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رحلـة ان�ضمــام تركيــا �إلــــى
االتحاد الأوروبي :مـاذا بعـــد؟
أماندا بول@
ملـخ�ص

واجهت تركيا جمموعة من العقبات ،منذ بدء
مفاوضات عضويتها مع االحتاد األورويب يف عام
 ،2005مما أدى إىل وصول املحادثات إىل طريق
مسدود .ونتيجة لذلك ،تباطأت اإلصالحات
الداخلية ،وأيقن األتراك بشكل متزايد أنه ال أمل يف
انضامم تركيا إىل االحتاد األورويب ،حيث مل تعد هناك
ثقة بني الرشيكني .وعالوة عىل ذلك ،فان كل هذه
التطورات وقعت يف الوقت الذي أصبحت فيه تركيا
أكثر ثقة بنفسها وأصبح االحتاد األورويب يعاين من
مشاكل اقتصادية وسياسية .ومع إمتالك تركيا إقتصاد
أقوى بكثري من إقتصاديات عدد من الدول األعضاء
يف االحتاد األورويب ،وبلعب أنقرة دور بالغ األمهية
عىل الساحة العاملية ،أدرك الكثري من األتراك أنه من
أألفضل لرتكيا البقاء خارج االحتاد األورويب .لكن
من جانبة عاد اإلحتاد األوريب إىل حماولة بناء الثقة مع
تركيا من خالل « خطة إجيابية جديدة» تتضمن اختاذ
خطوات لتحرير تأشريات الدخول ،كام ان تغيري
القيادة يف فرنسا أعطي األمل يف حتسن العالقات.

رؤية تركية
2012 \ 4

يف ظل عدم وجود "طريق سهل» للوصول
إىل عضوي�ة االحت�اد األورويب ،كان الطري�ق
أم�ام تركي�ا معقدا وش�اقا حتى وقتن�ا الراهن.
فق�د ب�دأت الرحلة من�ذ أكثر من مخسين عام،
عندم�ا كان فرانسيس�كو فرانك�و على رأس
النظام شمويل يف اسبانيا وقبل بناء جدار برلني،
لذلك يمكن وصف هذه الرحلة بأهنا قصة من
التص�ورات اخلاطئ�ة وس�وء الفه�م واألحكام
املسبقة ،والتوقعات غري املنطقية ،سواء متكنت
تركي�ا من االنضامم يف هناي�ة املطاف ،أو أدارت
أنق�رة ظهره�ا ،ف�إن هذا األمر س�يظل مس�ألة
مفتوحة.
منذ ب�دأت مفاوضات العضوي�ة يف اكتوبر
م�ن عام  ،2005كان هن�اك تدهور تدرجيي يف
العملية التفاوضية عىل مدى الس�نوات الثالث
املاضية ،وتم جتميد املفاوضات ،وقد كانا لكال
اجلانبين دور يف ه�ذا امل�أزق ،لكن جي�ب القاء
الل�وم ،بش�كل أكبر ،على االحت�اد األورويب.
ووما ال ش�ك فيه أن معارضة ع�دد من الدول
*
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األعضاء مثل فرنس�ا وأملانيا ،أدت إىل تس�ييس
عملية التفاوض ووضعتها يف فصول وعرقلتها
دون داع .كما أن�ه يف ظ�ل غي�اب استراتيجية
ورؤية لزعامء االحتاد االورويب ،ويف ظل مشكلة
قربص التي اس�تمرت عىل مدار عقود وصلت
املفاوضات ،تقريبا ،إىل طريق مس�دود .كام أيت
الرفض الرتكي بااللت�زام بالتعهدات ،واختيار
تركي�ا ان تلعب وف�ق رشوطها بنتائج عكس�ية
أيضا.

وس�فن مجهورية قربص ،وترص عيل ربط ذلك
بإلتزام�ات االحت�اد األورويب الت�ي قطعها عيل
نفس�ه للقبارصة األتراك ،يف أعقاب خطة عنان
لتوحي�د اجلزي�رة يف ع�ام  2004الت�ي ب�اءت
بالفش�ل .والي�وم فان الئحة التج�ارة املبارشة،
وه�ي اح�دي اللوائ�ح الثالث الت�ي هتدف إىل
رفع العزلة االقتصادية املفروضة عىل القبارصة
األت�راك ،ال تزال غير مفعلة بس�بب املعارضة
القربصية اليونانية.

