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قرار البرلمان الأوربي وم�ستقبل العالقات
التركية مع االتحاد الأوربي
رمز*
أوغوز غون ُغ َ
ملخص :اتسمت العالقات الرتكية مع االحتاد األوريب منذ تأسيسها باملدّ واجلزر .وقد
وصلت إىل حدّ التوتر الشديد يف السنوات الثالث األخرية .إن اختاذ االحتاد األوريب القرار
بتجميد مفاوضات انضامم تركيا إىل االحتاد أ ّدت بالعالقات بني ممثيل الطرفني إىل أرضية أشدّ

سلبية ،كام أن اخلطابات القاسية املتبادلة بني قادة الطرفني وضعت العالقات املستقبلية يف حالة
من القلق .تستعرض هذه املقالة األسباب التي أدت إىل سوء العالقات بني تركيا واالحتاد
األوريب ،وتتناول تأثري قرار االحتاد األوريب يف العالقات بني ممثيل الطرفني .وتستعرض كذلك
جوهر العالقات االقتصادية بني تركيا واالحتاد األوريب ،وتثري النقاش حول سري العالقات يف

توصلت املقالة إىل رضوة االستمرار يف التعاون االقتصادي عىل أساس منطقي
املستقبل .وقد ّ
من خالل استعراض ممثيل الطرفني املوضوعات التي تعكس املصالح املشرتكة ،مثل :أزمة

الالجئني واألمن والطاقة.
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ABSTRACT Turkey - EU relations have always been undulant, and in the last 3 years
it turned into a struggle . The EU Parliament voted to freeze Turkey’s membership
in 24 December 2016 and that moved relations to the negative ground and mutual
harsh discourse of the leaders created a curiosity about future of the relations. This
article focuses on how Turkey-EU relations turned into a impasse and impact of EU
Parliament’s decision to the relations of two actors. Furthermore, there is a discussion
on nature of economic relations between Turkey and EU and how relations will take
form in the future. This study suggests that Turkey and EU should focus on the refugee
crisis, security and energy case which reflects common interests of two actors and
pursue economic cooperation on rational level.
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المدخل:
اتّس�مت العالقات الرتكية واالحتاد األوريب منذ تأسيس�ها باملدّ واجلزر ،وأ ّدى هذا الوضع
إىل منع تأس�يس عالقات بني ممثيل الطرفني عىل أس�اس منطقي .عىل الرغم من أن مفاوضات
االنضامم إىل االحتاد األوريب بني ممثيل الطرفني بدأت خالل املؤمتر الذي عقد بني احلكومات يف
لوكسمبورغ يف  3ترشين األول عام  ،2005إال أنه مل يظهر أي رأي أو رؤية حول زمن هنايته،
ٍ
ٍ
مرحلة
وو ِضعت األس�س لبداي�ة
جديدة م�ن املفاوضات املفتوحة .وعند البحث يف أس�باب
ُ
زيادة التوتر بني تركيا واالحتاد األوريب يف الفرتة األخرية وتوتر العالقات؛ يتشكل يف األذهان
ٌ
مهم حول األسس والكيفيات التي ستستمر من خالهلا العالقات من اآلن فصاعدً ا.
سؤال ٌّ
يف هذا اإلطار ،يستعرض البحث الذي بني أيديكم األسباب التي أدت إىل فساد العالقات
بين تركي�ا واالحت�اد األوريب ،ويق ِّي�م املعن�ى الذي يوح�ي إليه الق�رار الذي أوىص ب�ه االحتاد
األوريب م�ن زاوي�ة العالق�ات .ويف ظل دع�وى أن املفاوضات بني ممثلي الطرفني وصلت إىل
النهاية منذ زمن طويل نتيجة انس�داد األفق الس�يايس الذي ّ
متخض عن التطورات الناش�ئة يف
ٍ
السياس�ة األوربية -يويص هذا البحث بتأس�يس
نموذج جديد للتعاون يف املرحلة القادمة من
ٍ
خالل حمورية عناوين املوضوعات التي تعكس املصالح املشرتكة ،مثل :أزمة الالجئني واألمن
والطاقة.

