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

 51احللقة 

 الدكتور أبو احلكم  
 : املقدمة

 الرؤية األوربية جتاه روسيا والصني : -
 سرتاتيجية :ة إىل خارج احلدود .. األبعاد االالنقلة الرتكية العسكري -
 
 ؟ : حتادية والصنيوربا إىل روسيا االكيف تنظر أ -1
، هو وجود رغبة  التقرب من روسياحتاد األوريب عتقاد برغبة االاالز إن ما يعز  - 

حتاد األوريب .. وإن اال أملانيا لتحسني العالقات إىل مستوى الشراكة مع روسيا
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بيد أن ( ..  الشرق األوسط وأمريكا يدركان حاجتهما للدور الروسي يف منطقة )
( اليت تلبست  تخباراتيةساال ظل جامًدا بفعل النزعة ) مثل هذا التوجه األوريب

ألن تكون أحد أقطاب التحوالت اليت جتري يف هذا العامل  فشلت دوافعهاوأ روسيا
ستعادة دور املنافسة ار الذي يعاكس التطلع الروسي حنو حنو التعددية .. وهو األم

( لقطبية ثنائية مل تعد قائمة ومن الصعب عودة عجلة التاريخ إىل ما كانت  الثنائية )
( .. هذا التطلع صعب  قطبية ثنائية وحرب باردة بني معسكرين بًقا )عليه سا
مما جعل روسيا تتالطمها أمواج املتغريات يف  عتبارات ومعايري عديدة ..ال التحقق

 غري اآلمن يف حميطها القريب ويف سوريا . منطقة العواصف بتدخلها العسكري
ستقطاب ايرمي إىل  - وهذه رؤيته -حتاد األوريبن االإ، ف وعلى أساس ذلك -

، واليت كانت  حتادللتعويض عن خروج بريطانيا من اال سرتاتيجياروسيا كحليف 
فروسيا هلا تأثري ، كما قيل ..  ( حصان طروادة أمريكي داخل القلعة األوربية مبثابة )

حتاد األوريب نتماء بعض أعضائها إىل االانفراط املنظومة الشرقية و ايف أوربا بفعل 
 . ( الناتو وإىل )

( وتستبقيها تابًعا لنشاطاهتا  الناتو حتاد األوريب يف )يد أن ترهتن دول االفأمريكا تر  -
العسكرية يف أفغانستان والعراق وأي نشاط تقتضيه املصاحل احليوية األمريكية ..  
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دارة األمريكية ، رغم أن اإل حتاد األوريب عن روسياكما حتاول أن تستبعد دول اال
عن دفع مستحقاهتا يف  ( إذا ما عجزت احلماية لتزامها )االراهنة قد لوحت بعدم 

(  التبعية مجايل لدول الناتو .. و)من الناتج القومي اإل 2%التحديث اليت بلغ 
 األوربية اليت تريدها أمريكا تتمثل باآليت :

القوات األوربية أو تفعيل مشاركاهتا بإرسال املزيد  ضخفريكا لتزام بقرار أماال  -1
 . ىل العراق وأفغانستان حتت ذريعة تدريب القوات احملليةمن القوات إ

.. فضاًل  إرسال طائرات أوربية للمشاركة يف محالت عسكرية تقودها أمريكا -2
( إىل املنطقة لدعم  أواكس ) األوربية ستطالعنوع من طائرات اال إرسال عن

 ( . داعش – رهاباإل التحالف الدويل حتت ذريعة حماربة )
ن القوات األوربية ونشرها على احلدود الشرقية ملواجهة روسيا تشكيل كتائب م -3
. 

لكرتونية وتشغيل املرحلة األوىل من برنامج الدرع تعزيز الدفاعات اال -4
 الصاروخي حللف مشال األطلسي .

نطباع بأن بإشارات من شأهنا االولكن ، يف الوقت ذاته تتوجه أمريكا إىل روسيا  -
مسحت أمريكا بإطالق اليد الروسية يف سوريا .. مث  ( وخاصة حني حليف أمريكا )
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 على مستوى قيادات أركان احلرب ) عالن عن التنسيق معها يف مسائل حمددةاال
، مع روسيا  ، رمبا حتكاك احملسوب، مع هامش مسموح به لال ( روسيا أمريكا تركيا

رحًما  وريب لتشكلنسحاب بريطانيا من االحتاد األال -1نتيجة  على األرض السورية
نتيجة خلط  التوجه الرتكي حنو روسيا -2 ، ( لتدخالت متوقعة أمريكًيا -لوأجن )

( مع  كيرلجنأ مريكية يف قاعدة )أ( الذي نفذته عناصر عسكرية  ازيو امل التآمر )
 ، الذي تسريه املخابرات األمريكية ( فتح هللا غولن )لـقاليب املريب نالزخم التحرك ا

( إثر التوترات األخرية بني  كيرلجنأ قاعدة ) نسحاب العسكري األملاين مناال -3
 برلني وأنقره .

