً .
أيض�ا هن�اك
اختلاف واض�ح بين املخي�م ال�ذي يمثل�ه
حزب العدالة والتنمية اإلسلامي واملؤسسة
الكاملي�ة ،الت�ي أدركت أن االحت�اد األورويب
مرشوع�ا ثقافيًّ�ا (التحديث) ،بل
لي�س فقط
ً
مرشوع سيايس ،لذا من املرجح أن هتز عملية
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االنضامم أس�س النظام ش�به الس�لطوي .أما
ح�زب املعارض�ة الرئي�س -حزب الش�عب
نوعا من القومية
اجلمهوري الكمايل -فيظهر ً
ومع�اداة الغ�رب ،ويبع�د األقلي�ات .فه�و
غير ق�ادر على م�لء الف�راغ الذي نت�ج عن
إضعاف اجليش ،وال يس�تطيع أن حيرر نفس�ه
م�ن موروث�ات الكاملي�ة ،الت�ي عف�ا عليه�ا
الزمن ،ويصبح طر ًفا يف العملية الديمقراطية
االجتامعي�ة احلديثة .وعىل الرغم من أن كامل
قيلتش�دار أوغل�و ،الك�ردي العل�وي أصبح
الزعي�م احلايل حلزب الش�عب اجلمهوري يف
ع�ام  ،2010وعلى أعتاب تع�اون أوثق مع
أحزاب أوروبا االشتراكية الديمقراطية ،إال
أن مؤمت�ر احلزب لعام  2012ه�و دليل آخر
على حتج�ره( .)7وم�ن َث َّم ،ال حزب الش�عب
اجلمه�وري وال ح�زب احلرك�ة القومي�ة:
احلزب القومي املتشدد -يستطيعان أن يكونا
بديلاً
حقيقيا حلزب العدالة والتنمية.
ًّ
يف نفس الوقت ،اس�تمرار حزب العدالة
والتنمية يف سياس�ة االحت�كار ،وفرض قيود
عىل حرية وسائل اإلعالم ،وهتميش اجليش،
ً
هتدي�دا لنظ�ام الضواب�ط والتوازنات.
يمثل
وتتفاق�م املش�كلة بس�بب النظ�ام الس�يايس
واالنتخايب املركزي يف تركيا ،والذي يرس�خ
هليمن�ة احلزب الفائز .فجزء من إرث الكاملية
ه�و ع�دم وج�ود ت�داول للس�لطة والعتب�ة
االنتخابي�ة املرتفع�ة .ل�ذا يس�تخدم ح�زب
العدال�ة والتنمي�ة اإلصالح�ات األوروبي�ة
بطريقة مفيدة لتوطيد نف�وذه إلدراكه هبيمنته
السياس�ية .باإلضافة إىل ذلك ،فإن انتخابات
 2014ق�د تثير أزم�ة سياس�ية/نظامية .يف
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على الم�������دى المتو�سط والطوي�������ل �سوف تحتاج
تركي�������ا �إلى االتحاد الأوروب�������ي ،في حين �أن على
االتح�������اد الأوروب�������ي الرد عل�������ى الت�س�������ا�ؤل عما �إذا
كانت «البطاقة التركية» هي �أحد المتطلبات
الأ�سا�سية لبناء �أوروبا العظمى
النظ�ام الربمل�اين يف تركي�ا .مكت�ب الرئي�س،
املس�تقل بذاته ،مل يتم « تعديله» ليصبح مركز
هيمن�ة يتامش�ى م�ع طموحات رج�ب طيب
أردوغ�ان ،ال�ذي سيرتش�ح بالتأكي�د ألعىل
منصب يف البالد.

عىل املدى املتوسط والطويل سوف حتتاج
تركي�ا إىل االحت�اد األورويب ،يف حين أن عىل
االحت�اد األورويب ال�رد عىل التس�اؤل عام إذا
كان�ت «البطاقة الرتكية» ه�ي أحد املتطلبات
األساسية لبناء أوروبا العظمىl`Europe-
puissance
جزء من النخبة اجلمهورية املتغربة ختشى
م�ن احتامل إدخ�ال بعض املعايير األوروبية
على جم�االت ،مث�ل :حق�وق األقلي�ات أو
القض�اء على اهليمنة العس�كرية بش�كل تام.
فتعري�ف الكاملي�ة للمواطن�ة -ثال�وث ال
يتج�زأ :ترك�ي ،مس�لم ،علامين -وال يش�مل
جمموع�ات كبيرة م�ن املواطنين ،بم�ن يف
�م ،ال تزال
ذلك األك�راد والعلويون .ومن َث َّ
األقليات تعامل عىل أهنا من مواطني الدرجة
الثاني�ة ،ومع أن الدولة العلامنية تفرض رقابة
صارم�ة على الدي�ن ،يس�ود املذهب الس�ني
احلنفي يف البلاد دون غريه .هذه التناقضات
الداخلي�ة باإلضافة إىل ما يس�مى بـ»متالزمة
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التح�������ول ال�سيا�س�������ي واالقت�ص�������ادي الناجح
بجان�������ب ال�سيا�س�������ة الخارجي�������ة الطموحة
يعن�������ي �أن�������ه في الذك�������رى ال�������ـ 100لإعالن
الجمهورية؛ �أي في ع�������ام  ،2023ت�ستطيع
تركيا �أن تكون قوة عالمية
س�يفر»“ ، ”Sèvres syndromeالت�ي
تتعل�ق بخوف النخ�ب الكاملية م�ن التدخل
اخلارج�ي يف الش�ؤون الداخلي�ة للدول�ة،
ليس�ت فق�ط عقب�ة يف طري�ق الديمقراطي�ة
والتحدي�ث يف البلاد ،بل إهنا تعي�ق تصدير
«النم�وذج الرتكي» إىل الرشق األوس�ط .لذا
ف�إن م�ا يعرقل حقًّ�ا عملي�ة أورب�ة تركيا هو
القومية العميقة اجلذور وليس األسلمة.