لماذا ف�سدت العالقات التركية الأوربية؟
إن ك�ان م�ن املفي�د أن نقول يف البداية بام جي�ب أن يقال يف النهاية؛ فإن الظروف السياس�ية
ٍ
ش�هدت
تغريات كبير ًة منذ بداية املفاوضات يف  3ترشين األول ع�ام  ،2005وفقدت عملية
سياسيا ،وحتولت العملية
طابعا
املفاوضات بني تركيا واالحتاد األوريب موضوعيتها ،واختذت ً
ًّ
ٍ
تسيء ال�دول األوربية اس�تعامهلا .يف تاريخ  30مت�وز عام  2005و ّقع�ت تركيا عىل
حال�ة
إىل
ُ
الربتوك�ول امللحق الذي َو َّس�ع اتفاقية أنقرة تاريخ  1963بش�كل يش�مل ال�دول العرش التي
أصبح�ت أعض�اء يف  ،2004لكنها بينت أن هذا الوضع ال يعن�ي االعرتاف بالنظام القربيص
اجلن�ويب اليون�اين .بنا ًء عىل ذلك بينّ جملس االحتاد األوريب يف  11كانون األول عام  2006أنه
ع ّلق ثامنية ملفات بموجب عدم الوفاء بمتطلبات الربوتوكول امللحق. 1

تم تأكيد عدم فتح امللفات املذكورة حتى تفي تركيا بمتطلبات الربوتوكول امللحق .كذلك
ّ
وقفت فرنس�ا التي عارضت عضوية تركيا بش�دة بزعامة رئيس�ها يف تلك الفرتة س�اركوزي-
ٍ
بواقع أن بالده تتمتع بالعضوية الكاملة -عائ ًقا أمام فتح
ملفات كثرية . 2كام أن قربص اجلنوبية
مجدت من طرف
اليونانية أوضحت يف االجتامع العام الذي ُع ِقد يف  8كانون األول  2009أهنا ّ
واحد س�تة ملفات ، 3وعندها وصلت عملية املفاوضات التي بدأهتا تركيا مع االحتاد االوريب
يف ع�ام  2005إىل نقطة التوقف .يف اجل�دول املذكور متكنت تركيا واالحتاد األوريب من إجراء
ٍ
املفاوض�ات حول س�تة عرش مل ًفا فقطّ .
ومتكنت من إغالق ٍّ
واح�د إغال ًقا مؤقتًا .كام أن
ملف
تركيا وعىل الرغم من اس�تعدادها إلغالق امللفات يف موضوعات سياس�ة التشغيل والصناعة
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والشبكات العابرة ألوربا من خالل الوفاء بمستلزماهتا -مل تُغ َلق هذه املوضوعات بسبب قرار
منع إغالق ّ
امللف الصادر يف تاريخ  11كانون األول عام .2006

وال ننس�ى هنا دور االس�تفتاء العام الذي جيري احلديث عنه عىل أنّه رشط لقبول عضوية
تركي�ا يف االحتاد األوريب يف موضوع وصول املفاوضات بين تركيا واالحتاد األوريب إىل طريق
عضوا
قرارا بالرجوع إىل اس�تفتاء الش�عب الفرنيس بش�أن قبول تركيا
مس�دود .فاختاذ فرنس�ا ً
ً
اً
كامًل� ،وتأيي�د ه�ذا املوقف م�ن قبل ال�دول األعضاء يف االحت�اد األوريب -ألق�ى بظالله عىل
أي دولة عضو يف
موضوعي�ة املفاوض�ات ونزاهته�ا .وه�ذا يعن�ي أن التصوي�ت بالرف�ض يف ّ
االس�تفتاء املزمع إجراؤه ٍ
كاف ليمنع انضامم تركيا إىل عضوية االحتاد األوريب حتى لو ح ّققت
ً
فاضحا ملبدأ (املس�اواة
انتهاكا
متطلب�ات مجيع امللف�ات .ومن الواضح اجليل أن هذا القرار ُيعدّ
ً
التامة مع املرشحني اآلخرين) الذي ُقدِّ م إىل تركيا يف عام .1999
وهك�ذا يظهر هنا أن تس�ييس عملية املفاوضات كان له تأثري على إبعادها عن املوضوعية
بق�در م�ا ك�ان للقي�ادات السياس�ية األوربية من تأثير يف وصول ه�ذه املفاوض�ات إىل طريق
ملفات كثير ٌة مل تُفتَح
مس�دود ،فالنقط�ة التي وصل�ت إليها هذه املفاوضات ه�ي اآليت :هناك
ٌ
ٍ
ألسباب سياسية ،وال يوجد تقدّ م يف امللفات املفتوحة ،وال إغالق للملفات املكتملة .ويف هذا
ٌ
منتهية
الصدد ،يمكن القول إن املفاوضات التي بدأت بني تركيا واالحتاد األوريب عام 2005

