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 مقدمة 

 ا الدور   الداخلية والدوليةاداث األتلعب و  .يوروباألتااد إلى االاالنضمام  أجلمن الجهود تبذل ال تزال تركيا 
فاي تركياا فاي االنقاالب الاالال  كاان ،مان ننااو  .ةوروبيااأل - العالقاا  التركياةو تباعد أتقارب في يستهان به 
. ملاف االنضامامفاي  ينمامه اواختباار   ، ماطاة  ، وماا تاالم مان إجاراقا  قاما  بهاا تركياا6102 تماوزمنتصف 

االتجاناا   المصاال تادد إال أناه فاي نهاياة األمار سافاي أعقااب االنقاالب،  بين الجاانبينتوتر  العالقا   قدف
 .بينهماالمستقبلية للعالقا  

اتااقية  0881ووقع  في العام ، 0891عام في ال 1يوروباالتااد األإلى بطلب عضوية  تقدم  تركيا وكانت
مااوضاا  أن  ، غيار0888ام فاي العاكمرلا  لعضاوية االتاااد واعُترف بها مع االتااد،  2"االتااد الجمركي"

فااي عهااد اكومااة ااازب العدالااة والتنميااة األولااى، ودون تاديااد  6111عااام فااي الإالا  العضااوية الكاملااة لاام تباادأ
 3.سقف زمني

 

 :يوووبالتحاد ال إلى اعملية االنضمام  أمامصعوبات 

  4.ال لملكلة الجزيرةاالعتراف بقبرص اليونانية قبل إيجاد 
  0801عام في الاالعتراف باصول إبادة أرمنية. 
  ولياااااس  خاصاااااة  ،سااااطنبول علااااى أنهااااا ماااااسكونية عالمياااااةإاالعتااااراف بالبطريركيااااة األرفوذكسااااية فااااي

 5.ابأرفوذكس تركي
  أجاازاق  ا بااااتاللهم وروباالطالمااا لااكال العفمااانيون تهديااد ا ألفيااين، وروبتاااريا األتااراا م اااير لتاااريا األ

اصال عان النماوذل الفقاافي نا ال توروبانضمام تركيا، فإن الهوية التاريخية أل يمنانضوباسب  .منها
 .السياسي الذي صيغ خالل خمسة علر قرن ا
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  السايطرة التركياة علاى  ي، مماا يساهالوروبمليون تركي بلدان االتااد األ 19ا من اجتياح أوروبتخوف
ي الاذي يقاوم علاى نسابة وروباأكبر عدد مان الناواب فاي البرلماان األ ية، فتنال تركياوروبالمؤسسا  األ

 .عدد السكان في كل بلد
 كيةمير للمصال  األ ةتركيا مناذ كون ي منوروبتخوف دول في االتااد األ. 
 صالاا  وت يرا إا لهدم من ماعتبار االقتصاد التركي من قبل االتااد غير متناغم، على الرغم م، 

 . يوروباالتااد األقتصاد امقارنة ب

 

  6:نضماماال لعملية  ةالنقاط الداعم

 ي وروباااعملياااة انضااامام تركياااا تعمااال علاااى دعااام اقتصااااد االتاااااد األأن  ياااةوروبتااارع بعااال الااادول األ
ومنطقاااة وساااط  ،وساااطياااة وباااين كااال مااان منطقاااة اللااار  األوروبباااين الااادول األ اتجاري ااا اعتبارناااا معبااار  اب

 . وجنوب لر  آسيا
  يوروبوالمجلس األ ،الف لمال األطلسي إلىانتماق تركيا. 
  ايث ال خطوط تماس واضاة بينها وبين آسيا ،ا من جهة اللر أوروبصعوبة تاديد ادود. 
 جعال تعلمانية الدولة،  إلىال  وصو زمن الخالفة والمااكم الدينية،  ذالتاوال  التي مر  فيها تركيا، من

 .صراع الاضارا  اإلسالم يتصال  مع الديمقراطية، ويسقط فرضية
 يوروبااالتااااد األإلااى االنضاامام  إلااى ار المطلوبااة وصااوال  يالمعاااي السااتيااقتركيااا  اللااوط الااذي قطعتااه، 

  7."معايير كوبنهاغن" والمعروفة باسم
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 ي من الانقالب التركي الفاشلروورو موقف الاتحاد لا  