تركيا :دعامة لمكانة �أوروبا كقوة
عظمى في الم�ستقبل
التحول الس�يايس واالقتص�ادي الناجح
بجان�ب السياس�ة اخلارجي�ة الطموحة يعني
أن�ه يف الذكرى الـ 100إلعلان اجلمهورية؛
أي يف عام  ،2023تس�تطيع تركي�ا أن تكون
ق�وة عاملي�ة .وم�ع ذلك ،ف�إن حتلي�ل متعمق
كبيرا م�ن
ق�درا
إلمكان�ات تركي�ا حيت�اج
ً
ً
احل�ذر .وعىل الرغم م�ن املزايا التي ال يمكن
إنكارها (اجلغرافيا السياسية والقوة الناعمة،
واالقتصاد ،واإلمكانيات العسكرية ،وقطاع
الطاق�ة) ،ف�إن مش�كالت تركي�ا م�ع هياكل
الدول�ة والنتائ�ج املح�دودة لسياس�ة اجلوار
تترك عالم�ة اس�تفهام كبيرة ح�ول رؤي�ة
اإلمرباطوري�ة اجلدي�دة .عىل املدى املتوس�ط
والطوي�ل س�وف حتت�اج تركي�ا إىل االحت�اد

األورويب ،يف حين أن على االحتاد األورويب
الرد عىل سؤال عام إذا كانت «البطاقة الرتكية»
ه�ي أح�د املتطلبات األساس�ية لبن�اء أوروبا
العظمى..l`Europe puissance -
القوة الناعمة

إىل ح�د كبري ال يزال نف�وذ تركيا قائماً عىل
أس�اس جذوره�ا يف اهلياكل األوروأطلس�ية
ومكانته�ا باعتباره�ا دول�ة مرش�حة لالحتاد
األورويب .وباعتراف اجلمي�ع ،تتمت�ع تركيا
هبيئات دبلوماس�ية من ذوي اخلربة والكفاءة
يعود تارخيها إىل اإلمرباطورية العثامنية .لكن
نق�اط ضعفه�ا تكم�ن يف موارده�ا البرشي�ة
املح�دودة واملس�ؤولني القلة الذي�ن جييدون
لغ�ات غير اللغ�ات األوروبي�ة ،مث�ل اللغة
العربي�ةً ،
وأيض�ا عىل س�بيل املثال الروس�ية.
فه�ذا حي�د من نط�اق عم�ل تركي�ا يف الرشق
األوس�ط وآس�يا الوس�طىً .
أيض�ا نفق�ات
السياس�ة اخلارجي�ة والس�لك الدبلوم�ايس
غري كافية باملقارنة مع ع�دد املهام املتزايدة يف
ه�ذا املجال( .)8والدلي�ل واضح عىل تصاعد
النشاط الرتكي؛ منذ عام  ،2000ارتفع عدد
الس�فارات الرتكية .114-91 :ويف إفريقيا،
كان ل�دى تركي�ا  12س�فارة س�نة 2009
وأصب�ح عدده�ا  28يف ع�ام  .2011وه�ذا
ي�ؤدي إىل الظاهرة املعروفة باس�م «التمدد».
عن�ارص الق�وة الصلب�ة الت�ي كان�ت تقليديًّ�ا
ج�ز ًءا ال يتجزأ من السياس�ة اخلارجية لرتكيا
أصبح�ت مكملة للق�وة الناعم�ة( )9ويتضح
ه�ذا من سياس�ة التأشيرات ،واملسلسلات
التلفزيونية ،والوساطة ،والتنمية واملساعدات
اإلنس�انية .وال تزال املنظمات غري احلكومية
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أكث�ر كف�اءة م�ن تل�ك احلكومية (األنش�طة
التعليمي�ة واخلريي�ة للش�يخ فت�ح اهلل كولن،
واملسلسلات التلفزيوني�ة الرتكي�ة ،كل هذا

يف مقاب�ل امل�دارس احلكومية الت�ي تعاين من
قلة متوي�ل الدولة ،وضعف مجه�ور القنوات
احلكومي�ة خارج تركي�ا ،ومعاهد يونس أمره

غير الفعال�ةً .
أيض�ا اللغ�ة الرتكي�ة ال تتمتع

ال ت�������زال تركيا منخرط�������ة بعمق في �أن�شطة
الدف�������اع الغربي�������ة ،وت�ش�������ارك ف�������ي م�شاري�������ع
(A400Mم�شاري�������ع النق�������ل الع�سكري�������ة
الأوروبي�������ة)ً � .
أي�ض�������ا ه�������ي ع�ض�������و ف�������ي «�أ�سرة»
الم�ستخدمين لدبابة ليوبارد Leopard
بنف�س نفوذ الفارس�ية أو العربية ،يف حني أن
األفلام الرتكي�ة ،واملسلسلات واملوس�يقى
الش�عبية منتشرة بين جيران تركي�ا .م�ن
ناحي�ة أخ�رى ،جيب عىل املرء أال ينس�ى دور
مؤخ�را ،كوس�يط يف الرشق األوس�ط
تركي�ا
ً
والبلق�ان ،وعالقاهتا الثقافية مع دول البلقان
والقوق�از ،والع�امل الناط�ق باللغ�ة الرتكي�ة؛
أذربيج�ان وآس�يا الوس�طى وبع�ض املناطق
الروسية ،ويف العامل العريب ،فضلاً عن النفوذ
الذي تتمتع به بسبب الرؤية الرتكية الليربالية
لإلسلام« .النم�وذج الرتك�ي» ق�د يك�ون
مص�در إهل�ام للح�ركات السياس�ية -وليس
فقط اإلسالمية -يف الرشق األوسط.
األمن