فعليا يف األصل منذ ٍ
زمن طويلٍ بسبب املواقف السياسية للبلدان األعضاء يف االحتاد األوريب.
ًّ
ووصول وضع العالقات الرتكية -األوربية املمتدة إىل ما يزيد عىل مخسني عا ًما إىل احلالة التي
نراه�ا؛ يبع�ث حال ًة من امللل عند أصحاب القرار يف أنقرة أو الس�لطات يف بروكس�ل عىل حدّ
سواء ،إىل جانب الظروف احلالية التي تلقي بظالهلا عىل العالقات بشكلٍ
سلبي.
ٍّ
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واالختلاف الفك�ري حول موض�وع اإلرهاب
�إن المفاو�ضات التي بد�أت بين تركيا
س�بب آخ�ر لفس�اد العالق�ات بين تركي�ا وأوربا يف
ٌ
ٌ
منتهية
واالتحاد الأوربي عام 2005
الفرتة األخيرة ،وحلول اخلطابات القاس�ية املتبادلة
�������ن طويل
فعل ًيّا ف�������ي الأ�صل منذ زم ٍ
هب�ت يف أثناء االتفاق
ٍ مكان األج�واء اإلجيابية التي ّ
ب�سبب المواق�������ف ال�سيا�سية للبلدان على الع�ودة إىل املفاوض�ات .فال�دول األعضاء يف
االحت�اد األوريب تنتق�د باس�تمرار الصراع ال�ذي
الأع�ضاء في االتحاد الأوربي
تق�وم به تركي�ا مع تنظي�م حزب العامل الكردس�تاين
اإلره�ايب يف املناط�ق الرشقي�ة واجلنوبي�ة الرشقي�ة
بذريع�ة (القي�م الليربالي�ة) ،وه�ذه احلال�ة تبع�ث الش�عور ل�دى تركيا بأهن�ا وحيدة يف
قضي�ة الصراع مع اإلرهاب .وك�ان طلب االحتاد األوريب م�ن تركيا تقييم أس�لوهبا يف
ٍ
ٍ
فعالة ضد نش�اطات التنظيم اإلرهايب يف
محل�ة
ش�ن
الرصاع مع اإلرهاب ،وتقاعس�ه يف ِّ
أوربا -س�ب ًبا يف فس�اد العالقات.

ريا وس�اءت بس�بب منح ال�دول األعضاء يف
كما تأث�رت العالق�ات بني ممثلي الطرفني كث ً
االحت�اد األوريب ح�ق اللج�وء ألعضاء تنظيم غول�ن اإلرهايب الفارين إىل خ�ارج البالد عقب
املحاولة اإلنقالبية الفاشلة يف  15متوز ،وعدم اعتبار حزب االحتاد الديمقراطي  PYDالفرع
ً
منظم�ة إرهابي ًة ،وتقديم الدعم ل�ه ،وتقاعس هذه الدول
الس�وري حلزب العامل الكردس�تاين
ٍ
ٍ
يف تقدي�م الدع�م لرتكيا يف طلبها بإنش�اء منطقة آمنة يف س�ورية ،وانتقاده�ا الرصاع مع حزب
ّ
العامل الكردس�تاين،
وغض الطرف عن اهلجامت التي ينفذها املتعاطفون معها يف أوربا . 4ويف
ظ�ل هذه التطورات والدور الس�لبي لالحت�اد األوريب؛ وجدت تركيا نفس�ها وحيد ًة يف حماربة
التنظيامت اإلرهابية.

