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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جواب سؤال

 لدولة التي تدور في الفلكا

 :يف موضوع املوقف الدويلم 0221 -هـ 5201املؤرخة  املعتمدة طبعةال 02 ورد يف كتاب مفاهيم سياسية صفحة السؤال:
رتباط مصلحة ال تبعية، مثل اليابان ...وأما الدولة اليت يف الفلك فهي الدولة اليت تكون مرتبطة يف سياستها اخلارجية مع دولة أخرى ا"

  "مع أمريكا، وأسرتاليا مع كل من أمريكا وبريطانيا، وكندا مع كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وتركيا )حالياً( مع بريطانيا وأمريكا.

اليت تدور يف فلكها؟  والسؤال هو هل ميكن للدولة اليت تدور يف الفلك أن خترج يف سياستها اخلارجية عن سياسة الدولة الكربى
  قيية من الضيايا كسوريا مثاًل؟فمثال هل ميكن لرتكيا أن خترج عن السياسة اخلارجية ألمريكا يف

مصلحة ن ارتباطها ارتباط ة اخلارجية ألجزئيات السياسجزئية من الدولة اليت تدور يف الفلك رمبا خترج عن فلكها يف  الجواب:
عليها واليت متنعها الكربى الفلك لدول  واليغط مالحظة عوامل التأثري ، ولكن جيبصلحتهاهي تبحث عن مفال ارتباط تبعية، 

تأثري الدولة الكربى يف وصول الطبضة  هذا املنع أو ضعفه تتوقف على مدى ، وقوةهذه اجلزئياتمن اخلروج يف جزئية من 
عن الدولة اليت تدور يف الفلك  قوياً كان انفكاكلة الكربى الدو  ، فإن كان تأثرييف الدولة اليت تدور يف الفلك إىل احلكم احلاكمة

الفلك أقدر على االنفكاك يف جزئية أو يف أية جزئية بالغ الصعوبة، وكلما قل تأثري الدول الكربى كلما كانت الدولة اليت تدور 
 تركيا:ألمثلة، مث خنتمها مبوضوع أكثر من السياسة اخلارجية للدولة الكربى، وسنوضح هذا ببعض ا

 :اليابان -5

ن خترج عن جزئية من جزئيات أمكاهنا إمؤسسات الدولة مستضرة فبكذلك مستضر و فيها نظام احلكم والوضع الداخلي  إن
أن الضيود اليت فرضتها عليها أمريكا يف ال إاف السياسيون على مصريهم. ن خيأدون  ريكاأمالدوران يف فلك و  ،السياسة اخلارجية
اليت فرضت منية ألتفاقيات اكذلك االو  ،سلحتها االسرتاتيجية وخاصة النوويةأتطوير ملية الثانية مثل منعها من هناية احلرب العا

يف الطبضة سة اليابانية و السيا يف اتأثري  ، كل ذلك أوجد ألمريكاد الياباناقتصا اليغوط األمريكية على ىل جانبإ عليها...
عاما  12 طوال 5511منذ عام الذي حكم اليابان زب الدميضراطي الليربايل وخاصة احل ،حزاب السياسيةاأل يفو  احلاكمة
عاد  ومن مثم  ،0225حىت هزميته يف انتخابات واستمر يف احلكم  ،رامل تتجاوز شهو  ال فرتة بسيطة للحزب االشرتاكيإ متواصلة

ز يف انتخابات نيابية عامة يف حيث فا ىل احلكم يف هناية العام املاضيإمع مؤتلفيه احلزب الدميضراطي الليربايل 
قويا يف  أوجد تشابكًا بني املصاحل األمريكية وبني املصاحل اليابانية، وكذلك تأثريًا أمريكيا ذلككل ف ،0250\50\51
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زئيات و خيرج عن جزئية من اجلأ مريكاأعكس ما تريده تحرك ين أمن خائفا يف احلكم  من هو حبيث أصبح السياسة اليابانية
 يفيؤثر  ماتصادية مشاكل اقيف وجهه ن تثري أ أو حزاب املعارضة ضدهاألمريكا أ تثري أنفيخاف من  ،فلكها يف وهو يدور

يف عموم السياسة  مريكيعن الدوران يف الفلك األ مل خترج فإن اليابان ولذلك. و تسضطأفتهتز حكومته اقتصاد اليابان 
 فعلية يف بعض قيايا السياسة اخلارجية األمريكية غري املؤثرة كثرياً... فمثالال تنأى بنفسها عن املشاركة كانت  اخلارجية، لكنها

اكتفت حيث ، 0222واكتفت باملشاركة الرمزية عند احتالل العراق عام  ،5555رفيت املشاركة يف احلرب ضد العراق عام 
مت دعما قد، ولكنها الدمار الشاملسلحة أمريكية يف البحث عما يسمى للضوات األ ةبألف جندي مساند اليابان باملشاركة

كما ترى ليست   ، أي أن اليابان خرجت يف بعض اجلزئيات إال أهنامليار دوالر لتسديد مصاريف احلرب 52مريكا مضداره أل
 ذات تأثري كبري...