اكت�سب الأتراك �شعورا بالثق�������ة على نقي�ض االتحاد
الأوروبي المثقل بالدي�������ون والذي ي�شعر بال�ضيق .فلم
يعد وجود للنفوذ المالي الذي كان يتعالي به االتحاد
الأوروبي على تركيا في الما�ضي.
ت�م فت�ح ثالثة عشر فصال من بين ال 35
فصلا ،وتم اغلاق فص�ل (العل�م والبحث)
مؤقت�ا .كام تم جتمي�د ثامنية عرش فصال بس�بب
الفيت�و الص�ادر عن قبرص وفرنس�ا وأملانيا أو
املجل�س األورويب بصف�ة عام�ة ،وبق�ي ثالث�ة
فصول؛ املنافس�ة السياسة ،السياسة االجتامعية
والتوظي�ف ،واملشتريات العام�ة  -ومجيعه�ا
فصول صعبة .ففصل املنافسة ،عىل سبيل املثال،
يتم تركه عادة حتى اإلنتهاء من عملية التفاوض
ألنه صعب ومكلف .عموما تم إغالق الغالبية
العظمى م�ن تلك الفصول باس�تخدام قربص
حق النقض تذرعا بعدم وف�اء تركيا بالتزاماهتا
الكامل�ة؛ ومنه�ا ع�دم تنفي�ذ اتفاقي�ة الرشاكة
دون متيي�ز بني أي من ال�دول األعضاء .فرتكيا
ترفض فتح جماهلا اجلوي وموانئها أمام طائرات
72
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م�ع تنامي مش�اعر االس�تياء يف
أنقرة ،تباطأت اإلصالحات املرتبطة
باالحتاد األورويب ،وأرسعت تركيا
بانتق�اء اإلصالح�ات املناس�بة هل�ا.
وم�ا يثير القلق ،ه�و حدوث تراج�ع ملموس
يف بع�ض امللف�ات؛ مث�ل احلق�وق واحلري�ات
األساس�ية .فق�د كان�ت حرية اإلعلام مصدر
قل�ق عيل وجه اخلص�وص ،حيث تم اعتقال ما
يقرب من مائة صحفي منذ بداية العام احلايل.
م�ن املع�روف أن عضوية تركي�ا يف االحتاد
األورويب ال تلقي ترحيباعىل أرض الواقع ،كام
أن تنامي األحزاب السياسية اليمينية املتطرفة يف
أوروب�ا كان أحد العوائق أيضا ،كذلك نالحظ
أن الدع�م الرتك�ي تقل�ص بش�كل ملح�وظ
ووصل إيل نس�بة تق�ل عن  40يف املئ�ة .وطبعا
ه�ذا نتيجة لفق�دان الثقة يف االحت�اد األورويب،
فكثري من الناس يش�ككون يف مصداقية االحتاد
األورويب كرشي�ك نزيه ،عالوة على ذلك فان
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تنام�ي دور تركيا بش�كل متزاي�د يف املنطقة ويف
أماك�ن أخ�رى ،وانتع�اش االقتص�اد الرتك�ي
الصاعد ،أكسب األتراك شعورا جديدا بالثقة.
وعلى النقي�ض نج�د االحت�اد األورويب مثقلا
بالدي�ون ويع�اين من الضي�ق .فلم يع�د وجود
للنف�وذ امل�ايل ال�ذي كان يتعايل ب�ه االحتاد عىل
تركي�ا يف املايض .لقد كان هذا النهج املتغطرس
يف كثري من األحي�ان موضع ترحيب يف االحتاد
األورويب .لذلك ،يش�عر األتراك اآلن يف أنقرة
أنه ينبغي عيل االحتاد األورويب اإلصغاء إليهم.
وعلاوة عىل ذل�ك ،من امله�م أيض�ا أن نتذكر
أن عالق�ة تركي�ا م�ع االحت�اد األورويب قائم�ة
على االعتماد املتب�ادل بما يف ذل�ك العالق�ات
االقتصادي�ة .وبالرغم من ان تركيا تستكش�ف
أسواق جديدة ،إال أن االحتاد األورويب ال يزال
حت�ى اآلن ،الرشي�ك التجاري األكبر لرتكيا؛
ولذل�ك اذا أصي�ب االحت�اد االورويب بالوهن
فإن تركيا سوف تشعر أيضا ببعض األعراض.
فتقل�ص اقتصاد االحت�اد األورويب له تداعيات
مبارشة عىل تركيا.
ويف الوقت الذي يتم فيه استجواب القيادة
الغربي�ة ،حت�رز تركي�ا نجاحات وتق�وم بلعب
أدوار اقليمي�ة ودولي�ة هام�ة ،مقدم�ة نموذجا
علماين وديمقراط�ي لبلد ذات أغلبية مس�لمة.
وم�ن املثير لالهتمام ،أن تركي�ا مل تنخ�رط يف
منطق�ة الشرق يف أي وق�ت من األوق�ات منذ
العه�د العثامين ،كام تفعل اليوم .وهذا جيعل من
تركيا رشيكا حيويا لالحتاد األورويب عند وضع
اسرتاتيجية هلذا اجلزء من العامل .لذلك فإنه من