فرئي�س اجلمهوري�ة أردوغان -عىل س�بيل املثال -خالل تأكي�ده أن تركي�ا ُت ِر َك ْت وحدَ ها
تواج�ه العملي�ات اإلرهابية رصح ب�أن الدول األوربي�ة تتعامل بوجهين يف قضية اإلرهاب،
وحت�دث ع�ن علمه بجمع األم�وال من أج�ل ّ
املنظامت اإلرهابي�ة ،وبإقامة اجتامع�ات دعائية
معنى لرس�ائل التضامن يف موضوع
لدعمه�ا ،وأض�اف" :يف مثل هذه األج�واء ،ال يوجد أي ً
اإلرهاب".5
ٌ
وهن�اك
عام�ل آخر له تأثريه يف فس�اد العالق�ات الرتكي�ة األوربية ،وهو صع�ود حركات
اليمين املتطرف يف أوربا .فأفكار اليمني املتط�رف الصاعد يف البلدان األوربية تؤثر يف العملية
تعززت القوى
السياس�ية ،وتسهم يف تش�كيل بيئة معا ِر َض ٍة لرتكيا .ففي حمور األفكار املذكورة ّ
املعارض�ة لألجان�ب ،وازدادت اهلجمات املوجه�ة ضدّ املواطنين األتراك الذين يعيش�ون يف
تنظيم
البلدان األوربية .كام أن املتعاطفني مع تنظيم حزب العامل الكردستاين اإلرهايب الذي له
ٌ
قوي يف أوربا ويتلقى الدعم منها ،عملوا عىل تغذية عداوة األجانب يف أوربا ،مس�تفيدين من
ٌّ
َ
البيئة املذكورة ،وأس�هموا يف انتش�ار املعارضة يف أوربا ضد تركيا .ومن ث ّم اتّبعت احلكومات
الت�ي وقعت حت�ت تأثري األفكار اليميني�ة املتطرفة املذكورة مس�تفيدة من هذه البيئة -سياس�ة
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خرقاء ،ومارس�ت معارضتها لرتكيا .فحزب اس�تقالل اململكة املتحدة يف بريطانيا -ذو االجتاه
اليمين�ي املتط�رف املعروف بسياس�ته املعارضة لالحتاد األوريب واملهاجرين عىل س�بيل املثال-
استخدم الدعاية املعا ِرضة لرتكيا بشكلٍ مكث ٍ
ّف خالل عملية االستفتاء الذي جرى حول مصري
بريطانيا يف االحتاد األوريب ،وقام بمحاوالته يف اس�تاملة الناخب من خالل نش�اطاته يف احلملة
ض�د تركي�ا .هذه األفكار والنش�اطات الش�عبية وأمثاهلا دفعت بالعالقات بين تركيا واالحتاد
األوريب إىل أرضا ٍر يصع�ب ترميمه�ا .وكذل�ك ألق�ت تطورات أخ�رى ،مثل قرار انس�حاب
رئيس�ا للجمهورية
اململك�ة املتحدة من االحتاد األوريب (بركس�يت) ،وانتخاب دونالد ترامب ً
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية -بظالهلا عىل تعزي�ز احلركات اليمينية املتطرف�ة يف أوربا بدل
انحس�ارهاـ ويمكن القول :إن العالقات بني تركيا واالحتاد األوريب يف حال تعزيز قوة اليمني
املتطرف ومعارضة اهلجرة إىل أوربا ستستمر يف ظروف سيئة ،أو ستزداد سو ًءا.

انعكا�سات قرار البرلمان الأوربي

ٍ
بتجمي�د ُمؤَ َّق ٍ
ت
ق�رار الربمل�ان األوريب يف تاري�خ  24ترشي�ن الث�اين  2016ال�ذي أوىص
تطورا آخر يزيد من التوتر
ملفاوضات العضوية التي بدأت يف  3ترشين األول عام 2005؛ ُي َعدّ
ً
الذي يؤثر س�ل ًبا يف مسيرة العالق�ات . 6وأصبحت كيفية تطور العالقات بين تركيا واالحتاد
االوريب بع�د ق�رار الربمل�ان األوريب ،واالجتاه الذي ستسير نح�وه هذه العالق�ات -موضوع
ٍ
ٍ
مثرية للقلق ،األمر الذي جيب توضيحه منذ البداية هو أن الربملان األوريب ليس�ت لديه
أس�ئلة
صالحية اختاذ القرار .وال حيق للربملان اختاذ القرار إال بطابع التوصية فيام خيص جملس االحتاد
األوريب ،والقرار الذي اختذه هذا الربملان من َث ّم ال حيمل أي صفة قانونية .كام ينبغي اإلش�ارة
ٍ
ٍ
رسالة
إىل أن القرار حيمل صفة
موجهة إىل قادة احلكومات والدول يف االحتاد األوريب؛ وال ُي َعدّ
قرار غري
س�وى ممارس�ة الضغوطات السياسية ،وقد علق السياس�يون يف تركيا عىل القرار بأنه ٌ
ُوصل إليها بس�بب ترصفات ال�دول األوربية يف الفرتة األخرية تعني
مل�زم ،وأن النقطة التي ت ِّ
ٌ
أن أورب�ا بعد اآلن
حمروم�ة من رفاهية اختاذ القرارات ضد تركي�ا ،وأن القرار يعني بناء تعاون
مع اإلرهاب ،كام ع ّلق وزير االحتاد األوريب ورئيس املفاوضني عمر جليك ،عىل القرار بقوله:
ؤخذ عىل حممل ا ِ
"إن�ه ق�رار ال ُي َ
جلدّ  ،باعتب�ار الرؤية واللغة واألهداف التي يتضمنها" .وقال
ٍ
أي
أمهية بالنس�بة لنا ،والعالقة مع االحتاد
رئي�س ال�وزراء بن عيل يلديرم" :ليس يف هذا القرار ّ
7
األوريب يف األصل ليست عالق ًة محيم ًة جدًّ ا ،وتسري يف األصل عىل مضض" .
وهكذا فقرار الربملان األوريب الذي حيمل صفة التوصية جيب إقراره بشكل هنائي يف جملس
االحتاد األوريب .وعند النظر إىل مواقف البلدان التي يتش�كل منها جملس االحتاد األوريب يبدو
أن مث�ل ه�ذا القرار غري ٍ
ممكن يف املدى املنظور ،فالبل�دان األوربية األعضاء يف االحتاد األوريب
ٍ
بحرارة إىل جتميد عالقاهتا مع تركيا ،اً
فمثل ذكرت رئيس�ة
باس�تثناء الدانامرك والنمس�ا ال تنظر
وزراء أملاني�ا أنجيلا مريكي�ل التط�ورات الس�لبية يف تركيا ،لكنه�ا بينت كذل�ك رفضها قطع
العالق�ات م�ع تركيا ، 8كام ظه�رت -تعقي ًبا عىل توصي�ة الربملان األوريب جتمي�د املفاوضات=
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وجه�ات نظر كثرية مشتركة حول خطأ قرار التوصي�ة ،فقد ذكر وزير خارجي�ة كرواتيا داور
إيف�و ْس�تِيرَ أن جتمي�د االحت�اد االوريب املفاوضات مع تركي�ا ال خيدم مصالح االحت�اد ، 9وعبرّ
رئي�س جمل�س االحتاد األوريب جني كالود جونكري عن رأيه يف أن تركي�ا ُتعدّ حلي ًفا مهماًّ  ،وأهنا
تستضيف أكثر من ثالثة ماليني الجئ ،وهلذا السبب ينبغي أن تكون انتقادات البلدان األوربية
معقول� ًة . 10ف�إذا أخذنا هذه الترصحيات بعني اإلعتبار ،يبدو لنا أن اختاذ جملس االحتاد األوريب
ق�رارا يقيض باملوافق�ة عىل جتميد املفاوضات يف اجتامعه املقرر عقده يف  16 15-كانون األول
ً
أمر مستبعد.
2016
ٌ

