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 حتوالت مفصلية حنو بلورة نظام دويل جديد
 ( ؟ أي قطبية تصلح هلذا النظام )

 52احللقة  

 أبو احلكم 
 :املقدمة 

ماية ، حل ستخدام القوة تفويًضا من الشعباحتكار امسؤولية  ما حني تتوىل حكومة
( ال يفوضها  الدفاعية حتكار للقوة )ن مثل هذا االإاجملتمع ومصاحل الدولة .. ف
 . ن تعرض أمن ومصلحة الشعب والدولة إىل اخلطرأعمال وتصرفات من شأهنا أ

 ؟ : التاريخ واجلغرافيا .. ما املغزى الدولة الرتكية بني موروث  -
 : (G-20)األمريكية على هامش الـ –( الروسية  الصفقة التسوية )  -
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 2 

 : بني موروث التاريخ واجلغرافيا -1
إذا مل حتقق شرطني  إن أي دولة ال تستطيع أن تؤثر يف حميطها القريب والبعيد

 ( بني نسيج شعبها ثانًيا األمن ، و ) ( يف مفاصل شعبها أوالً  احلرية أساسيني مها )
، وتتعرض يف داخلها إىل  .. ومن غري هذين الشرطني ينعدم تأثري الدولة من جهة

ضطراب .. كما أنه من الصعب تغاضي الدولة عن املوروث التارخيي واجلغرايف اال
.. وهذه حقيقة تضاف عند  ما يف عملية صنع قراراهتااللذين تتحكم قبضتيه

 ، اليت يتم تصريفها يف الداخل واخلارج . الشروع يف حتليل أمناط السياسات
الذي  ، بني احلرية واألمن واملوروث التارخيي واحلضاري ، من عدمه ومسألة التوازن

قليمي  اإ، وبني التحوالت اليت جتري يف احمليطني ، من جهة تدركه الدولة الرتكية
والدويل من جهة أخرى يأخذ مسارًا تعارضًيا .. ومن ذلك يكتسب النظام السياسي 

( ..  األمن )( و احلرية للدولة مشروعيته من هذا التوازن الداخلي القائم بني )
ومة املشروعية .. فحني حتبب احلريات يتحول نظام الدولة ميفالتوازن هو الكفيل بد

جتماعي إىل االحني تنساح احلرية يتعرض األمن ، و  ياتإىل نظام سلطوي قامع للحر 
اسية إىل رهاب يف املنطقة والعامل يدفع النظم السي.. وإن إشاعة اإ ضطراباال

 ضطهاد السلطوي .تقليص احلريات فينشأ اال
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 ، وهي ترعى اخلط ) ( سيئة الذكر أوباما أين تقع تركيا مما تقدم ؟ كانت إدارة )  -
 ، الذي يسعى إىل تقويض سلطة النظام السياسي يف تركيا لن( لفتح هللا غو  املوازي

ن تركيا سبق وشهدت أواملالحظ :  -يديولوجية سرية غري معلنة أ، وهي حرب 
نقالب .. ولكن اال ( النظام السياسي دف تغيري )نقالبات عسكرية كانت تستها

ي يعيد ( الرتكية بالتدمري والتفكك .. وهو األمر الذ الدولة )ن يستهدف األخري كا
، الذي تعرضت له الدول  ن بـُْعَد التدمري يكاد يتشابه مع شكل التدمريأإىل الذاكرة 

.. وكل هذا هو حمصلة  ، والعراق وسوريا حالًيا واليمن ( مثالً  الربيع العريب العربية )
 !! .  - الكبري هدف تأسيس مشروع الشرق األوسط سرتاتيبية شاملة تصب يفا

يف  ( الشعب الرتكي وطنية ( الرتكية كانت تساندها ) املدنية بيد أن الدولة )  -
يف الظرف  مساحة احلريات يف الدولة املدنية ، فتقلصت املساعيإحباط تلك 

 .!! مع احمليط القريب والبعيد(  التكتصفري املش سياسة ) .. فيما تعلن ستثنائياال
ورسم مسارها  2010( يف أنقرة عام  الناتو هنالك عالقات حددها مؤمتر )  -

صوب املنطقة ومنها على وجه التحديد اخلليج العريب .. فعقدت تركيا معاهدات 
اقتصادية وتصنيع وتعاون عسكري فضاًل عن معاهدة أمنية مت التصديق عليها 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 4 

د ق كانتمثة ثالث سياسات متباينة   ولكن..  2015وباتت سارية املفعول عام 
 : نطقةاملحيال  نتهاجها سياسة خاصةاحددهتا تركيا يف إطار إمكانية 

وهذه السياسة مل . . ( ومشكالته الشرق األوسط بتعاد التام عن )اال - األوىل
 تستطع تنفيذها .