نظ�را ملوقعه�ا اإلستراتيجي وأمهي�ة
ً
املنش�آت العس�كرية األمريكي�ة (قاع�دة
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أنجرليك اجلوية) ،تس�اهم تركيا بشكل كبري
ومؤث�ر يف األم�ن األورويب .ويف حني ترش�د
تركي�ا م�ن إنفاقه�ا العس�كري بنس�بة مئوي�ة
تقرتب من القيم املثىل من إمجايل الناتج املحيل
(حاليًّ�ا  2.4يف املئة من إمجايل الناتج املحيل)،
يف الوق�ت نفس�ه يت�م إنف�اق مبال�غ تع�ادل
إمكانياهتا االقتصادية (املرتبة اخلامس�ة عرشة
وف ًقا لتقرير معهد س�توكهومل الدويل ألبحاث
السلام لعام  .)2012وتبذل جه�و ًدا حثيثة
ترمي لتغيري أو عىل األقل خلق صورة التعاون
العسكري :من التوجه األحادي حللف شامل
األطلسي إىل هنج أكثر ش�مولية ،واملناورات
العس�كرية م�ع الصين يف ع�ام  2010تع�د
مثالاً
ً
جي�دا يف هذا الصدد .وعلى الرغم من
ه�ذه اإليامءات ،ال تزال تركيا منخرطة بعمق
يف أنشطة الدفاع الغربية ،وتشارك يف مشاريع
(A400Mمش�اريع النق�ل العس�كرية
األوروبي�ة)ً .
أيض�ا ه�ي عض�و يف «أرسة»
املس�تخدمني لدبابة ليوبارد  .Leopardكام
أهنا أحد أهم املس�تخدمني عىل مستوى العامل
لطائرة  F-16املقاتل�ة املتعددة املهام .عالوة
على ذل�ك ،تش�ارك تركي�ا ً
أيض�ا يف برام�ج
عس�كرية مبتك�رة ،متع�ددة اجلنس�يات مثل
 .F-35وم�ن منظور احلمالت العس�كرية،
متتل�ك تركيا ً
أيضا قوة جوية قوية يتم حتديثها
باس�تمرار وأنظمة إنذار مبكرة وأنظمة نقل،
باإلضاف�ة إىل الق�وات اخلاص�ة .وتتامش�ى
اجتاه�ات التحدي�ث يف القوات املس�لحة مع
التوجه�ات احلالي�ة يف ال�دول األوروبي�ة:
املهني�ة ،ورسع�ة التنق�ل ،وإمكاني�ة التدخل
الرسي�ع .وعلى الرغ�م م�ن أن تركي�ا تط�ور
صناعتها الدفاعية -ارتفعت النسبة املئوية من
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األسلحة املحلية يف إمجايل مشرتيات األسلحة
التي كش�ف عنها اجليش الرتكي من  15%يف
عام  2004إىل  52٪يف عام  – 2010إال أهنا
م�ا زالت تعتمد عىل واردات األس�لحة ذات
التقني�ة العالي�ة فقط م�ن الوالي�ات املتحدة،
وم�ن ال�دول األوروبي�ة ،وبخاص�ة أملاني�ا
وفرنس�ا( .)10أوج�ه القص�ور التكنولوجي�ة
تعن�ي أن تركي�ا ليس�ت ق�ادرة على تصني�ع
اإللكرتوني�ات املعق�دة( ،مث�ل إلكرتوني�ات
الطيران) .وواق�ع أن معظم األس�لحة التي
يستخدمها اجليش الرتكي هي أمريكية الصنع
يشير إىل أن املعدات التي ت�م رشاؤها حدي ًثا
جي�ب أن تك�ون متوافق�ة مع هذه األس�لحة،
األمر الذي يؤدي إىل «اعتامد» اجليش الرتكي
عىل الغ�رب .وعالوة عىل ذلك ،تعتمد تركيا
ً
أيضا على الوالي�ات املتح�دة األمريكية من
حي�ث املعلوم�ات االس�تخباراتية ووس�ائل
االس�تخبارات اإللكرتوني�ة .فمن جهة لدى
تركيا خربة ،غال ًبا ما ينظر إليها عىل أهنا س�يئة
السمعة ،يف العمليات شبه العسكرية (األمن
الداخيل) .ومن جهة أخرى ،إمكانيات تركيا
ليس�ت كافي�ة لتوفري أم�ن مس�تقل يف منطقة
مضطرب�ة .فرتكي�ا حتت�اج إىل دع�م حلفائها،
كام يتضح من مطالب أنقرة يف س�ياق الرصاع
السوري ،ونرش منظومة باتريوت الصاروخية
عىل أراضيها.
قطاع الطاقة

ق�د تكون تركي�ا يف غاية األمهي�ة لالحتاد
األورويب يف قضاي�ا أم�ن الطاق�ة .فرتكي�ا
اجلسر الوحي�د لعب�ور ونق�ل امل�واد اخل�ام
الت�ي ال تس�يطر عليه�ا روس�يا .وم�ع ذل�ك