م�ستقبل العالقات التركية الأوربية

إىل جان�ب هذا التطورات يأيت ترصيح رئي�س اجلمهورية رجب طيب أردوغان" :فلننتظر
حت�ى هناي�ة العام ،ولنذهب بعد ذلك إىل الش�عب" 11إحيا ًء منه بالعودة إىل الش�عب من خالل
االس�تفتاء يف مسألة االنضامم لعضوية االحتاد األوريب؛ وهذا يبينّ أن صرب الطرف الرتكي أمام
مماطل�ة االحت�اد األوريب قد ِ
نف�د .والتفكري بمصري العالق�ات الرتكية األوربي�ة والصورة التي
ق�رارا بتجميد املفاوضات مع تركيا ،أو يف
يمك�ن أن تتش�كل إذا ما اختذ جملس االحتاد األوريب
ً
حال رجوع أنقرة إىل االس�تفتاء الش�عبي عىل متابعة عملية االنضامم إىل االحتاد االوريبُ -ي َعدّ
أمر َا رضور ًيا منذ اليوم.
عدد من النامذج املؤسس�اتية التي أقامها االحت�اد األوريب مع بلدان ثالثة
ويف الواق�ع ،هناك ٌ
حت�ى اآلن .فق�د ط�ور االحت�اد األوريب عالقات خمتلف�ة مع كل م�ن مملكة النروج وس�ويرسا
ٍ
تعاون
وكن�دا ،وس�عت إلقام�ة
اقتص�ادي مع هذه ال�دول .وعىل الرغم م�ن أن النروج عضو
ٍّ
يف املجموع�ة االقتصادي�ة األوربية؛ فإهنا ال متل�ك مكا ًنا هلا يف آلية اختاذ الق�رارات يف االحتاد.
فه�ذا النموذج يس�مح باخلضوع لقواعد االحتاد األوريب املتعلقة بالس�وق الواحد يف مس�توى
مع ٍ
ني من االندماج االقتصادي ،من دون املش�اركة يف ترشيعات االحتاد يف موضوعات ،مثل:
العمل�ة املوحدة ،والش�ؤون الداخلية ،والقضاء .والنموذج الس�ويرسي الذي تقوم العالقات
ٍ
ٍ
ثنائية يتم فيها الوصول املحدود إىل الس�وق الواحد ،ويس�مح
التفاقيات
االقتصادية فيه وف ًقا
ٍ
ٍ
ٍ
مكان هلا يف آلية اختاذ القرارات.
متبادلة ،رغم ع�دم وجود
بصورة
كذل�ك بحرية تنقل األفراد
أي مشكلة بالنسبة لسويرسا التي أعلنت حيادها يف عالقاهتا الدولية.
لكن هذا الوضع ال يشكل ّ
والنموذج الكندي الذي يتم فيه استرياد مجيع البضائع املنتجة يف كندا عرب الوحدات اجلمركية
باستثناء بعض املنتجات ،يبدي عالق ًة اقتصادي ًة خمتلف ًة خارج نطاق اخلدمات املرصفية.