يس المجلس دونالد توسا، رئ: عن كل منرا اادفة االنقالب التركي الاالل بيان ملتصدر في اليوم التالي ل
الممفلاة العلياا لنمان والسياساة ، فيديريكا ماوغريني، و يةوروبرئيس الماوضية األ، جان كلود جانكرو ي، وروباأل

ااوروبااتركيااا لااريا أساسااي لالتااااد األ" :ي جاااق فيااهوروبااالخارجيااة لالتااااد األ  كااامال   اي، واالتااااد ياادعم دعم 
لنظاام ة إلاى اإنناا نطالاب باالعودة الساريع. ويدعم مؤسسا  الدولة وسايادة القاانون ،اديمقراطي  الاكومة المنتخبة 
  8."وننس  مع أعضاق االتااد ،وسنتابع عن كفب التطورا  ،الدستوري التركي

ها جراقا  التركية التي قام بدان اإلأاستنكر و أن  ما لبثه إالا أن ،وبالرغم من موقف االتااد الرافل لالنقالب
، 9الرئيس التركاي رجاب طياب أردوغاان بعاد عملياة االنقاالب الاالال متمفلاة فاي التلاوي  بإعاادة عقوباة اإلعادام

قاااال  بالجملااة فااي صاااوف الجاايء واللاارطة والقضاااق ووزارا  التعلاايم ومؤسسااا   والقيااام باملااة اعتقاااال  واب
 منهاااا دعاااوة ،ن التصااارياا وتجساااد ذلاااا االساااتنكار فاااي عااادد مااا .أخااارع، بموجاااب قااارارا  اكومياااة ورئاساااية

االتاااد بسابب قياام أنقارة باملاة  إلاىوقاف ماادفاا  انضامام تركياا  إلاى ،المستلار النمساوي ،كريستيان كيرن
 .ا في قضايا األمن والتكاملا مهم  تركيا تبقى لريك  أن  امعتبر   ،بعد المااولة االنقالبية الااللة ةتطهير واسع

عااادة تاعياال عقوبااة اإلعاادام، إن إ" ،تركيااافااي ي وروبااساااير االتااااد األوفااي نااذا الساايا ، قااال مااارا بيرينااي، 
عااااق آالف الضااباط والقضاااة والمااوظاين، نااي قاارارا  ال يمكاان اتخاذنااا بهااذم الساارعة اتااى ماان قباال أكباار  واب

 10."المؤسسا 

 مفاااي ماااؤتمر صاااااي ملاااترا ماااع نظيااار  ،وزيااار الخارجياااة التركاااي ،وغلاااوأمولاااود جااااويء أعااارب فاااي المقابااال، 
، ايااث يوروبااماان موقااف االتااااد األ هملااأعاان خيبااة " ،نقاارةأفااي  8/8/6102بتاااريا  ،بااورل بريناادم ،النرويجااي

يهم عماا جارع مسؤولي االتااد بعد تاارا مضيا ا أن ". صدقائها في االتاادأمن  ةبالدم وقاة داعمكان  تنتظر 
 11.بدأوا بزيارة تركيا االنقالبضرار التي تسبب بها اداث واألمن األ
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 الانقالبما بعد الاقتصاد روالالجئون 

تااوتر ومخاااوف الطاارفين التركااي واالتااااد    قضااية الالجئااين واالقتصاااد باااالنقالب، األماار الااذي زاد ماانتااأفر 
 .يوروباأل

 قضية الالجئين

التي عقاد  فاي بروكسال  12عكس  نتائج االتاا  بين بروكسل وأنقرة ، وقبل عملية االنقالب ،مرفي بداية األ
ي أوروبانته  القمة بوعد و . عي الالجئين وعضوية تركيا في االتاادو المزل بين موض 68/06/6101بتاريا 

ا، وبتساااريع المااوضاااا  القائماااة أوروباا إلاااىبفالفااة ملياااارا  ياااورو لمساااعدة أنقااارة فاااي ااتاااواق تاادف  المهااااجرين 
 .يةأوروبلتسهيل من  المواطنين األتراا تأليرا  

اااوروبوالتااازم القاااادة األ الااارئيس ، اياااث قاااال يوروبااااالتاااااد األ إلاااىا بإايااااق مااوضاااا  انضااامام تركياااا ياااون أيض 
التركااي فااي مسااألة  لتعاااونإلااى اا تاتااال أوروبااإن "ة وروبيااالارنسااي فرانسااوا نوالنااد عنااد بدايااة القمااة التركيااة األ