 :كندا  -0

بأنفسهم عن السري نأون و يأ، حسب ما حيضضها و مع تلكأويسريون مع هذه الدولة  مصاحل بالدهم كندا يراعون  حكامإن 
"أمريكا وبريطانيا وفرنسا" اليت تدور كندا يف فلكها، للدول الثالث  اً ولكن هناك تأثري . يف ذلكهلم مصلحة  معها عندما ال يرون

امل و يف السياسة اخلارجية الكندية، وفق عوامل ختتلف عن اليابان، أي ليست قيودًا عسكرية أو اتفاقيات أمنية... وإمنا لع
سا بفرانكفونيتها صول قادمة من بريطانيا، وهي ترتبط بفرنأيف كومونولثها فنصف السكان من كندا ترتبط بربيطانيا فأخرى، 
فكأهنما  ،طول حدود يف العامل بدون محايةأمريكا وتشرتك معها يف ول قادمة من فرنسا، وهي جماورة ألصأ% من 51فحوايل 

ليهما إوضمتا  5511تجارة احلرة منذ عام فتشرتكان يف اتفاقية ال، كني جتارينيوتشرتكان يف جتارة حرة كأكرب شري ،متداخلتان
 الواقعة حتت تأثري الواليات املتحدة. 5552مريكية عام ىل منظمة الدول األإ. وانيمت 5550املكسيك عام 

 من اليابان على اخلروج يف جزئيات   وألن هذه العوامل أقل تأثريًا من الضيود واالتفاقيات كما يف اليابان... فإن كندا أكثر قدرة
مريكا يف احلصار عليها ومضاطعتها. أالقات رمسية مع كوبا ومل تسر مع بع عن السياسة اخلارجية للدول الثالث، فكندا حتتفظ

 ..ىل املوقف الفرنسي.إقرب أفكان موقفها  0222لى العراق عام عمريكا وبريطانيا يف احلرب أب ورفيت االشرتاك جبان
مريكا أفغانستان جبانب أشاركت يف حرب  ولذلك نراها قد ،ال خترج عنها يف املسائل الكبرية املؤثرة يف السياسة الدولية نهاولك

احلرب الكورية بني عامي  مريكا يفأبشكل رئيس جبانب سابضًا سامهت و  ،خرى وهي عيو مؤسس فيهالناتو األ ودول
أي أن كندا تدور يف فلك  ...وىل والثانية جبانب بريطانياألربني العامليتني ابق شاركت يف احلساألالزمن . ويف 5512 -5512

هذه الدول الثالث بسبب العوامل السابضة لكن تأثري تلك الدول ليس قويًا لدرجة متنع كندا من االنفكاك يف جزئيات من 
 اسة الدولية املهمة...السياسة اخلارجية للدول الثالث، ومع ذلك فكما قلنا فهي ال خترج يف قيايا السي



3 
 

 :تركيا -2

يف وتثبيت نفوذه  احلكم إىليصل  نأمل يستطع نه أيشعر فأردوغان ا يف توصيل الطبضة احلاكمة للحكم قوي، يكإن تأثري أمر 
ن تتحكم يف أطرة كبرية يف تركيا حبيث تستطيع صبحت هلا سيأ مصريه مرتبط بأمريكا اليت أنى فري  ،مريكاأال مبساعدة إالداخل 

بفتح باب الضروض  مريكيعلى الدعم األ ااقتصاد تركيا متوقفغدا فمنية. جهزة األألواالقتصاد واجليش واوالضياء احلكم واحلكام 
كما فعل مع   ردوغانة أغط صندوق النضد الدويل على حكومعدم ض ، ومن هذه التسهيالت:والتسهيالت االقتصادية هلا

 ...جنبية جدولة الديون املرتاكمة على تركياندية البنوك األأئنني يف وعدم طلب الدا ...الصندوقضطها أسجاويد فأحكومة سلفه 
عطاء نضط سلبية لالقتصاد إىل فيتش بإوديز مب د بورز مروراآنمريكية من ستاندرز ألوعدم قيام مؤسسات التصنيف الدولية ا

 ،على استثمارات يف اخلارجللحصول تركيا مام أ الطريق يلتسهكذلك و  ...ابيةإجي اعطت هذه املؤسسات نضاطأبل  ،الرتكي
يف اجليش  ردوغانأ جنازات اليت حضضهاإلاوراء مث إن أمريكا هي  .الداخل جنبية لالستثمار يفوتشجيع دخول الشركات األ