وهك�ذا ن�رى أن الدواف�ع املؤثرة يف ظهور مجي�ع هذه النماذج تعتمد عىل النقاش�ات التي
جرت حول األرضية التي تس�تند إليها مواصلة العالقات االقتصادية ،ويمكن وصف االحتاد
نموذجا آخر ،فرتكيا هي الدولة الوحيدة
اجلمركي الذي ُش ِّكل مع تركيا عام  1995إىل حدّ ما
ً
التي قبلت تشكيل ٍ
عضوا يف االحتاد األوريب .ورغم أن التوقيع
مجركي من دون أن تكون
احتاد
ً
ٍّ
تم عىل خلفية االعتق�اد بأن التعاون االقتصادي س�يأيت معه
على اتفاقي�ة االحتاد اجلمرك�ي قد ّ
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بالتكام�ل الس�يايس ً
أيضا ،غري أن ذلك االعتق�اد مل يتحقق ،ومع تط�ور العالقات االقتصادية
اً
ً
عروضا
مل حيدث التوافق الس�يايس ،وبدل من العضوية الكامل�ة لرتكيا ،قدّ م القادة األوربيون
خمتلف�ة هت�دف إىل تأس�يس عالقة بني احلكوم�ات ،مثل الرشاك�ة املميزة ،والعضوية املشتركة
املوسعة ،واملنطقة االقتصادية األوربية املضافة؛ إال أن أ ًّيا من نامذج العالقات املذكورة ال متنح
ّ
تركي�ا املش�اركة يف آليات اختاذ القرار ،مثل جملس االحت�اد األوريب ،أو ديوان القضاء يف االحتاد
األوريب ،أو الربمل�ان األوريب .إن نم�وذج العالق�ة الت�ي ال متن�ح تركيا يف عالقاهت�ا مع االحتاد
االوريب مكا ًن�ا هل�ا يف آليات اختاذ القرار لن يذهب إىل أبعد من رشاكة ذات اجتاه واحد .إضافة
احلر
إىل ذلك ،إن موافقة تركيا عىل النامذج التي ال متنحها مكا ًنا يف آليات اختاذ القرار أو التنقل ّ
ال تب�دو ممكن ًة ،بع�د هذا النضال الدؤوب منذ ثالثة ومخسين عا ًما .وم�ن الواضح أن النامذج
املذكورة ال تنس�جم مع دولة مثل تركيا بميزاهتا الس�كانية واالقتصادية واجلغرافيةّ .
وإن إنشاء
العالقة مع تركيا اعتام ًدا عىل خصوصيتها والتعاون االقتصادي معها سيمنح العالقات الرتكية
حاليا .وهلذا السبب ينبغي
األوربية
ً
متنفسا ،ويشكل فرصة للقضاء عىل جماالت النزاع القائمة ًّ
على الدول األعضاء يف االحتاد األوريب أن تكون صادق ًة يف هذا املوضوع ،وأن تكون راغبة يف
وضع آلية للتعاون املشرتك يف مقدمة مرشوعاهتا.
لذل�ك ينبغ�ي على اجلانبني بذل أقصى اجلهود من أجل منع انتش�ار االس�تقطاب والتوتر
املتزايدين بني تركيا واالحتاد األوريب يف الفرتة األخرية إىل العالقات االقتصادية ،وعدم تعرض
الروابط االقتصادية املتبادلة إىل أرضار ،فمن صالح الطرفني االستمرار يف عالقاهتام من خالل
ٍ
ٍ
عقالني�ة ترتكز على املصالح ب�دون التدخل يف الش�ؤون الداخلي�ة للطرف
سياس�ات
وض�ع
اآلخ�ر ،وتنأى عن عالقة األعلى واألدنى .والبدّ للطرفني من تطوي�ر آلية للتعاون من خالل
ختفيض مساحات النزاع بينهام يف إطار مبدأ التكافل املتبادل .فقد جتاوز حجم التبادل التجاري
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�إن نم�������وذج العالق�������ة الت�������ي ال تمنح بين تركيا واالحتاد األوريب مئ�ة مليار يورو عام ،2010
وجتاوز هذا الرقم مئة وأربعني مليار يورو يف عام 2015
تركي�������ا ف�������ي عالقاتها م�������ع االتحاد
12
وتبوأت بذلك املرتبة اخلامسة يف تبادهلا التجاري مع
ّ ،
الأورب�������ي مكا ًنا لها ف�������ي �آليات اتخاذ االحتاد األوريب بعد الواليات املتحدة األمريكية والصني
الق�������رار ل�������ن يذه�������ب �إل�������ى �أبع�������د من وسويرسا وروسيا .باملقابل يأخذ االحتاد األوريب املكانة
الرائ�دة يف التب�ادل التجاري مع تركيا ،إذ يش�كل 40.6
�شراكة ذات اتجاه واحد
 %من تبادهلا التج�اري .والعمل -من َث ّم -عىل احليلولة
دون تأثري املشكالت السياسية عىل العالقات االقتصادية
ب�ن البلدي�ن حيمل أمهية بالغة ،فبينام بل�غ احلجم التجاري بني تركيا واالحت�اد االوريب يف ِ
بداية
املفاوضات ( )2005ثامنني مليار يورو ،جتاوز هذا الرقم عام  2016مئة وأربعني مليار يورو.
وعىل الرغم من أن هذا الوضع مل حيقق تواف ًقا يف التكامل السيايس بني تركيا واالحتاد األوريب؛
فإن�ه يبين لنا وجوب تطوير عالقاهتام االقتصادية ،وعدم السماح للرؤى السياس�ية بالوقوف
عثرة أمام التعاون االقتصادي .ومن هنا يمكن القول إن كلتا اجلهتني ّ
ش�كلتا روابط اقتصادي ًة
مؤسساتيا.
طابعا
متبادل ًة بينهام ،ومنحا العالقات االقتصادية بينهام ً
ًّ