امله�م إجراء ح�وار بن�اء وحيوي خ�ارج إطار
عملي�ة التف�اوض .فق�د وصفت املمثل�ة العليا
للسياس�ة اخلارجية باالحت�اد األوروبى كاثرين
اش�تون تركي�ا بأهن�ا «قن�اة» لالحت�اد األورويب
يف الشرق األوس�ط ،وأن وزي�ر اخلارجي�ة
الرتك�ي أمحد داود أوغل�و يقوم بدور حيوي يف
املناقش�ات ح�ول القضايا اإلقليمي�ة ،وخاصة
فيما يتعل�ق بالربيع العريب ،لذل�ك ال جدال أن
الشعور بالضيق من تعثر حمادثات انضامم تركيا
ق�د يمت�د إىل مناط�ق أخ�رى م�ن التع�اون بني
الطرفني.

تحــديــــات عــــام 2012
كان ع�ام  2012عام�ا صعب�ا ،حي�ث أن
مجهوري�ة قبرص (الت�ي ال تعرتف هب�ا تركيا)،
تولت الرئاس�ة الدورية لالحتاد األورويب .ومع
ذلك ،فقد كان تغيري القيادة يف فرنس�ا وإطالق
«ج�دول أعمال إجي�ايب جدي�د» للمفوضي�ة
األوروبي�ة م�ن التط�ورات اإلجيابي�ة .وق�د
ازداد حج�م التوقع�ات منذ انتخاب فرانس�وا
هوالن�د رئيس�ا لفرنس�ا يف ش�هر ماي�و ،يف أن
تكون لباريس سياس�ة أكثر واقعية جتاه عضوية
تركيا .فقد رفض دائام الرئيس الس�ابق ،نيكوال
س�اركوزي ،فك�رة عضوي�ة تركي�ا بحج�ة أن
تركيا ليس�ت جزءا من أوروبا ،وأهنا ال تنسجم
ثقافي�ا وجي�ب أن تقب�ل ب�دال من ذل�ك رشاكة
خاص�ة م�ع االحت�اد األورويب .ودائما قابل�ت
القيادة الرتكية تلك األف�كار بالرفض .ونتيجة
لتوجهات ساركوزي املعادية لرتكيا ،تدهورت

�شـتـاء 2012
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العالقات بين البلدين ،وكان�ت األزمة عندما جدول �أعمال �إيجابي جديد

دعم س�اركوزي تبني جمليس النواب والشيوخ
يف الربمل�ان الفرنيس مرشوع قان�ون جيرم إنكار
اإلبادة اجلامعية لألرمن يف هذا العام.

وق�د وضع انتخاب هوالن�د حدا للخطاب
العدائ�ي ،وفت�ح صفح�ة جدي�دة يف العالقات
الرتكية الفرنسية .وقد انتهج هوالند هنجا جديدا
يف السياسة اخلارجية ،يظهر أنه يدرك أمهية تركيا
االقتصادي�ة واالستراتيجية.وقد انتقد هوالند
س�اركوزي يف مناسبات عدة ،عىل س�بيل املثال
يف كتاب�ه  ،2011 Le Reve Francaisرأي
أن�ه ينبغي مواصلة املفاوض�ات بني تركيا ودول
االحت�اد األورويب حتى التوص�ل إىل نتيجة .ومما
الش�ك فيه أن فوز اإلشتراكيني بزعامة هوالند
وحصوهلم عىل األغلبية يف االنتخابات الربملانية
األخيرة ،وكذلك وجود رئي�س الوزراء ووزير
اخلارجية احلاليني سيكون عامال إجيابيا يف إعادة
العالق�ات الرتكية الفرنس�ية إىل س�ابق عهدها.
وم�ع ذلك ،نجد أن هن�اك فصول لن يتم فتحها
خلال اجلزء الثاين من هذا العام ،بس�بب رفض
تركي�ا التعام�ل م�ع الرئي�س القبريص .إال أن
هناك آمال أنه خالل الرئاس�ة االيرلندية لالحتاد
األورويب (يف اجل�زء األول م�ن ع�ام )2013
ستسحب باريس الفيتو عن عدد من الفصول.