إن استقرار وأمن : "ا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغانوفي نذا الصدد أيض   .”الالجئين واألزمة السورية
 13".ا يتوقف على أمننا واستقرارناأوروبال رب و 

المكلاف بلاؤون  ،اياث طالاب بيربال كاوفلر، ياةوروبت ير  وجهاا  النظار التركياة واألاالنقالب،  مااولةوبعد 
وقاال . في اتاا  الالجئين في ضوق التطاورا  فاي تركياا "إعادة النظر"بااقو  اإلنسان لدع الاكومة األلمانية 

التااا  ياتارل وجاود دولاة قاانون، لكان ناذا األمار ال إن ا: "في مقابلة ماع مجموعاة مان الصااافيين المالياين
 ".ا على تركياينطب  االي  

ابتاازاز االتااااد " باااضاارورة عاادم السااماح لتركيااا  إلااىنائااب المستلااارة األلمانيااة،   ،يياالدعااا سااي مار غابر  ،باادورم
تنايااذ "ا أن معتباار   ،مااا قباال تنايااذ اتااقيااة الالجئااين يااة تنقاال مواطنيهااا فااي دول االتاااادبخصااوص ار " يوروباااأل
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 وباة اإلعادام التاي تعادتبتعاد عان التاكيار فاي إعاادة عقأن  اإلعااق من التألايرة متوقاف علاى تركياا التاي عليهاا
 14."يوروبمخالاة لميفا  اقو  اإلنسان األ

مااا يتعلاا  باادفع فالفااة مليااارا  يااورو فااي إطااار في "بوعااودم لاام يااف  "االتااااد األوروبااي الااذي ناااجم أردوغااان  وقااد
 لام ياصال أي لايق بالنسابة للتألايرا : "، اياث قاالاالتاا  اول المهاجرين وتسهيل مان  التألايرا  لنتاراا

 15".الكن نذا البلد ليس تابع   ،داندما نقول ذلا بالصو  المآلن ينزعج نؤالق السادة ج  وع... 

تركياا أعلنا  اساتعدادنا السااتقبال مالياين الالجئاين الساوريين الااارين مان ساوريا بساابب أن  مان الجادير بالاذكر
تقادر ة مسااعدا  لالجئاين ، ايث قادم  تركياا خاالل السانوا  الماضايالنظام السوري والمعارضةبين الصراع 

  16.ادوالر، لم يقدم المجتمع الدولي منها سوع جزق يسير نسبي   ا مليار  2بأكفر من 

 االقتصاد

إذ  ،عالقاا  تجارياة واقتصاادية مكفااة وروبايالتاااد األ، وتقيم مع اباو تملا تركيا سادس أكبر اقتصاد في أور 
مااا وتلاكل تجااارة تركياا مااع الادول األعضاااق فاي االتااااد . يعتبار أكباار اللاركاق التجاااريين واالساتفماريين لتركيااا

فاإن ألمانياا ، 6101عاام لبياناا  معهاد اإلاصااق التركاي لووفا   17.ا من تجارتها اإلجمالياةتقريب  % 01نسبته 
ملياار دوالر، وتمتاد ناذم العالقاة ماع  70.1 إلاىتمفل اللريا التجاري األول لتركيا باجم تبادل تجااري يصال 

يطاليا ،ية أخرعأوروبدول   .مفل بريطانيا وفرنسا واب

علااى التااوالي ماان % 78.7و% 11.7تركيااا مااا نساابته  إلااىا أوروبااقاادم  دول  6101و 6100 نعاااميالفااي 
تركيااا غياار مقتصاارة إالا أن  ،قااوة العالقااة بااين الطاارفينماان رغم بااالو  18.إجمااالي االسااتفمارا  األجنبيااة المبالاارة

فاالقتصاد التركاي يتسام باالقوة، اياث يجماع  ي فقط، وروببلكل كامل على تواصلها االقتصادي مع االتااد األ
 . من صادرا  تركيا% 91 إلىالصادرا  الصناعية  نسبة تصلو  بين إنتال السلع والخدما ،

 .وااتيالنو استفمار اقتصادي و . وتركيا يوروبادع القا  الترابط بين االتااد األإالعالقا  االقتصادية إن 
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 ةالخاتم 