ينبغ�ي عىل الطرفني االبتعاد عن املوضوعات التي تؤ ّدي إىل توتر العالقات بينهام ،وتودي
ٍ
نموذج
هبا إىل نقطة االنقطاع ،كموضوع االرهاب ،كام ينبغي عليهام وضع
جديد للعالقات من
ٍ
خالل الرتكيز عىل املوضوعات التي حتقق املنفعة للطرفني ،مثل التعاون االقتصادي ،واألمن،
ٍ
طريق جديدة يف املجاالت التي تعكس�ها املصالح
وأزم�ة الالجئين ،والطاقة .إن تب ّني خارطة
املشتركة س ُيس�هم يف ختفيض التوترات املوجودة ،وس�يوفر الفرصة للطرفني من أجل التغ ّلب
عىل مشكالهتام .وال ننسى هنا أن االحتاد األوريب ليس من مصلحته فقدان تركيا بوصفهاحلي ًفا
يف ظل مش�كالته الداخلي�ة املخيمة عليه ،مثل أزمة اليورو ،واألزم�ات االقتصادية وخماطرها
وتق�دم اليمني املتطرف .إن
وتعرض نظام ش�ينغني إىل املخاطر بس�بب أزمة الالجئنيّ ،
املالي�ةّ ،
سوء العالقات مع تركيا التي ّ
تشكل احلدود الرشقية لالحتاد ،والتي تؤ ّدي دور اجلدار الفاصل
بينه وبني الدول التي تش�هد رصاعات داخلية ،ويتوفر فيها االس�تقرار السيايس واالقتصادي؛
سيؤ ّثر سل ًبا يف مصالح االحتاد األوريب.

الخاتمة

حتولت إىل رصاع س�يايس،
م�ن الواض�ح ج�دًّ ا أن املفاوضات بني تركيا واالحت�اد األوريب ّ
وأهن�ا متوقفة منذ ٍ
زمن طويلٍ ؛ بس�بب تدخالت الق�ادة األوربيني ،واملواقف السياس�ية لدول
االحت�اد االوريب ،وتأثري الظروف السياس�ية املتغرية .يضاف إىل ذل�ك أن ردود الفعل املتأخرة
م�ن دول االحت�اد األوريب عىل حماول�ة انقالب  15متوز الفاش�لة بدون إدراك منه�ا ،وانتقادها
مجيعا إىل زعزعة ثقة
تركي�ا بس�بب إعالهنا حالة الطوارئ وطريقة حرهبا عىل اإلره�اب -أ ّدت ً
أصح�اب القرار يف أنقرة باالحتاد األوريب ،وبلغت بالعالقات إىل نقطة االنقطاع .وعىل الرغم
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م�ن ص�دور ردود فعل عنيفة من تركيا نحو الربملان األوريب عق�ب قرار الربملان األوريب الذي
ٍ
املرجح أن دول االحتاد األوريب التي عبرّ ت يف ِّ
فرصة هلا عن
كل
حيمل طابع التوصية ،فإنه من ّ
نظرهتا السلبية إىل جتميد العالقات مع تركيا؛ ستمنع صدور القرار النهائي.