ومع ذل�ك ،ال يزال هناك تس�اؤل حول ما
إذا كان هوالند س�يفي بوع�ده يف االنتخابات،
ويمضي يف إق�رار قان�ون جي�رم إن�كار اإلب�ادة
اجلامعية لألرمن ،وذلك بعدما قضت املحكمة
الدستورية بعدم دستورية قانون.
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يف نفس الوقت ،ت�م إطالق «جدول أعامل
إجي�ايب جديد» يف حماولة إلضف�اء نكهة جديدة
عىل العالقات بني البلدين .وكانت هذه املبادرة
م�ن بن�ات أف�كار املف�وض االورويب املكل�ف
بش�ؤون التوسع وسياس�ة اجلوار ستيفان فول،
وأطلق املبادرة يف أنقرة يف  17مايو  2012كال
من س�تيفان ف�ول واغامن باغيش وزي�ر الدولة
الرتك�ي وكبير املفاوضين األت�راك ملحادثات
االنضمام .ويقدم جدول األعمال ذلك آليات
جديدة للتواصل ،بما يف ذلك جمموعات عمل
حم�ددة ،هتدف إىل ترسيع امتث�ال تركيا لرشوط
االحت�اد األورويب يف الفصول الثامنية .فجدول
األعمال اإلجي�ايب لي�س م�ن املفترض ان حيل
حم�ل عملية االنضامم ولكن ه�و مكمل لعلمية
التفاوض.
يف األس�ابيع القليل�ة املاضي�ة ،على س�بيل
املث�ال ،اتفق�ت تركي�ا واالحت�اد األورويب على
توطي�د عالقاهتما يف جم�ال الطاق�ة ،بإعلان
ع�دد م�ن املجاالت الرئيس�ة مصالح مشتركة
للطرفين .ووعد االحت�اد األورويب أيضا باختاذ
خط�وات حل�ل إش�كالية االحت�اد اجلمركي مع
تركي�ا وحتديثه واس�تكامله ،وكذلك وعد ببذل
املزي�د من اجله�ود لدع�م تركي�ا يف حرهبا ضد
تنظي�م احل�زب العمال الكردس�تاين اإلرهايب.
وم�ن املنتظر أنه م�ن خالل اختاذ هن�ج تدرجيي
جتاه تعمي�ق التكامل والتع�اون يف كل من هذه
املج�االت الرئيس�ة ،ف�ان ذل�ك م�ن ش�أنه أن
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يس�اعد عىل التكامل الفعيل بين تركيا واالحتاد
األورويب ،ويس�اعد عيل ازدياد الدعم الشعبي
يف تركيا واالحتاد األورويب عىل حد سواء.

تحرير ت�أ�شيرات الدخول

حي�ث أن اليون�ان تع�اين م�ن أزم�ة ميزانيته�ا،
ويتدف�ق عليه�ا املهاج�رون الذي�ن يعبرون
حدودها مع تركيا .لذلك ليس من املحتمل أن
يكون الوضع أفضل حاال يف عام  ،2013ومن
املتوقع أن تظل احلدود بني اليونان وتركيا نقطة
عب�ور للمهاجري�ن غري الرشعيين مثلام حدث
يف ع�ام  ،2011ودخ�ل ما بين  40الف و57
الف مهاج�ر غري رشعي .لكن عندما يتم البدء
يف تنفيذ اتفاقية إعادة قبول املهاجرين ،وعندما
تلتزم مجيع األطراف بالوفاء بالتزاماهتا ،ستنتهي
هذه املشكلة.