، فهي  مليار دوالر على الدفاع (1.4)كثر من أحتاد األوريب ال تنفق إن دول اال  -
تعتمد حلماية أمنها على الواليات املتحدة األمريكية بالدرجة األساس .. وهو األمر 

ع احلماية األمريكية على طاولة الذي جيعلها جمربة على إجياد السبل الكفيلة بوض
ل تستطيع روسيا أن تستوعب مدلول البحث سياسًيا وعسكريًا واقتصاديًا .. فه

وبعد أن تكتمل ، ؟  نكي تلعب بقوة يف سوريا حلد اآلل بتعاد أمريكا عن أورباا
هل ، ؟  سوريا ودول املنطقة ماذا سيكون عليه األمر املهمة يف موضوع تسوية

ستمرار غرقها يف املستنقع الذي متلؤه ا، ورمبا  اىف يف سورياسيبقى نفوذ روسيا مع
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، وهي تقتل وحترق وجترف وتنتزع اهلويات واألديان  املليشيات الطائفية املسلحة
 الدول خمابراتوليدة مطبخ  ( داعش وتدمر شواخص احلضارات ويف مقدمتها )

 .؟! اليت هلا مصلحة يف تدمري املنطقة
 :  سرتاتيجيةة إىل خارج احلدود .. األبعاد االالنقلة الرتكية العسكري  -2
ديين  - ظام سياسيعلمانية كبرية وعميقة .. وهناك ن هناك دولة مدنية تركية -

هنا ويتحمل مسئولية إدارة مصاحلها ومحايتها .. ومن الصعب شؤو  ف  ر  ص  يديرها وي  
 . بب كانوأهدافها ألي س عليه التفريط يف مصاحل الدولة

 جتاه الدييناال( ذات  احلكومة )( و املدنية ، اليت جتمع بني الدولة ) هذه الثنائية -
ن أازية اخلفية و حكومته املمن خالل  حاول " فتح هللا غولن " ، ، هي حقيقة واقعة

فشل فشاًل ذريًعا .. والذي ، إال أنه  ( أوباما يدمر الدولة املدنية مبساعدة إدارة )
، إمنا يقظة الشعب الرتكي  جتاه فحسبالدينية االأفشله ليس احلكومة الرتكية 

فقد  -الوطنية اليت اكتسحت التشكيل املوازي وإزاحته من كل مرافقه املهمة 
كما فشلت يف إبقاء   ، سقاط احلكومة يف تركيايف حتركها إل ( أوباما )فشلت إدارة 

ط وهذه مفارقة قد تنم عن ختب  - خواين على رأس السلطة يف مصرنظام مرسي اإل
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من  اضطرابات وما تسفر عنهفيها حنو املزيد من اال يف السياسة األمريكية أو حتول
 . نتائج

  تتجاهل أن من الصعب عليها هذه ر دفة احلكم، اليت تدي جتاه الديينحكومة اال -
ما حصل يف ظل ، على عكس  أن تتجاوز عليها ( أو حىت املدنية كيان الدولة )

( كيان الدولة املصرية بعيًدا  تذويب ي أراد )، الذ يف مصر خوايناإل نظام مرسي
كرب من احلكومة ذات الرتكية هي أ .. ألن الدولة املدنية عن هويتها القومية العربية

اقات وطنية كما ان للشعب الرتكي املدين املتحضر استحق  ، أوالً االجتاه الديين 
ث الدولة يف مصر حي ، كما هو كائن ثانًياو فك عرامها ودينية يصعب جتاوزها أ

 انتمائه الوطين والقومي من ق يفعر وشعب مصر أ ، كرب من احلكومةية هي أاملصر 
 كما يعتز هذا الشعب العريب األصيل بوطنيته املتيقظة وبعروبته ..  ، جتاه حتريفياأي 

هو اآلخر  الشعب املصريحسم  ، املشكلة وطنًياعب الرتكي الش وكما حسم
هما عميقتان يف وطنيت دولتان واملصرية مها لتان الرتكية، والدو  املشكلة وطنًيا

 . هماوقوميت
تتبىن خيار احلداثة والتطور  نأكومة الرتكية الراهنة مرغمة على ، احل إذن -