تطوير سياسات متناغمة مع سياسات معسكر دويل ما ، كسياسة تركيا   - الثانية
. . نطالقًا من حتسبها حتمل خماطر املبادرة املنفردة يف املنطقةا،  خالل احلرب الباردة

 !!. ألمر دخل يف نفق الصراع مع أوربا وأمريكا بشأن خيارات تركيا املعروفةهذا ا
اربة تركية خالصة مركزها ( عرب مق الشرق األوسط وتقوم على النظر إىل )  - الثالثة
، اليت  ( العثمنة رتياب من بـُْعِد )وهذه املقاربة تبعث على الشك واال..  أنقرة

 !!. ترفضها شعوب املنطقة ودوهلا
، فرص  ، كما ترى فتقارمهاظًا على النهبني األول والثاين الدت تركيا حتفوقد أب

سرتاتيبية ميثل يف وجهة النظر اال كل هذا تراه تركيا  التطبيق على أرض الواقع ..
ومثل هذا املناطق املعنية .. و ( بني تركيا  تداخل الروابط التارخيية واجلغرافية الرتكية )

مجلة يرتقي إىل مصاف اجملال احليوي املرفوض ( هو يف حقيقته إيهام  التداخل )
 . وتفصيالً 
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، إضافة  ( مشروًعا لبناء السفن احلربية14أهنا أجنزت ) مؤخًرا فقد أعلنت تركيا  -
.. وإهنا ختطط لبناء أول  جنازريع حربية أخرى يف طريقها إىل اإ( مشا10إىل )

لى أهنا ستصبح ، وشددت ع ، وأجنزت فرقاطة حربية جديدة حاملة طائرات تركية
ن تركيا ستنبز مشروعها العسكري أ، و  من الدول العاملية الرائدة يف بناء السفن

فيما تتوىل قطعاهتا العسكرية توسيع قاعدهتا و ..  2023البحري حبلول عام 
.. ماذا يعين  ه املشرتكة يف األجواء القطرية، باشر طرياهنا  فعاليات العسكرية يف قطر

 ذلك ؟ :
، موضع  ة عسكرية يف قطريف شكل قاعد الرتكي وجود العسكريهل يشكل ال  -

 .؟ ستباقية ألحداث متوقعة ستحل يف املنطقةا قدم كخطوة
 

تدعي  مبادئ أساسية لتصريف سياستها الداخلية اليت ا كانت تركيا تتبىنوإذ
،  ( ،  من جهة املواطنة ز )يتعز ل ن النسيب بني احلرية واألمنعلى التواز  ارتكازها

.. فمن  احلرية الوطنية من جهة ثانية زاءإ -الذي تقلصت مساحته  - مناأل وبني
، ويقع يف مقدمتها  املفيد تلمس املبادئ األساسية لتصريف السياسة اخلارجية الرتكية

.. ومن ُثَُ التأثري يف  أوالً  مع دول اجلوار  ( تصفري املشكالت ما أمسته تركيا مبدأ )
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سياسة تراها وفق  ى أن تكون..عل ثانًيا لدولاألوضاع الداخلية واخلارجية لتلك ا
تلعب دورًا  ، قد  ة متوازنة ومتناغمة( .. ودبلوماسي متعددة األبعاد ومتكاملة ) تركيا

.. فهل أن  على قاعدة ال ضرر وال ضرار على مسرح الشرق والغرب برؤية جديدة
 .!!  ؟ أشك يف ذلك هذا املدخل يعكس احلقيقة

،  ، كل منها ينطلق من رؤية حمددة ومرسومة ولمن سياسات الد فهنالك أمناطاً 
فأين سياسة تركيا من هذه األمناط ، وخاصة بعد أن كشفت إيران كل أوراقها حىت 

 ؟: باتت عارية متاًما من أي مستور داخلي وخارجي
تقوم هذه القضية ، إذ  هنالك دولة حُتَِدْد قضية واحدة أبعاد سياستها اخلارجيةو   -
 . واحد حيال حميطها القريب والبعيد يف آن اخلارجية ( سياستها ختزالا بـ)
ارجي كأن ( يف تعاملها السياسي اخل األولويات فيما تعتمد دولة ما على مبدأ )  -

بتعاد اقرتاب أو ااهتا السياسية وحتدد بشأهنا مدى عتبار اتضع قضية ما يف مقدمة 
لو حىت  ، سياسات الدول األخرى من تلك القضية وتقيس املسافات يف ضوئها

أو أمنية أو فكرية أو ثقافية أو قتصادها مبا فيه روافد أخرى سياسية اتضرر واقع 
جتماعية قد متسي يف مستويات متدنية .. وهو األمر الذي يؤدي بطبيعة عالقات ا

الدولة بغريها على املستوى الثنائي أو حىت متعدد األطراف إىل الضعف .. فيما 
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( بتقدمي األمن  األولويات يف تفسري مبدأ ) تفسر دولة أخرى وتتخطى هذا املنحى
عتيادية اليت تقوم بني الدول .. وهو األمر قتصاد وكل أبعاد العالقات االعلى اال

الشيء الكثري يف مناخ  ( قتصاداال )( من جرف  األمن الذي ينتهي بأن يأكل )
. . قتصاد على سبيل احلصري بني متطلبات األمن ومتطلبات االالتوازن الضرور 

 . بوليتيكية – مر أحكامه اجليوولأل
 . مبدأ األولويات من عدمه يف صياغة العالقات الثنائية واملتعددة األطراف  -
 : (G-20)األمريكية على هامش الـ - ( الروسية الصفقة التسوية )  -

 يتبـــع ...
 

 فرسان البعث العظيم   كاتب أبو احلكمصفحة ال      كّتاب الشبكة
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