قد تكون تركيا في غاي�������ة الأهمية لالتحاد
الأوروبي ف�������ي ق�ضايا �أم�������ن الطاقة .فتركيا
الج�س�������ر الوحيد لعب�������ور ونقل الم�������واد الخام
التي ال ت�سيطر عليها رو�سيا .ومع ذلك ف�إنها
تقوم ببناء عالقات وثيقة مع مو�سكو
فإهن�ا تق�وم ببناء عالقات وثيقة مع موس�كو
(إم�دادات الغاز ،ومش�اريع حمط�ات الطاقة
النووي�ة الروس�ية ،وموافق�ة على بن�اء خط
أنابيب س�اوث ستريم عبر املي�اه اإلقليمية
الرتكي�ةً ،
أيض�ا رشاء رشك�ة ل�وك أوي�ل
()11
الروس�ية لـ Akpetالرتكي�ة ) ،قد تؤدي
إىل خط�ر االعتامد عىل الطاقة الروس�ية ،ويف
نف�س الوقت يتم اختاذ خطوات إستراتيجية
لتحوي�ل البالد من ممر خلط�وط أنابيب الغاز
يف اجلغرافي�ا السياس�ية إىل بلد صانع للقرار.
وأب�رز مثال على ذلك ،ه�و إقام�ة عالقات
م�ع الس�لطات الكردي�ة يف شمال الع�راق،
والتع�اون يف جم�ال الطاق�ةً .
وأيض�ا االتفاق
بين تركيا وأذربيج�ان عىل بناء خ�ط أنابيب
الغاز عبر األناض�ول ( ،)TANAPالذي
ينهي احتكار موس�كو .ويعزز خط األنابيب
 TANAPم�ن موق�ف البلدي�ن يف وج�ه
االحت�اد األورويب .وهك�ذا تصب�ح تركي�ا
وأذربيجان العبني رئيسني ،يؤثران يف شكل
العملي�ات املس�تقبلية ملم�ر الغ�از اجلن�ويب.
�م فإن قرار بن�اء  TANAPيعني أن
ومن َث َّ
خط األنابيب اجلديد لن يكون أداة سياس�ية
تستخدمها أوروبا يف وجه أذربيجان وتركيا،
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ولكن تس�تخدمها تركي�ا وأذربيجان يف وجه
االحت�اد األورويب .يف الوقت نفس�ه ،فإن بناء
خط األنابي�ب العابر لألناضول TANAP
وضخ الغاز األذربيجاين إىل أوروبا جيعل من
املمك�ن تنفيذ أح�د أهم املصالح األساس�ية
لالحت�اد األورويب :تنوي�ع ط�رق إم�دادات
الغاز ومصادره .يف هذا السياق ،فإن اجلمود
يف املفاوض�ات بني االحت�اد األورويب وتركيا
والفص�ل املغل�ق م�ن املفاوض�ات ح�ول
الطاق�ة يعن�ي أن االحت�اد األورويب ل�ه تأثير
حمدود يف سياس�ة تركي�ا للطاق�ةً .
أيضا لدى
تركي�ا إمكان�ات هائل�ة عندم�ا يتعل�ق األمر
بالطاقة النظيف�ة :الطاقة الشمس�ية ،والطاقة
الكهرومائي�ة (ثل�ث إمكاني�ات االحت�اد
األورويب) والطاقة احلرارية األرضية (12.5
يف املئة من املوارد العاملية) ،وطاقة الرياح .كام
أهن�ا متتلك أكثر م�ن  70يف املئة من إمدادات
العامل م�ن البورون ومس�تودعات الثوريوم،
الرضوري�ة لتطوي�ر اجليل املقب�ل من حمطات
الطاق�ةالنووي�ة.

بالنس�بة لالحت�اد األورويب ،ترس�يخ قوة
عنرصا
تركي�ا املتنامي�ة يف أوروب�ا قد يصب�ح
ً
مواز ًن�ا لنف�وذ روس�يا وإي�ران يف منطق�ة
أوراسيا
االقتصاد

يمكن النظ�ر إىل اقتصاد تركيا الذي ينمو
برسع�ة كبرية والثروة البرشي�ة التي تتمتع هبا
عىل أهنا «قيمة إضافية» لالحتاد األورويب .كام
يمكن َعدُّ الرتكيبة السكانية الرتكية -غالبيتها
من الش�باب– عىل أهن�ا حيوية للعالقات بني
االحت�اد األورويب وتركيا( .)12متوس�ط العمر
 144ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

يمكن النظ�������ر �إلى اقت�ص�������اد تركيا
الذي ينمو ب�سرع�������ة كبيرة والثروة
الب�شرية التي تتمت�������ع بها على �أنها
«قيمة �إ�ضافي�������ة» لالتحاد الأوروبي.
كما يمكن َع ُّد التركيبة ال�سكانية
التركية -غالبيته�������ا من ال�شباب–
عل�������ى �أنها حيوي�������ة للعالق�������ات بين
االتحاد الأوروبي وتركيا
يف تركيا هو  28س�نة ،وس�تة يف املئة فقط من
املواطنين تزي�د أعامرهم ع�ن  65عا ًما .هذه
العوام�ل باإلضاف�ة إىل التق�دم يف التحضر،
ترتج�م إىل نم�و اقتص�ادي كبير .إىل جانب
املكسيك وإندونيس�يا وكوريا ،فهي جزء من
جمموعة البل�دان الـ 11القادم�ة .وبعيدً ا عن
الربيكس  BRICSالدول صاحبة أرسع نمو
اقتص�ادي بالعامل ،ف�إن تركيا أحد األس�واق
العرشة الصاعدة .ويشري العديد من املحللني
إىل تركيا باعتبارها أحد االقتصادات الواعدة
()13
حاليا
يف القرن احلادي والعرشي�ن  .تركيا ًّ
أحد أكبر  17اقتص�اد يف العامل (والس�ادس
يف أوروب�ا) ،وربام تص�ل اىل املرتب�ة العارشة
بمنتص�ف الق�رن احل�ادي والعرشي�ن .فهي
هت�دف إىل أن تصبح االقتصاد العاملي العارش
بحل�ول الذك�رى املئ�ة لتأس�يس اجلمهورية
الرتكي�ة .وف ًق�ا ملنظم�ة التع�اون والتنمية فإن
تركي�ا يف الفترة  2017-2011س�تكون
وتط�ورا يف منظمة
نموا
ً
البل�د العض�و األكثر ًّ
التع�اون والتنمية .ومنذ ع�ام  ،2002ارتفع
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� ّإن تركي�������ا ه�������ي �إحدى ال�������دول ال�سبع
ف�������ي العال�������م الت�������ي حقق�������ت االكتفاء
الذات�������ي م�������ن الغذاء .ع���ل���اوة على ذلك
ف�إن ال�ش�������ركات التركية العاملة في
البن�������اء وال�صناعة والخدم�������ات تن�شط
في جميع �أنحاء العالم وبالإ�ضافة �إلى
كل ما �سبق ف��������إن تركيا وجهة جذب
لال�ستثمار الأجنبي المبا�شر
إمج�ايل الناتج املحيل للف�رد يف تركيا إىل ثالثة
أضعاف تقري ًبا .وخفض�ت تركيا َدينها العام
بش�كل كبري ،م�ن  71يف املئ�ة إىل  40يف املئة
يف ع�ام ً .2011
أيض�ا ل�دى تركي�ا س�وق
داخلي�ة متنامي�ة – تشير التوقع�ات إىل نحو
 92مليون نسمة بحلول عام  .2050كذلك
فإن تركيا مس�تثمر رئيس يف املناطق املجاورة
لالحت�اد األورويب ،ويمك�ن أن تصبح مركزً ا
اقتصاد ًّيا ملنطقة الرشق األوس�ط .فقد بلغت
االس�تثامرات األجنبي�ة املب�ارشة الرتكية 16
ملي�ار دوالر أمريك�ي( .)14كما أن تركي�ا هي
إح�دى ال�دول الس�بع يف العامل الت�ي حققت
االكتف�اء ال�ذايت م�ن الغ�ذاء .علاوة على
ذل�ك فإن الرشكات الرتكي�ة العاملة يف البناء
والصناع�ة واخلدم�ات تنش�ط يف مجيع أنحاء
الع�امل .وباإلضافة إىل كل ما س�بق فإن تركيا
وجهة جذب لالس�تثامر األجنبي املبارش(.)15
ً
أيض�ا قط�اع الس�ياحة فيه�ا م�ن أه�م وأكرب
القطاعات يف العامل ،والنظام املرصيف مس�تقر
نسبيا.
وأقل عرضة للمخاطر ًّ