مما ال ش�ك فيه أن أحد أهم عنارص جدول
األعمال اجلدي�د الضروري إلعادة بن�اء الثقة
واملصداقي�ة ،ه�و إخت�اذ خط�وات نح�و إلغ�اء
متطلب�ات احلص�ول على تأشيرة الدخ�ول
للمواطنين األت�راك .فما زال�ت تركي�ا البل�د
الوحيد املرشح لعضوية االحتاد والذي ال يتمتع
بنظ�ام التأشيرة احل�رة م�ع االحت�اد
األورويب .وعلاوة على ذل�ك ،م�������ا زال�������ت تركيا البل�������د الوحي�������د المر�ش�������ح لع�ضوية
ف�إن تف�اوض بل�دان مث�ل أوكرانيا االتح�������اد الذي ال يتمت�������ع بنظام الت�أ�شي�������رة الحرة مع
ومولدوف�ا ،ومؤخرا روس�يا ،حول االتحاد الأوروبي
رفع متطلبات احلصول عىل تأشيرة
م�ن الناحي�ة النظري�ة ،س�تحتاج تركي�ا إىل
جعل األتراك يشعرون باملرارة.
تنفي�ذ اإلصالحات الواردة يف خطة العمل ،يف
وق�د عارض�ت ،على وج�ه اخلص�وص ،الفرتة بني  ،2015 ،2014وذلك من شأنه أن
أملاني�ا والنمس�ا وقبرص وهولندا إلغ�اء نظام يؤدي إيل رسيان نظام حترير تأشرية الدخول.
التأشيرات م�ع تركي�ا .وم�ع ذلك ،بع�د حالة
طالب�ت تركي�ا باالعف�اء م�ن تأشيرات
اجلمود السياس�ية الطويلة ،فيما يتعلق باتفاقية
الدخ�ول وإعادة قبول اإلتفاقي�ة .وبالرغم من
إع�ادة قب�ول املهاجرين غير الرشعيين الذين
أن االحت�اد األورويب يرغ�ب يف تنفي�ذ حتري�ر
يدخل�ون االحت�اد األورويب ع�ن طري�ق تركيا،
تأشيرات الدخول يف أقرب وقت ،وكان يأمل
حدث�ت انفراج�ة يف  21يوني�و ،عندم�ا بدأت
أن يت�م توقيعها قب�ل هناية الرئاس�ة الدنامركية،
املفوضي�ة األوروبي�ة بتفوي�ض م�ن املجل�س
التي انتهت يف  30يونيو ،إال أن بعض الكلامت
األورويب يف الب�دء بصياغ�ة قان�ون إللغ�اء
التي اس�تخدمها االحت�اد كانت مدع�اة للقلق.
نظ�ام التأشيرات للمواطنني األت�راك .عندئذ
فعن�د ق�راءة النتائ�ج الص�ادرة عن�ه ،نج�د أن
وافق�ت أنقرة على البدء يف اتفاقي�ة إعادة قبول
هن�اك حديث ع�ن وجهة نظ�ر «طويل�ة األمد
املهاجرين ،التي حيت�اج إليها االحتاد األورويب؛
وتدرجيية» بخصوص حترير التأشيرات ،وهذا
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يعني أن بعض الدول األعضاء قد حتاول تأخري
العملي�ة .وهذا س�يكون خطأ فادحا ،وس�يرض
بمصداقية االحتاد األورويب.

ا�ستئناف الإ�صالحات
هناك أيضا حاجة لتكثيف وتعميق وتوسيع
نطاق جدول أعمال اإلصالحات يف تركيا بعد
فترة من الرك�ود ،حتدثت فقط فيه�ا أنقرة فقط
ع�ن اإلصالحات بدال م�ن تنفيذها عيل ارض
الواق�ع .الش�ئ املهم ه�و تنفي�ذ اإلصالحات.
يف معظ�م األحوال تنته�ج أنقرة النه�ج التايل،
«س�وف نفع�ل م�ا نري�د عندم�ا نري�د « .وم�ع
ذل�ك ،قامت تركيا بسلس�لة م�ن اإلصالحات
اجلديدة؛ منها جمموع�ة اإلصالحات القضائية
التي تتضمن إصالحات رضورية حلرية التعبري
واإلعالم ،كام يتم اع�داد قانون جديد ملكافحة
االره�اب حالي�ا ،وقانون اإلج�راءات اجلنائية
املعدل .كام أن جعل اللغة الكردية مادة اختيارية
يف امل�دارس الرتكية كجزء من سياس�ة إصالح
التعلي�م ،تع�د أيضا خطوة إجيابي�ة ،ويشء كان
من املستحيل جمرد ختيله قبل بضع سنوات.