ً
إن النظ�ر إىل العالق�ات االقتصادية يبين أن َّ
ٍ
أمهي�ة للطرف اآلخر ،وأهنام
جانب حيمل
كل
ٍ
ريا مهماًّ من أجل دول
أقاما روابط
متبادلة بينهام .فرتكيا بسكاهنا البالغ ثامنني مليو ًنا متثّل سو ًقا كب ً
ً
ورشيكا
عنرصا مهماًّ من أجل سالمة طريق الطاقة الطويل إىل أوربا،
االحتاد األوريب ،وتشكل
ً
مهماًّ لالحتاد األوريب يس�هم يف اس�تقراره الس�يايس واالقتصادي ويؤ ّدي دور مانعة الصواعق،
وس�دًّ ا بني االحتاد والدول التي تعاين من الرصاعات الداخلية .ويف املقابل ترصف تركيا نس�بة
قريبة من نصف صادراهتا إىل االحتاد األوريب .ويف هذا الس�ياق ،س�يعود التأثري الس�لبي الذي
معا إىل اخلطر؛
ريا
ويعرض مصاحلهام ً
ستش�هده العالقات االقتصادية تأث ً
ًّ
س�لبيا عىل الطرفنيّ ،
هل�ذا الس�بب ينبغي عليهام يف املرحلة املقبل�ة جتنب املوضوعات التي تثير االختالفات ،وبذل
ٍ
ٍ
ٍ
قائمة عىل املصالح املشتركة ،مث�ل األمن ،وأزمة
جدي�دة
عالقات
اجله�ود م�ن أجل تأس�يس
الالجئني ،والطاقة ،والعمل عىل استمرار الروابط االقتصادية املتبادلة.

الهوامش والمصادر :
1 .1الملفات المذكورة هي :حرية انتقال البضائع واألموال ،وحق االستيطان وحرية تقديم والخدمات،
الخدمات المالية ،والتنمية الزراعية والريفية ،وصيد السمك ،وسياسة المواصالت والنقل ،والوحدة
الجمركية ،والعالقات الخارجية.
2 .2الملفات التي اعترضت فرنسا على فتحها هي :التنمية الزراعية والريفية ،والسياسة االقتصادية
والنقدية ،والسياسة اإلقليمية والتنسيق في األجهزة الهيكلية ،واألحكام المالية والدولية.
3 .3هذه الملفات هي :حرية تنقل العمال ،والطاقة ،والقضاء والحقوق األساسية ،والعدالة ،والحرية
واألمن ،والتعليم والثقافة ،واألمن الخارجي وسياسة الدفاع.
4 .4من أجل الهجمات التي ّ
نفذها تنظيم حزب العمال الكردستاني اإلرهابي في أوربا منذ  24تشرين
األول حتى اآلن انظر( :موجة إرهاب PKKفي أوربة)http://www.setav.org/avrupada-pkk- .
( . teror-dalgasiتاريخ الدخول 28 :تشرين الثاني )2016
(5 .5الغرب يترك تركيا وحدها) ،يني شفق 01 ،نيسان .2016
(6 .6البرلمان األوربي يقول :جمدوا) ،صحيفة ُحرِّيَّت 24 ،تشرين الثاني .2016
أي أهمية بالنسبة لنا" BBC .التركية 24 ،تشرين
7 .7رئيس الوزراء بن علي يلديريم" :ليس لهذا القرار ّ
الثاني.2016 ،
"8 .8المركز :ال نريد قطع العالقات مع تركيا" ،صحيفة صباح 23 ،تشرين الثاني .2016
(9 .9بيان من كرواتيا حول تركيا) ،صحيفة صباح 25 ،تشرين الثاني.2016 ،
(1010جونكير :دعوا تلقين الدروس لتركيا) ،صحيفة يني شفق 26 ،تشرين الثاني .2016
(1111تهديد أردوغان االتحاد األوربي باالستفتاء) BBC ،التركية14 ،تشرين الثاني .2016
1212لمزيد من التفصيالت في موضوع العالقات التجارية بين تركيا واالتحاد األوربي؛ انظر:
“EuropeanUnion,
TradewithTurkey”,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2006/september/tradoc_113456.pdf,
(تاريخ الزيارة 26 :تشرين الثاني )2016
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