مع ذلك ،فإن جذور املعجزة االقتصادية
الرتكي�ة أوروبي�ة إىل ح�د كبير .لق�د لعب�ت
االستثامرات األجنبية املبارشة وإمجايل الناتج
رئيس�ا يف النم�و االقتص�ادي،
املحلي ً
دورا ً
نتيج�ة اإلصالحات املتعلقة بعملية االنضامم
لالحتاد االورويب .كام أن وضع تركيا كمرشح
لعضوية االحتاد األورويب متت ترمجته من قبل
املؤسس�ات الدولية (صن�دوق النقد الدويل،
البن�ك ال�دويل ،منظم�ة التع�اون والتنمي�ة،
والبن�وك ،وكاالت التصني�ف االئتماين)
على أن تركي�ا ذات مصداقي�ة ومص�در ثق�ة
للمس�تثمرين ،وتع�ززت اجلاذبي�ة اإلقليمية
لرتكي�ا .وق�د أدت ه�ذه اإلصالح�ات ،إىل
جانب مبدأ مرشوطية االحت�اد األورويب ،إىل
إقام�ة بيئة جتارية طيبة ،واختاذ تدابري مكافحة
ً
وأيض�ا نم�و الشركات الصغيرة
الفس�اد،
واملتوس�طة ،والت�ي بدوره�ا تع�د زي�ادة يف
االزده�ار .ولي�س من قبيل الصدف�ة أن أكرب
مؤيدي انضمام تركيا هم من جمتمع األعامل،
والت�ي تضغ�ط بش�كل مكثف لصال�ح أنقرة
تقل�ص النمو
يف بروكس�ل .يف الس�ابق ،كان
ُّ
بسبب عدم االستقرار السيايس.
التنافس�ية الرتكي�ة يف االقتص�اد العامل�ي
تعتم�د على الوص�ول إىل س�وق االحت�اد
األورويب الداخيل الضخم ،والتكنولوجيات
اجلدي�دة ،وبن�اء اقتص�اد قائ�م على املعرف�ة
وليس عىل اليد العاملة الرخيصة وصادراتالسلع نصف املصنعة .وقد شهدت السنوات
األخيرة تزاي�د دور املح�اور االقتصادي�ة
اجلديدة يف وسط األناضول .وأصبحت هذه
املدن «العصامية» املحفز للسياس�ة اخلارجية
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اجلدي�دة لرتكي�ا وتطبيع العالق�ات بني تركيا
وجواره�ا .وق�د انعك�س ه�ذا على ارتف�اع
حص�ة الشرق األوس�ط والبلدان اآلس�يوية
يف أرق�ام التج�ارة الرتكية ،وانخفاض نس�بة
االحت�اد األورويب .وم�ع ذلك ،فإن�ه يف حال
زعزع�ة االس�تقرار بش�كل كبير يف الشرق
األوسط ،والسيام يف سوريا ،ستنفصل تركيا
ع�ن املنطق�ة ،وس�يتكبد املص�درون األتراك
خس�ائر كبيرة .علاوة على ذل�ك ،ال تزال
الس�لع نص�ف املصنعة متث�ل هي�كل التجارة
بين تركيا والدول اإلقليمي�ة .عىل الرغم من
التدابري االقتصادية لسياس�ة تركيا اخلارجية،
ف�إن حص�ة الص�ادرات من النات�ج املحيل ال
ت�زال منخفضة (تتع�دى قليًلً 20يف املئة).
أكثر من نصف صادرات تركيا ال تزال لدول
االحت�اد األورويب ،والت�ي هي مص�در ألكثر
م�ن  70يف املئ�ة م�ن االس�تثامرات األجنبي�ة
املب�ارشة (زادت من ملي�ار دوالر أمريكي يف
ع�ام  2000إىل  12ملي�ار دوالر أمريكي يف
ع�ام  .)2011تعك�س هذه البيانات بش�كل
واض�ح اعتامد تركيا االقتص�ادي عىل االحتاد
األورويب.
وعلاوة عىل ذلك ،ال ت�زال تركيا تكافح
املشكالت االجتامعية واالقتصادية اهليكلية.
ودون املرتك�ز األورويب ،ق�د تك�ون ه�ذه
مصدرا لزعزعة اس�تقرار الدولة
املش�كالت
ً
الرتكي�ة يف الس�نوات القادمة .فرتكيا ليس�ت
جم�رد إس�طنبول أو أنق�رة؛ فهن�اك تفاوت�ات
إقليمي�ة كبرية ،كما أن البني�ة التحتية ال تزال
متخلف�ة ،وق�د تصبح عائ ًق�ا أم�ام املزيد من
النم�و .بالطب�ع س�تواصل تركي�ا التعامل مع
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قضايا محاية البيئة ،والتي تتطلب اس�تثامرات
ضخمة حللها .وعىل الرغم من حترير االقتصاد
يف الثامنينيات وسلس�لة اإلصالحات التي تم
تنفيذها يف العقد املايض ،ال تزال تركيا تواجه
ارتفاع مع�دالت التضخم وارتفاع معدالت
البطالة إىل حد ما ،حيث تبلغ معدالت البطالة
بني الشباب نحو ً .)16(16%
أيضا تعد البطالة
املقنعة مش�كلة ،والس�يام بني الق�وى العاملة
املتعلم�ة .فس�وق العم�ل الرتكي غير مرن،
يف حين خيض�ع االقتص�اد لشروط تنظيمية
مرتفعا يف احلساب
صعبة وتشهد تركيا عجزً ا
ً
اجلاري ،عشرة يف املئ�ة( ،)17ومرونة األعامل
تنافسيا(.)18
منخفضة للغاية واالقتصاد ليس
ًّ
ً
أيضا الفس�اد منترش عىل نطاق واسع( .)19كام
أن تركيا ال تزال تواجه مش�كالت فيام يتعلق
بالوصول إىل رأس املال وتكاليف االقرتاض
-عوائ�د س�ندات ال�ـ 10س�نوات أكث�ر من
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اعتب�ارا م�ن نوفمبر  .)2012وم�ن
،7.4%
ً
ناحي�ة االبت�كار ومس�توى التعلي�م ،ال تزال
تركي�ا تقب�ع يف املؤخ�رة باملقارن�ة م�ع الدول
األخ�رى يف منظم�ة التع�اون والتنمية ودول
بريك�س( .)20ويكمن ضعف تركيا يف اجلمود
االجتامع�ي وت�دين مس�توى التعلي�م .ه�ذه
العوامل حتد من نمو تركياً .
أيضا تواجه تركيا
خماطر الوقوع يف فخ الدخل املتوسط.
إذا ما استمر االحتاد األورويب يف ازدواجيته
حول منظور أنقرة األورويب ،فيجب أن نتوقع
ضآل�ة احتمال تواف�ق السياس�ات اخلارجية
الرتكية واالحتاد األورويب