س�يادة القان�ون .وق�د ج�اء ه�ذا عق�ب انتقاد
االحتاد األورويب لقرار املحكمة األخري القايض
بس�جن النائبة الربملانية الكردية،ايسل توغلوق
ملدة  14.5عاما ،بتهم نرش دعاية ملنظمة إرهابية
واملش�اركة يف جرائم ترعاها منظمة إرهابية .يف
حقيق�ة األم�ر ،حتت�اج تركي�ا إىل معاجل�ة ه�ذه
املش�كلة اخلطيرة الت�ي تتعامل معه�ا املحاكم
على أهن�ا قضاي�ا متعلق�ة باإلره�اب .جيب ان
يتم التمييز بين التحريض عىل العنف والتعبري
ع�ن األفكار الغير عنيفة .باإلضاف�ة إىل ذلك،
نجد أن ق�رار الربمل�ان األورويب األخري ،ألول
مرة يش�كك يف رشعية حتقيق�ات ايرجينيكون،
فهناك قل�ق متزايد إزاء االدع�اءات التي تقول
أنه تم تلفيق أدلة ضد املتهمني .وقد دعا الربملان
األورويب املفوضية األوروبية إىل متابعة النتائج
الت�ي ت�م التوص�ل إليه�ا بخص�وص احلاالت
املرفقة يف تقريرها لعام .2012

أيضا كتابة دستور مدين جديد أمر رضوري
إلحلال الديمقراطية يف تركي�ا .وتعد العملية
الدس�تورية التي بدأها الربملان الرتكي بالتعاون
مع األحزاب السياس�ية األربعة الرئيسة ،بداية
جي�دة .فصياغ�ة الدس�تور تتطلب
م�������ن الم�ستحي�������ل درا�س�������ة وتحلي�������ل تط�������ور الأح�������زاب
نق�اش بن�اء ،وال�ذي م�ن ش�أنه أن
الإ�سالمي�������ة التي تعم�������ل الآن في تركي�������ا وتون�س دون
حياف�ظ على روح التع�اون الت�ي
الأخ�������ذ باالعتبار خلفياتها التاريخية والثقافية التي
نلمس�ها .فاإلمج�اع الديمقراط�ي،
ت�ؤثر في ت�شكيل نموذجها الأيديولوجي للمرجعية.
واملش�اركة والتواف�ق م�ن األم�ور
وم�ع ذل�ك ،س�لط تقري�ر جمل�س االحت�اد الرضوري�ة لصياغ�ة دس�تور جديد خي�دم مجيع
األورويب اخل�اص برتكي�ا ،الض�وء على حاجة املواطنين األتراك .فم�ن املهم أن تت�م العملية
تركيا إىل املزيد م�ن اإلصالح القضائي وتعزيز بش�فافية ،ولي�س م�ن وراء األب�واب املغلق�ة.
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والواقع أن الدس�تور اجلديد سيكون قادرا عىل
دفع البلاد إيل األم�ام وس�يكون القاعدة نحو
حتقي�ق املزي�د من التق�دم نحو احترام احلقوق
واحلري�ات األساس�ية يف تركيا ،وإجي�اد توازن
بين محاية املجتمع ككل ومحاي�ة املواطن الفرد،
فضلا ع�ن احترام وتعزي�ز س�يادة القان�ون،
وذلك وفقا للمعايري األوروبية.

الم�س�ألة القبر�صية
بالرغ�م من وج�ود خطة جديدة وسياس�ة
فرنسية أكثر واقعية ،إال أنه ال تزال هناك بعض
العقب�ات .وبينما تعد االنتخاب�ات االحتادية يف
أملاني�ا  2013حدث ه�ام ،إال ان قضية قربص
ال ت�زال العائ�ق األكرب ،ألن االحت�اد األورويب
وضع حل مش�كلة قربص ،التي استمرت عىل
م�دار عقود رشطا مس�بقا للعضوية .ومن املثري
للدهش�ة ان االحت�اد مل يضع نفس ه�ذا الرشط
مس�بقا اللتح�اق مجهوري�ة قبرص باالحت�اد
األورويب يف عام .2004
ألكث�ر م�ن أربعة عق�ود ب�اءت كل اجلهود
لتوحي�د قبرص بالفش�ل .ولألس�ف ،ف�إن
أح�دث جول�ة م�ن املحادث�ات التي ب�دأت يف
عام  ،2008لتوحيد اجلزيرة وصلت إىل طريق
مس�دود .وكان من املنتظر ،أن يتم التوصل إىل
حل يف الوقت املناسب ،وتتويل قربص املوحدة
رئاس�ة االحت�اد األورويب .ولك�ن مل حي�دث
ه�ذا .ويف الوقت الذي مل يت�م فيه اإلعالن عن
جتميد املحادثات ،تولت قربص رئاس�ة االحتاد
األورويب ،وت�م تقرير موعد اجراء االنتخابات