 إلااىذلاا  عيعاز و  ،ولكنهااا سارعان ماا خاتا  اادتها ،تصارياا  الطارفين بعاد مااولاة االنقاالب ةتصااعد  ااد
تاأفير  يتظهار التصارياا  الالاقاة لمااولاة االنقاالب تاللاا، اياث الطرفين للمصاال  الملاتركة بينهما ت ليب

وخاصااة  ا،رل الواقااع تمسااا األطااراف باالتااقيااا  بينهمااأظهاار الممارسااا  علااى كمااا تُ  .التصاارياا  وااادتها
ط الخاالف فاي باالرغم مان وجاود بعال نقااو . يوروباالتاااد األإلاى ااتااقية الاد مان تادف  الالجئاين الساوريين 

بمااا يضاامن  ،يااةوروبفرصااة لتعزيااز العالقااا  التركيااة األ االتاااا  يمكاان اعتبااارأنااه إالا  ،ل االتاااا اااتطبياا  مرا
ا، اأوروباإلاى إعاااق مواطنيهاا مان تألايرة الساار مصال  تركيا المتمفلة ب ي وروباا تلبياة مصاال  االتاااد األوأيض 

القااا  ااارص الطاارفين علااى العإلااى ، إضااافة رنابيااةالالجئااين وصااد الهجمااا  اإل تاادف فااي الاااد ماان  ةالمتمفلاا
 .اوالمصال  االقتصادية بينهم

وعاادم  ،جاال اسااتمرار العالقااا أل مفماان المتوقااع اسااتبعاد ،عاادامرار اإلقاارار قااإرجاااع إمااا بخصااوص التااااول بأ
 وبذلا تكون مااولاة االنقاالب الاالال عاامال   ا على العالقا  بين الطرفين،قل ضرر  أ ةواستبداله بعقوب ،تأزمها
 .با ل ة المصال  الملتركةذين غلا للتعزيز عالقا  الطرفين ال ادافع  ا و مساعد  
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 الهوامش 

                                                           
دولة  69دة توسع خاللها ليلمل مراال عب ومرا  ،0810عام البدأ مسارم منذ  ،تكتل سياسي واقتصادي أوروبي :االتحاد الوووبي 1

ستراتيجية في التأسيس لمواَطنة تضمن الاقو  األساسية، وتدعم التقدم يلخص أندافه اإل. 6102عام في الأوروبية قبل خرول بريطانيا 
 .االقتصادي واالجتماعي، وتقوي دور أوروبا في العالم

وتارير التجارة  ،اواجز الجمركية التي تعرقل تصدير السلع واستيرادنااتاا  بين دولتين أو أكفر على إزالة ال :االتحاد الجموكي 2
 .والمبادال  بين الدول المنضمة إلى االتااد كلي ا أو جزئي ا لتكوين منطقة جمركية واادة في مواجهة العالم الخارجي

  62/8/6102تاريا الوصول . 07/0/6101، "الجزيرة ن "، موقع خطوة لألمام وعشو للوواء..  توكيا واالتحاد الوووبي ،سعيد الاال 3
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/1/13/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8

%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1 

على أرضها صراع ويدور . على نويتها وتبعيتها بين تركيا واليونان ،اتاريخي   ،قبرص جزيرة ص يرة متنازع تعتبر: ةالمشكلة القبوصي 4
ن قبرص أا بعلم   ،والقبارصة ذوو األصول التركية ،الجزيرة، ونما القبارصة ذوو األصول اليونانيةسياسي بين المكونين الرئيسيين لسكان 

 .التاادإلى اومن الدول الرافضة النضمام تركيا  ،االتااد األوروبيو في عضة اليوناني

وتعتبر البطريرا المسكوني رئيس ا لطائاة  عتراف بالطابع المسكوني للبطريركية القسطنطينية،تتمفل الملكلة برفل الاكومة التركية اال 5
ا قضية  كما تلكل .الروم األرفوذكس في تركيا فقط إادع  عادة فتاهإ، وعدم السماح للبطريركية ب0810في العام  "معهد خالكي"قاال إأيض 

 .القضايا الخالفية

العدد ، 62المجلد ، دمل  للعلوم االقتصادية والقانونية ، مجلة جامعةتوكيا واالتحاد الوووبي بين العضوية والشواكةاسين طالل مقلد،  6
 .711و 700 ، ص6101، 0

 :في كوبنهاغن فالفة لروط لقبول العضوية في االتااد األوروبي 0887عام الوضع االتااد األوروبي في لقاق القمة : معاييو كوبنهاغن 7