فرض منطًا هيكلًيا ، وعدم  ( الدفاعية ومتكني معايري القوة ) قتصاديزدهار االواال
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، اليت  يف قدرات الدولةىل توظإجتاه يفضي اأي  نعلى الدولة املدنية .. وإ دينًيا
( الرتكية  املدنية ، هو تعريض الدولة ) قليميةىل خارج حدودها اإلإ،  اعيةهي دف

 نأيف غري مصاحلها .. كما ال جيوز  رتدادات تصبافعال أو أملشكالت وردود 
،  ( املدنية جتاه الديين على مصاحل الدولة )تطغى مصلحة حكومة الدولة ذات اال

اهجها خفاق منإية حالة مؤقتة ومشروطة بنجاح أو اسملاذا ؟ ألن النظم السي
عتباره صاحب اعتبار مصاحل الشعب بأخذ بنظر االت يتوجب أن ، اليت وبراجمها

 ، ( فهي حالة دائمية تنتج النظم السياسية املدنية ، أما الدولة ) القرار واملصلحة
رفاهيتها واستقرارها و  منهاا عن مصاحلها وحتافظ على أا صحيحً اليت تعرب تعبريً 

بعالقات متثيلية للشعب على وفق معايري وطنية شاملة مانعة وثابتة .. ،  زدهارهااو 
( إىل اخلطر بتوجيه  املدنية وليس من املصلحة أن تعرض احلكومة مصاحل الدولة )

على ( إىل حالة الفعل العسكري خارج احلدود  الدفاع عناصر القوة من حالة )
( الرتكية  املدنية مصلحة الدولة ) قد ال متثل اليت ، السياسي صلحة النظامساس مأ
. 

قد يكون  -ليس بأحكام الناتو  -إن الفعل العسكري الرتكي يف خارج احلدود  -
 فعل ) .. وهذا سرتاتيجي املوازن لقوة إقليمية أخرى متددية عدوانيةله مسوغه اال
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و العراق أ ؟ وملاذا ال يكون يف سوريا ، ولكن ملاذا قطر ( للدولة الرتكية سرتاتيجيا
لتصريف سياستيهما  ج احلكومتني، قد يكون هنالك ترابط يف هن !؟ أو يف اليمن
 سرتاتيجية اخلارجية .الدعوية واال

 ( الرتكي القومي الدولة الرتكية يف ظل احلكم العثماين متددت ليس بفعل هنجها ) -
الوصول  سالم ما متكنت الدولة الرتكية من، ولوال اإل ( سالماإل ، إمنا بفعل رسالة )

برمتها وأوراسيا .. وملا  مشلت امرباطوريتها املنطقة العربية، وال  ىل حافات األطلسيإ
ككت هذه بعدها تف ، شيع مصطلح الرجل املريضأ  رتدادات األوربية و حصلت اال

( سيئة  بيكو – سايكس مقاسات )على وفق  مرباطورية ومت تقسيم ممتلكاهتااإل
سالم  تارخيية حلد اليوم .. صحيح إن اإلت السالم وزر التداعيا، وحتمل اإل الصيت

نعدام العدالة واملساواة يف اجملتمعات ادل واملساواة بني البشر يف واقع كان ينشر الع
نتقام جتاه باحلقد والثأر واال ا تزال مشحونةرتدادات كانت ومإال أن اال،  الغربية

  . عرب السنني سالمالعرب واإل
 وليس الدولة ) ، احلكومة ل من احلكمة أن توقظفهل يعيد التاريخ نفسه ؟ وه -

 ) نزعة احلكومة الفارسية ( ، كما هو حال إيقاظ العثمنة ( الرتكية نزعة ) املدنية
 يف أكثر من مستنقع هاغرقتأيف حروب و  يةيران( اإل الدولة ) ورطت، اليت  ( الفرسنة
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 هاعمر  فأن،  بعمر الشعوب والدول عمرها إذا ما قيس .. النظم السياسية  ؟
الدول طويل تبًعا ملقوماهتا  عمر شروط بفرتة زمنية حمددة ، فيما يكونمؤقت وم

التارخيية واجلغرافية الثابتة ما دامت شعوهبا باقية على وجه األرض .. وعلى 
 الشعوب أن تدرك أن التاريخ ال يكرر نفسه .

 ؟ : الدولة الرتكية بني موروث التاريخ واجلغرافيا .. ما اجلديد -
 : ( G20 )لى هامش قمة الـية )الصفقة( الروسية األمريكية عو التس -

 يتبـــع ...
12  /07  /2017 
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