الرئاس�ية القربصي�ة (اليوناني�ة) يف ربي�ع ع�ام
 .2013هذه النتيجة جعلت القبارصة األتراك
وتركي�ا يش�عرون باإلحب�اط ،واعتق�دوا أن
القبارص�ة اليونانيني يراوغوهن�م ،وال يريدون
إجياد حل عاجل ،نظرا ألهنم بالفعل أعضاء يف
االحتاد األورويب ويف اهليئ�ات الدولية املعرتف
هب�ا ويتمتعون بمقاعد يف مجي�ع اهليئات الدولية
يف مجي�ع أنحاء العامل؛ حي�ث أن حكومتهم هي
احلكومة الرشعية الوحيدة يف اجلزيرة.

ونتيج�ة هل�ذا اإلحب�اط ،ف�إن تركي�ا الت�ي
لدهي�ا  40أل�ف م�ن الق�وات يف شمال قربص
وهل�ا تأثير كبري على صنع الق�رار ،حي�ث أهنا
تقدم مس�اعدات س�نوية لقربص الشاملية تبلغ
أكث�ر م�ن ملي�ار دوالر ،قد حتدث�ت مؤخرا يف
ع�دد م�ن الترصحي�ات ع�ن «اخلط�ة ب» التي
تتضمن الضغط عىل الدول اإلسالمية األخرى
لإلعرتاف ب «مجهورية شامل قربص الرتكية».
وأعلن�ت تركي�ا أيض�ا اهن�ا ل�ن تتعامل مع
القبارص�ة اليونانيين خلال فترة رئاس�تهم،
ورصح وزي�ر اخلارجي�ة الرتك�ي أمح�د داود
أوغل�و مؤخرا قائلا « :إن موقفن�ا واضح جتاه
رئاس�ة القبارص�ة اليونانيين  ...العالق�ات
واالتصاالت م�ع االحتاد األورويب ستس�تمر،
ولك�ن ل�ن يك�ون هن�اك اي اتص�ال بين أي
م�ن وزارات ومؤسس�ات اجلمهوري�ة الرتكية
ورئاس�ة االحت�اد األورويب يف أي من األنش�طة
املتعلقة بالرئاسة القربصية اليونانية« .
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بسبب هنج تركيا ،واعلن أنه يأسف لقرار تركيا يف التح�ول الديمقراط�ي وحتدي�ث الدول�ة.
بتجمي�د العالقات م�ع الرئاس�ة وطالب تركيا وكان�ت أداة فاعل�ة ال يمك�ن إن�كار دورها يف
باحرتام نظام رئاس�ة املجلس ،والتي تعد سمة تعزي�ز القي�م واحلري�ات يف التحول الس�يايس
أساسية من سامت االحتاد األورويب املنصوص واالجتامع�ي واالقتصادي لرتكيا يف الس�نوات
األخيرة .وأش�ك يف أن تركي�ا كان بمقدورها
عليها يف معاهدة لشبونة.
حتقيق مس�توى النجاح يف االقتصاد
الجه�������ود المتوا�صل�������ة «لإع�������ادة تعزي�������ز العالق�������ات مع
والسياس�ة اخلارجية الذي وصلت
تركي�������ا» تعد دليال عل�������ى �أن االتح�������اد الأوروبي يدرك
إلي�ه الي�وم دون أدوات االحت�اد
�أهمية تركيا.
األورويب .ه�ذا ه�و احل�ال بصف�ة
وق�د تفاقمت األوض�اع بإعلان مجهورية خاص�ة عندما يتعل�ق األمر بالصح�وة العربية
قبرص اليوناني�ة التنقي�ب ع�ن اهليدروكربون والطريق�ة الت�ي ينظ�ر هب�ا ش�عوب املنطق�ة إىل
يف رشق البحر املتوس�ط .واحتج�ت تركيا بأن تركيا .فمنذ عرشة س�نوات ،كان�ت تركيا دولة
بع�ض املناط�ق املدرجة يف أماك�ن التنقيب متتد فاش�لة ،دول�ة تتلقي املس�اعدات ،وعلى حافة
إيل مناطق يف اجل�رف القاري لرتكيا ،ورأت أن االهنيار االقتصادي ،ومل تك�ن بالتأكيد نموذج
اإلي�رادات التي تنتج عن أعمال التنقيب جيب ديمقراطي أو موضع إهلام.
تقاسمها مع القبارصة األتراك ،وهو األمر الذي
ت�م نفيه من قبل القبارص�ة اليونانيني .وبينام ال
يتوق�ع أن يتح�ول النزاع إىل رصاع عس�كري،
إال أن اخلطاب الس�لبي ودبلوماسية القوة التي
تنتهجها تركيا ،تزيد من حدة التوترات .لذلك
أع�رب االحت�اد األورويب مرة أخ�رى عن قلقه
إزاء هن�ج تركيا ،مؤك�دا عىل احلقوق الس�يادية
لل�دول األعض�اء ،الت�ي تتضم�ن استكش�اف
واستغالل مواردها الطبيعية.