هل التكتيكات مقابل الإ�ستراتيجية؟:
مع�ضالت عملية االن�ضمام
املعضالت اإلستراتيجية الس�ابق ذكرها
بحاجة إىل إجابة من جانب االحتاد األورويب،

والس�يام يف ظ�ل مفاوض�ات االنضمام التي
ط�ال أمدها .فعملية توس�يع االحتاد ُمسيس�ة
بس�بب موقف بعض الدول األعضاء(،)21
وحتديدً ا فرنسا وأملانيا .فعىل الرغم من بعض
اللفتات السياسية من جانب اإلدارة الفرنسية
االشتراكية اجلديدة ،إال أن «املسألة الرتكية»
ال ت�زال قضي�ة مثرية للجدل يف فرنس�ا .ومع
ذلك ،فإن املرونة األخرية يف املوقف الفرنيس
بش�أن عملي�ة انضمام تركي�ا هلا أمهي�ة رمزية
كبيرة رغ�م أن الغم�وض الس�يايس م�ا زال
س�يد املوق�ف ،كما أن�ه لي�س هناك م�ا يبرش
باخلري بالنس�بة ملستقبل عضوية تركيا باالحتاد
األورويبً .
أيض�ا ال يزال اس�تحضار املس�ألة
الرتكي�ة يس�تخدم يف قضايا داخلية حساس�ة
سياس�يا يف بع�ض أعضاء االحت�اد األورويب.
ًّ
فهذه املسألة تفتح النقاش حول مكانة اإلسالم
يف املج�ال الع�ام ،وإدم�اج املهاجري�ن(.)22
كام أن مس�ائل مث�ل القضي�ة األرمنية ومدى
أوروبي�ة تركي�ا ،تتح�ول إىل معايير جدي�دة
غري رس�مية لالنضامم إىل االحت�اد األورويب.
وبموج�ب معاهدة لش�بونة ،يع�د مركز ثقل
العملية يف أيدي الدول األعضاء .كريستوف
هيلي�ون  Christophe Hillionيطل�ق
عليه�ا «التأمي�م الزاح�ف creeping -
 »nationalizationللتوس�يع(ً .)23
أيض�ا
تعزيز ال�دور ال�ذي يلعبه الربمل�ان األورويب
سياس�يا أكرب هل�ذه العملية .فقد
يضيف بعدً ا
ًّ
زاد ع�دد الفص�ول التفاوضي�ة( ،)24األم�ر
ال�ذي زاد م�ن احتمال توق�ف العملي�ة .كام
ُأدخ�ل ما يس�مى باملعايري ،األم�ر الذي يعقد
م�ن املرشوطي�ة .فاملعايير غير املوضوعي�ة
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ت�ش�������كل م�س�ألة الت�أ�شيرات بالن�سبة للمواطنين الأتراك
ً
حاجزا �آخر �أمام تطبيع العالقات بين االتحاد الأوروبي
وتركيا .هذه الم�س�ألة في غاية الأهمية لي�س فقط من
حيث (فر�ض قيود على الطالب الأتراك وال�سياح ورجال
الأعمال) ،ولكن � ً
أي�ضا ب�سبب تداعياتها النف�سية
املس�تخدمة إلطال�ة أم�د عملي�ة التف�اوض
ختترب قدرة االحت�اد األورويب عىل «التكامل/
االمتص�اص» .ففي إط�ار املفاوضات ،ظهر
بع�ض املقرتح�ات ،ال�ذي حي�د م�ن نط�اق
العضوية عن طريق إدخال اس�تثناءات دائمة
من حيث حرية تنقل األشخاص ،والزراعة،
أو السياس�ات اهليكلية .وهو م�ا يتناقض مع
املكتس�بات املجتمعيةcommunautaire
. acquis
االحت�اد اجلمركي وعدم إلغاء تأشيرات
الدخول ...أمثلة عىل العالقات غري املتكافئة
بين االحت�اد األورويب وتركيا .فق�د أخفقت
تركيا يف احلصول عىل أي من اتفاقيات التجارة
احلرة بني االحتاد األورويب ودول العامل الثالث
ألهنا ليست جز ًءا من عملية التفاوض .وتلك
البلدان ليس�ت عىل استعداد إلبرام اتفاقيات
مماثلة م�ع تركيا ،ألن املنتجات الزراعية ،عىل
سبيل املثال ،ال يغطيها نظام االحتاد اجلمركي
ال�ذي يطب�ق فق�ط على املنتج�ات الصناعية
واملنتج�ات الزراعي�ة املصنع�ةً .
أيض�ا هن�اك
قيود أخ�رى ،غري اجلمركي�ة ،يوجهها رجال
األعامل األت�راك ،مقارنة بنظرائهم يف االحتاد
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األورويب ،تتع�ارض م�ع مب�دأ حري�ة حركة
السلع داخل االحتاد اجلمركي.

