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مع  املأزومة  العالقات  مشهد  تطورات  حيال  التصعيد  نحو  وتنجرف  الرتكية  الترصحيات  تنساب 
التى  اجليو-اسرتاتيجية  األمهية  من  تقلل  ال  أخرى  بدائل  إلتاحة  توظيفها  أنقرة  حتاول  والتى  أوروبا، 
 15 أحداث  بعد  سيام  الغربية،  القوى  مع  التوتر  تصاعد  ومع  الثانية.  العاملية  احلرب  هناية  منذ  اكتسبتها 
يوليو 2016، أعاد الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، ىف 20 نوفمرب اخلاىل، الطرح الذى تبنته أنقرة 
من قبل، حينام نالت ىف عام 2013 وضعية »رشيك حماور« ىف »منظمة شنغهاى للتعاون« )SCO(. وبينام 
مسعى  عن  بديال  خيارا  مؤخرا  بدا  فإنه  اخلارجية،  احلركة  خيارات  لتوسيع  حماولة  حينه  ىف  ذلك  مّثل 
االنضامم للمنظومة األوروبية، حيث رصح الرئيس الرتكى بأن بالده باتت تستهدف نيل العضوية الكاملة 

ىف املنظمة اآلسيوية، وأن أنقرة لن تسعى بأى ثمن لالنضامم إىل االحتاد األوروبى. 
ربام ال تعرب التأكيدات الرتكية املتوالية حول أمهية “منظمة شنغهاى للتعاون” عن حمض تطور أنشأته 
حالة التدهور التى غدت تصيب عالقات تركيا مع الرشكاء الغربيني، أو توجه طارئ يسعى إىل حتقيقه 
األوروبى  املشهد  لطبيعة  مستجدة  قراءة  نفسه،  الوقت  ىف  متثل،  وإنام  املتاح،  اخليار  وحسب،  باعتباره، 
النوازع  اليمني املتطرف، وخروج بريطانيا من االحتاد، وتصاعد  ىف أعقاب تزايد مؤرشات صعود قوى 
االنفصالية لدى العديد من األقاليم األوروبية، فضال عن توصية الربملان األوروبى غري امللزمة بتجميد 
االستجابة  وعدم  الالجئون،  اإلعادة” بشأن  “اتفاق  تطبيق  تنفيذ  وتعثر  أنقرة،  مع  العضوية  مفاوضات 

للمطالب الرتكية بإغالق األبواب أمام استمرار موسم اهلجرة األوروبية ألتباع حركة “فتح اهلل كولن”.
كام يعكس ذلك طبيعة املسرية املعلقة أو روابط “بني البينني” التى ال تقطع بمصري عضوية تركيا ىف 
مؤخرا  برز  ما  منها  اجلانبني،  بني  املفاوضات  بداية  عىل  ونيف  عقد  نحو  مرور  رغم  األوروبى،  االحتاد 
بشأن الرفض الغربى لسياسات الرئيس الرتكى حيال قوى املعارضة الرتكية، سيام بعد اعتقال عدد من 
نواب الربملان من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، واستمرار االنتهاكات احلكومية حلرية الصحافة، 
ارتباطهم بحركة  املواطنني، بدعوى  باآلالف من  والتنكيل  اإلقالة واالعتقال  إتباع سياسات  فضاًل عن 
“اخلدمة”، وانتهاج عمليات “التطهري املؤسسى” داخل أجهزة الدولة املختلفة حتت ذريعة حماسبة “القوى 

االنقالبية”. 
“اإلعدام”،  قانون  طرح  وإعادة  الالجئون،  اتفاق  بنود  بتطبيق  تركيا  التزام  عدم  إىل  ذلك  يضاف 
تعديل  عدم  عن  فضال  هذا  الربملان،  من  متريره  حال  عليه  للتوقيع  استعداده  الرتكى  الرئيس  وإعالن 
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بشأن “اتفاق الالجئني”. ترتب عىل ذلك،  التزاماته  األوروبى  اجلانب  لتطبيق  “قانون اإلرهاب” الالزم 
أن تصاعدت املعارضات الغربية، وتوالت االنتقادات للحكومة الرتكية، بام أدى مؤخرا إىل حتذير أملانيا 
العسكرية لرتكيا ومن  املستلزمات  النمساوى منع تصدير  الربملان  أقر  أنقرة. كام  إىل  السفر  مواطنيها من 
بعده احلكومة األملانية، التى تبنت قرارا مشاهبا، وتصاعدت الدعوات األوروبية إللغاء كامل مفاوضات 
العضوية، بام أفىض إىل نشوء ما يمكن اعتباره “حرب باردة” بني اجلانبني، دفعت الرئيس الرتكى مؤخرا 
إىل التهديد بإغراق الشواطئ األوروبية بالالجئون، سيام إذا ما امتنعت الدول األوروبية عن منح تأشرية 

“شنغن” ملواطنى تركيا، بمقتىض اتفاق مارس 2016.