ماذا بعد؟
بداي�ة ،الب�د أن نتذك�ر دائما أن عملي�ة
االنضمام إىل االحت�اد األورويب كان�ت أم�را
هام�ا بالنس�بة لرتكيا .فق�د كانت أداة حاس�مة
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أم�ا الي�وم ،فبالرغ�م م�ن أن ديموقراطي�ة
تركي�ا هش�ة وضعيف�ة ،وال ت�زال بحاج�ة إىل
دع�م ورعاي�ة ،إال أن النم�وذج الرتك�ي ليس
أم�را واقع�ا ،ب�ل م�ا زال يف ط�ور االكتمال إىل
حد كبير .لذلك ،ف�إن تأثري االحت�اد األورويب
على تركيا قد ضعف ،ولكن الدور الذي يلعبه
االحت�اد األورويب ،بما يف ذل�ك دع�م املجتم�ع
املدين والعالقات التجارية وغريها من اجلهات
الفاعلة يف تركيا أمر حيوي لرتكيا.
تع�د اجله�ود املتواصل�ة «إلع�ادة تعزي�ز
العالق�ات م�ع تركي�ا» دليلا على أن االحت�اد
األورويب ي�درك أمهية تركيا .وهتدف املبادرات
يف املقام األول إىل حتسين العالق�ات بني تركيا
واالحتاد األورويب ،بدال من اختاذ خطوات جتاه

ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

رحلة ان�ضمام تركيا �إلى االتحاد الأوروبي :ماذا بعد؟

احتامل انضمام تركيا إىل االحت�اد االورويب .فام
زال�ت عضوية تركيا بعيدة املن�ال إىل حد بعيد.
على س�بيل املث�ال ،حت�ى م�ع وج�ود تغيري يف
سياسة فرنسا ،فإن العضوية ال تزال بحاجة إىل
استفتاء عام .وبينام
كان رد فعل تركيا إجيايب جتاه هذه املبادرات
اجلديدة ،لكن هذا ال يعني أو يضمن أن القيادة
الرتكية لن تغري هنجها املتغطرس إىل حد ما جتاه
االحت�اد األورويب .اليوم ت�ري تركيا أهنا رشيكا
ال يمكن اإلستغناء عنه ،وأهنا مل تعد بحاجة إيل
تلقي إملاءات من احتاد ال تس�تطيع اإللتحاق
به.
وبينما يبدو أن ع�ددا من ال�دول األعضاء
يف االحتاد األورويب ربام س�يكون س�عيدا إذا ما
ق�ررت تركيا التخلي عن حمادث�ات عضويتها،

إال أن ه�ذا األم�ر مس�تبعد يف الوقت احلارض.
ومن بني األم�ور األخرى ،نجد أن ختيل حزب
العدال�ة والتنمي�ة احلاك�م ع�ن ج�دول أعمال
االحتاد األورويب قد يثري الش�بهات حول املسار
ال�ذي تسير في�ه البلاد .فمفاوض�ات انضامم
تركي�ا إىل االحت�اد األورويب تع�د بمثاب�ة غطاء
للب�دء يف إصالح�ات يف بع�ض املناط�ق الت�ي
تعود بالفائدة عىل احلزب احلاكم .وعالوة عىل
ذلك ،فإن إصالحات االحتاد األورويب تساعد
تركي�ا عىل االس�تمرار يف جذب ااالس�تثامرات
األجنبي�ة .لذل�ك على الرغ�م م�ن أن عضوية
االحت�اد مل تع�د أولوي�ة يف السياس�ة اخلارجي�ة
الرتكية التي أجربتنا القي�ادة عىل تصديقها ،إال
أنه م�ن مصلحة تركيا احلف�اظ عيل موطئ قدم
يف االحتاد األورويب.
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