وباإلضاف�ة إىل رضورة احلص�ول على
ترصي�ح لعب�ور املنقوالت ،ف�إن وثائق النقل
إضافيا أمام العالقات التجارية
تش�كل عائ ًقا
ًّ
مع تركيا.

وتش�كل مس�ألة التأشيرات بالنس�بة
للمواطنين األت�راك حاجزً ا آخ�ر أمام تطبيع
العالقات بني االحت�اد األورويب وتركيا .هذه
املس�ألة يف غاي�ة األمهية ليس فق�ط من حيث
(ف�رض قيود عىل الطالب األتراك والس�ياح
ورج�ال األعمال) ،ولك�ن ً
أيض�ا بس�بب
تداعياهت�ا النفس�ية؛ ألهن�ا ترم�ز إىل إغلاق
الباب األورويب أمام تركيا .فهي البلد املرشح
الوحيد الذي مل يتم إعفاء مواطنيه من تأشرية
الدخول ،وه�و األمر الذي ينظر إليه كإجراء
متييزي ،والس�يام يف ضوء هن�ج االحتاد األكثر
انفتاح�ا مع روس�يا( .)25فمن�ح تركيا خريطة
ً
طريق لتأشيرات الدخول ال يضمن يف هناية
املط�اف رف�ع تأشيرات الدخ�ول -بشرط
التوقي�ع على اتفاقية إعادة قب�ول املهاجرين،
الت�ي م�ن املتوق�ع أن ترفضه�ا تركي�ا -ألهنا
ً
عرض�ا «غير متكاف�ئ» .لق�د أخف�ق
تع�دّ
االحت�اد األورويب يف اتباع مب�دأ العقد رشيعة
املتعاقدي�ن ،وه�و م�ا يكبد احلكوم�ة الرتكية
تكاليف سياسية باهظة ،وخييب آماهلا.
اخلامتة

بالنس�بة لالحت�اد األورويب ،توجي�ه ق�وة
تركي�ا املتنامي�ة إىل داخ�ل أوروب�ا ق�د يصبح
عنصرا يف مواجه�ة نف�وذ روس�يا وإيران يف
ً

االتحاد الأوروبي وتركيا في ع�صر ما بعد الربيع العربي

منطقة أورواس�يا .فزعزعة اس�تقرار تركيا أو
عودهت�ا إىل إستراتيجية الت�وازن التي يرجع
تارخيه�ا إىل عه�د الب�اب الع�ايل ،س�يكون له
عواقب سلبية عىل مصالح االحتاد األورويب.
فلا ينبغي النظ�ر إىل تركيا من منظ�ور البحر
املتوس�ط ،وجتاه�ل البح�ر األس�ود واألبعاد
الرشقي�ة هلويته�ا .ه�ذا اجلان�ب ،باإلضاف�ة
إىل التناف�س واملصال�ح املختلف�ة مع روس�يا
والتهدي�دات ،جيعل من تركي�ا حلي ًفا قو ًّيا يف
مواجه�ة انجراف جن�وب رشق أوروبا نحو
النف�وذ الرويس وس�د الفجوة اجليوسياس�ية
املقلق�ة يف منطق�ة البحر األس�ود .وم�ن َث َّم،
ينبغ�ي أن تش�ارك تركيا يف مب�ادرات االحتاد
األورويب يف منطق�ة م�ا بع�د اهني�ار االحت�اد
الس�وفيتي /البح�ر األس�ود (جمموع�ة م�ن
أصدق�اء الرشاك�ة الرشقي�ة) ،والس�يام تلك
املتعلقة بأوكرانيا.