وأن تتعهد  ،األوروبي ضمان استقرار مؤسساتها والاااظ على الديمقراطيةيجب على الدول المرلاة لالنضمام إلى االتااد  :معايير سياسية
 .ا ضمان اقو  اإلنسان واماية األقليا بضمان دولة القانون، ويجب عليها أيض  

ام تكون قادرة على الصمود أم، و يجب أن تتمتع الدول المرلاة لالنضمام إلى االتااد األوروبي باقتصاد سو  مستقر :معايير اقتصادية
 .ض ط المنافسا  في السو  الداخلية األوروبية
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يجب على الدول المرلاة لالنضمام إلى االتااد األوروبي أن تكون على استعداد لتكييف إداراتها وجميع قوانينها مع  :"Acquis"معايير
 .لنصوص القانونيةصااة من ا 91.111ما يقارب الا " Acquis"ويعني نذا القبول بما يسمى . قانون االتااد األوروبي

 60/8/6102تاريا الوصول . مركز ديلي صباح للدراسا  السياسية ،المحاولة االنقالبية الفاشلة ... يوليو 51  8
 http://www.dailysabahcentre.com/store/file/common/2af44ab8bfce6a8bddd9a654e90d197b.pdf 

ل اؤنا لرط مسب  للدخول 9 كجزق من  6116عام الوقد أل تها تركيا في  .عقوبة اإلعدام تمنع االنضمام إلى االتااد األوروبي، واب
 .اإلصالاا  الرامية إلى الاوز بعضوية االتااد

، "القدس العربي"صاياة ، التحاد عقب مطالب بإعدام االنقالبيينالنضمام لأوووبا تهدد بوقف مفاوضات أنقوة ل، إسماعيل جمال 10
 http://www.alquds.co.uk/?p=567822. 62/8/6102تاريا الوصول . 08/1/6102لندن، 

تاريا . 8/8/6102 60،(كونا)نباق الكويتية وكالة األن مالوروبي بعد مااولة االنقالب الااللة مخيب لآلموقف االتااد األ: ركيات 11
  http://www.kuna.net.kw. 60/8/6102الوصول 

لخص مقابل " اتاا  بين االتااد األوروبي وتركيا للعمل من أجل الاد من تدف  الالجئين، بما في ذلا عملية تبادل: اتفاق بووكسل 12
إعادتهم إلى تركيا على اساب متمفلة في أن جميع المهاجرين غير اللرعيين الذين وصلوا إلى جزر اليونان من تركيا، سيتم ، "لخص

 .االتااد األوروبي باستقبال الجئ مقابل كل مهاجر غير لرعي تم إعادته إلى تركيام، سيقوم وبدور  .االتااد األوروبي

تاريا الوصول . 01/6/6102 تركيا بوس ، ،الوووبية" الشنغن"أزمة الالجئين إلى توكيا تهّدد اتفاقية مظار مؤيد العاني،  13
69/8/6102 .http://www.turkey-post.net/p-109175/ 

 . 60/8/6102تاريا الوصول . 6/9/6101، "عربي  Sputnikموقع  ،إلى أين؟ ..بية ووو العالقات التوكية ال  ،لرف كمالأ 14
https://arabic.sputniknews.com/analysis/201608021019794965/ 

القدس  اتفاق الهجوة أول اللغام والالجئون أكثو المتحمسين،: الخالفات الوووبية التوكية تقتوب من االنفجاو، إسماعيل جمال 15
 http://www.alquds.co.uk/?p=576710 60/8/6102تاريا الوصول . 1/9/6102العربي، لندن، 

 61/8/6102 تاريا الوصول. 9/06/6101، تركيا بوس  بوابة توكيا لالتحاد الوووبي، .. الالجئون سامية السيد، 16
http://www.turkey-post.net/p-94851/ 

 6/01/6102تاريا الوصول . زارة الخارجية للجمهورية التركيةو  العالقات التوكية مع االتحاد الوووبي، 17
 http://www.mfa.gov.tr/  

 .69/8/6102تاريا الوصول . 62/1/6102 ،توكيا االقتصادية بعد محاولة االنقالب الفاشلةعالقات عبد الاافظ الصاوي،  18

http://www.kuna.net.kw/
http://www.mfa.gov.tr/
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http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/7/26/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D
8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9 