العديد من  املسارات مع  متعددة  تركيا  باتت تشهده عالقات  الذى  الالفت  التطور  مقابل  يأتى هذا 
القوى اآلسيوية، وىف مقدمتها كل من الصني وروسيا، بعد أن غدتا يتشاركان الرؤية حيال املوقف الغربى 
الدولتني استعدادمها  لتعلن كلتا  الفرصة”،  “اقرتاب  السياسية  انطالقا مما يعرف ىف األدبيات  من تركيا، 
الطاقة”  “نادى  لرئاسة  أنقرة  اختيار  سابقة  بعد  وذلك  شنغهاي،  ملنظمة  لالنضامم  تركيا  خطوات  لدعم 
متثل  التى  املنظمة  ىف  الكاملة  بالعضوية  تتمتع  ال  لدولة  بالنسبة  معهودة  غري  سابقة  ىف  وذلك  باملنظمة، 
التبادل التجاري، وحتظى باقتصادات تبلغ نحو 800 تريليون دوالر، وهى  نحو 100 مليار دوالر من 
منظمة مزدوجة األهداف. فمن ناحية، حيظى التعاون العسكرى بأولوية، وىف الوقت نفسه يشكل التكتل 

االقتصادى أساس التفاعل املشرتك.
بـ“الدول  تركيا  منظمة شنغهاى بشكل مكثف، حيث شهدت عالقات  تركيا حيال دول   وتتحرك 
القائد” داخل املنظمة تطورات متالحقة خالل الفرتة األخرية، فقد تصاعد التبادل التجارى مع الصني 
لنحو 28 مليار دوالر، بدال من 2 مليار دوالر عام 2002، كام شهدت العالقات انفراجة سياسية نسبية 
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بعد تراجع دور تركيا ىف دعم قضية األيغور، واملوافقة عىل تسليم القيادى األيغورى “يابشان”، واملوجود 
ىف تركيا منذ عام 2001. هذا إضافة إىل تراجع احلديث سياسيا وإعالميا عام يطلق عليه البعض داخل 

أنقرة “أتراك الصني”، وأحقية احلكم الذاتى ىف إقليم “سينجان”، ودعم مطالبهم السياسية والثقافية.
وعىل جانب آخر، فقد شهدت العالقات الرتكية مع روسيا العديد من التطورات اإلجيابية املتالحقة 
املوقف  أعقاب  “SU-24”. وكذلك ىف  الطائرة  إسقاط  اعتذار عن حادثة  بتقديم  الرتكى  الرتاجع  بعد 
“إدارة  بشأن  نسبى  توافق  وحدوث  العسكري،  االنقالب  حماولة  إثر  الرتكية  احلكومة  بدعم  الروسى 
التباين” فيام خيص امللف السوري، وعودة العمل ىف خط “السيل الرتكي” ومرشوعات “الطاقة النووية” 

برتكي، وموافقة موسكو عىل مد تركيا بمنظومة “S-400” للدفاع الصاروخي. 
وعىل الرغم من ذلك، فإن تركيا التى تلح عىل طلب حرية التنقل ملواطنيها داخل االحتاد األوروبى، 
التى  التكتيكات  إطار  إنام توظف ذلك ىف  لـ”شنغهاي”،  نفسه، عن مسعى االنضامم  الوقت  وتعلن، ىف 
تستهدف ممارسة الضغوط عىل االحتاد األوروبى فيام خيص “القضايا العالقة” بني اجلانبني، كام أهنا تدرك 
استحالة أن جتمع بني عضوية حلف األطلسى ومنظمة شنغهاي، سيام أن أغلب قيادات اجليش الرتكى 
ما متثله  أيضا  تركيا  الغربية، وتدرك  العسكرية  التكنولوجيا  التدريب والتسلح، وتعتمد عىل  نظم  تعتمد 
عضوية األخرية من حتديات بالنسبة ألطروحات التكامل مع دول وسط آسيا، والعالقات مع بعض دول 
اخلليج التى تتبنى مقاربات متناقضة للسياسات الروسية حيال ملفات وقضايا الرصاع اإلقليمي، عالوة 
عىل أن االقتصاد الرتكى مرتبط بأكثر من نصف جتارته اخلارجية مع االحتاد األورويب، و80 ىف املئة من 

االستثامرات األجنبية املبارشة تأتى لرتكيا، عرب دول أوروبا املختلفة.
مل تطلب تركيا حتى اآلن نيل عضوية منظمة شنغهاى بصفة مراقب، باعتبارها اخلطوة السابقة عىل 
املنظمة. وقد رصح رئيس األركان الرتكي، خلوىص  الكاملة، وفق وثائق  العضوية  طلب احلصول عىل 
أكار، أن أى تقدم من هذا النوع سيكون وسيلة لتعميق التعاون بني أنقرة وحلف الناتو، بام يثبت أن تركيا 
ال تلوح بـ”خيار شنغهاي” ىف سياق منفصل عن ممارسة الضغوط عىل القوى الغربية، وأن اهلدف احلقيقى 
يتمثل ىف التلويح بتعدد اخليارات والبدائل ال تفضيل أى منها، وإنام املستهدف حتقيق مكاسب ىف مواجهة 
كل األطراف عرب صيغ “وسيطة” لن تضمن عضوية تركيا ىف “األوروبى”، ومل جتزم بعد بإمكانية ختطى 

عقبات حتصيل عضوية “شنغهاى”.
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