لك�ن إذا اس�تمر االحت�اد األورويب يف
تناقض�ه ح�ول املنظ�ور األورويب ألنق�رة،
فينبغي توقع ضآلة احتامل توافق السياس�ات
اخلارجي�ة الرتكي�ة م�ع سياس�ات االحت�اد
األورويب ،وكذل�ك تزاي�د املش�اعر القومي�ة
املعادي�ة للغ�رب يف تركي�ا ،وفق�دان حلي�ف
قوي يف مكان مهم من الناحية اجليوسياسية.
وم�ن الوه�م أن نعتق�د أن تركي�ا س�تتعاون
بشكل وثيق مع االحتاد األورويب عىل أساس
غري معل�وم ،جمرد من منظور االنضامم .تركيا
تتمت�ع بموق�ع يف غاي�ة األمهي�ة لفه�م إعادة
هيكل�ة الشرق األوس�ط ،وصياغة سياس�ة
أوروبي�ة م�ع الع�امل العريب ،فضلاً ع�ن زيادة
النش�اط ال�رويس يف اجلوار املشترك لالحتاد

توجيه قوة تركيا المتنامية �إلى داخل �أوروبا قد
ي�صبح عن�ص�������رًا في مواجهة نف�������وذ رو�سيا و�إيران
ف�������ي منطقة �أوروا�سيا .فزعزع�������ة ا�ستقرار تركيا
�أو عودتها �إل�������ى �إ�ستراتيجية التوازن التي يرجع
تاريخها �إلى عهد الباب العالي� ،سيكون له عواقب
�سلبية على م�صالح االتحاد الأوروبي
األورويب و تركي�ا .وعالوة عىل ذلك ،تصب
طموح�ات تركي�ا يف املش�اركة يف تش�كيل
النظ�ام العامل�ي ،يف مصلح�ة أوروب�ا ،ألن
تركيا ال تترصف بمعزل عن رشكائها ،ولكن
باعتباره�ا ج�ز ًءا ال يتجزأ م�ن أوروبا ،تعزز
معايريه�ا وقيمها ،وختلق لنفس�ها مكانة قوة
عاملي�ة .لذا ينبغي اختب�ار التعاون بني االحتاد
األورويب وتركي�ا يف املج�االت الت�ي تتمي�ز
بتوافق املصالح والتي هي عرضة لنفوذ دول
ثالثة :البلقان والقوقاز.
بالنس�بة لالحتاد األورويب ،التحدي ليس
األس�لمة املفرتض�ة لرتكي�ا ،ولك�ن القومي�ة
املتنامي�ة العميقة اجل�ذور .وبذلك ف�إن إمتام
عملية أوربة تركيا تعود بالفائدة عىل املصالح
اإلستراتيجية ل�كل م�ن تركي�ا واالحت�اد
األورويب .فاألورب�ة تعن�ي تقويض األس�س
الت�ي وضعه�ا كمال أتات�ورك للجمهوري�ة
الرتكي�ة ،وه�و األم�ر ال�ذي ال ي�زال يواجه
مقاومة لي�س فقط من املؤسس�ة اجلمهورية،
ولك�ن ً
أيضا م�ن النخب املحافظ�ة اجلديدة.
وم�ن َث َّم ،ف�إن عدم القدرة على الوصول إىل
أوروب�ا يزيد م�ن ضع�ف الق�وى الليربالية،
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�إن عملي�������ة �إعادة هيكلة االتحاد الأوروبي تخلق فر�صة لالقتراب
من تركيا .على الرغم من �أن بع�ض الدول الأع�ضاء في االتحاد
الأوروب�������ي تنظ�������ر ال�������ى �أنق�������رة الآن كمناف�س (�س�������واء من ناحية
الجغرافيا ال�سيا�سية �أو من ناحية ال�ش�ؤون الأوروبية الداخلية)
ومن َث َّم يمنع التوافق حول الدستور اجلديد.
فتط�ور العالق�ات بين الدول�ة واملواط�ن،
والدول�ة والدين نحو احلقوق الكاملة جلميع
املواطنين (وليس فقط حقوق األقليات التي
يركز عليها االحتاد األورويب) يف غاية األمهية،
لي�س فقط لتحدي�ث تركيا ،ولك�ن ً
أيضا من
أجل الديمقراطي�ة يف جوار االحتاد األورويب
اجلن�ويب .فجاذبي�ة أنق�رة جلرياهن�ا الع�رب
ال تكم�ن يف العالق�ات التارخيي�ة والديني�ة،
ولك�ن يف التح�ول الس�يايس واالقتص�ادي.
لذا ف�إن تزاي�د النزعات الس�لطوية املحتملة
يف تركيا سيضعف نفوذها بشكل ملحوظ يف
جوارها.
إن عملي�ة إعادة هيكل�ة االحتاد األورويب
ختلق فرصة لالقرتاب من تركيا .وعىل الرغم
م�ن أن بع�ض ال�دول األعض�اء يف االحت�اد
األورويب تنظر اىل أنقرة اآلن كمنافس (سواء
م�ن ناحي�ة اجلغرافيا السياس�ية أو م�ن ناحية
الش�ؤون األوروبية الداخلي�ة) ،إال أن هناك
ً
أيض�ا وع ًيا متزاي�دً ا أن تركي�ا رشيك ال غنى
عن�ه لالحتاد األورويب« .على املدى الطويل،
عنرصا
ُي َع�دّ انضامم تركي�ا لالحت�اد األورويب
ً
اًّ
مهم يف بناء االستقالل اإلسرتاتيجي لالحتاد
نظرا ألمهية تركيا اجليوسياسية.
ً
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عضوا في االتحاد األوروبي قبل عام .2014
دولة
ً
( )25في السنوات األخيرة ،قضت محكمة العدل
األوروبية ،والمحاكم األلمانية والهولندية بأن تطبيق
تأشيرات شنغن على المواطنين األتراك مخالف ألحكام
اتفاقية الشراكة لعام  1963والبروتوكول اإلضافي لعام
.1970
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