 جنازات اليتإل، وكذلك امريكاأم من املرتبطني بركان وهتيان برجال يؤيدونه يف رئاسة األجنليز ضربة قوية واإلإلرب عمالء ابي
وساعدهتا داخلياً يف األمن واملسألة الكردية، فهي كانت وراء مريكية. أمبساعدة  متكل ذلك ف ،ا حنو السيطرة على الضياءحضضه

ا وحزب السالم مريكأعمالء  وجالن منوذلك ألن أ ،عمال التمردوقف أو طة السالم قبول حزب العمال الكردستاين خل
حزاب والتنظيمات خرين معه يف األمريكا اآلأصدقاء أالداخلي كان بتعاون عمالء و  وجالن. فاالستضرارأبع خط يتوالدميضراطية 
 خرى.واهليئات األ

جية األمريكية هو أمر وهلذا فإن تأثري أمريكا قوي على احلكم يف تركيا، ومن مث فإن خروج تركيا يف أية جزئية عن السياسة اخلار 
 ان بالسياسة اخلارجية األمريكية:ض بعض الوقائع ليتيح كيف التصاق أردوغ، وسنستعر ةبالغ الصعوب

الصداقة الشخصية والعائلية حىت  ىل حدإمريكان عميل األوثق العالقة مع نظام بشار إن أردوغان قبل الثورة السورية قد  -أ
ويف داخل سوريا ذاهتا مثل جمزرة  جرامية يف داخل لبنانإعمال أن بشار كان يضوم بأبشار رغم وصديضي خي أصبح يضول أ

ذالل إا يف عملية منية واملخابراتية مستمر األ جهزتهأوكان بشار بينظر هلا أردوغان كمجزرة...!  فلم ،0221ا عام يانديسجن ص
ويسمع، ومع ذلك يستمر يف توثيق عالقته مع بشار ألن أمريكا كانت تريد استمرار هذه وأردوغان يرى ، هانتهمإالناس و 

 عالقة...ال

تصرحياهتم. و  مريكينيحركاته وتصرحياته حسب حتركات األ ويسري يف يدعم بشاردوغان أر وعندما اندلعت االنتفاضة بضي  -ب
عن املناداة كف نراه قد   0252\1\51يف خرية ألىل واشنطن يف الزيارة اإوذهب العسكري بالتدخل مؤخرا وعندما طالب 



4 
 

ت قامجراء حوار بني املعارضة والنظام وتشكيل حكومة انتضالية من الطرفني إل 0يف ىل جنإريكا أم بالتدخل. وعندما دعت
 .علنت تأييدها لذلكأردوغان و أحكومة 

وهاجم فرنسا، ولكن عندما قررت  ردوغان ذلكأيا جبانب الثوار ضد الضذايف رفض وعندما نادت فرنسا بالتدخل يف ليب -ج
 ريكا.ردوغان وأيد أمأريكا التدخل هناك قام أم

وزير  وجاء ذلك على لسان ،يؤجلهان أمريكا أاية أيار/ مايو املاضي طلبت منه ردوغان زيارة غزة يف هنأ وعندما أراد -د
ن أىل إيس الوزراء الرتكي بولنت ارينتج ا دفع نائب رئثناء زيارته لرتكيا مأريح علين  بتص 0252\2\00جيتها كريي يف خار 

تعلق بطلبه من رئيس الوزراء تأجيل زيارته لغزة( من املنظور الديبلوماسي والسياسي مستهجن تصريح السيد كريي )امل" يضول:
ن تضرر أاليت متلك احلق يف احلكومة الرتكية فضط هي " قائال:ارينتج ( وادعى 0252\2\02وخاطئ وغري صحيح". )رويرتز 

رئيس الوزراء أمر تناسى حيث  ،ل مل يكن مطابضا للواقعو هذا الضي مسؤول تركي". ولكن أو أن يسافر رئيس الوزراء أيىل إمىت و 
سارعت  متوز/يوليو املاضي 1نه سيضوم بزيارهتا يف أورد على لسان مسؤولني عندما ، بل زيارته املزمعة لغزة ومل يعد يتحدث عنها

 .مريكيةوامر األامتثاال لأل الضيام هبذه الزيارة، وذلكلنفي  الرتكية احلكومة مصادر

ن خترج يف جزئية من جزئيات السياسة اخلارجية عن الفلك الذي تسري فيه. أمل تستطع ن تركيا أعلى  مثلة وغريها تدلألفهذه ا
ل سوريا بعدما وعدهم بنصرهتم هخذالنه أل سببتضوية شعبيته اليت اهتزت بمن زيارته لغزة ان يريد غان كردو أن أمع العلم 

ن يتحرك أيف كل مدينة وقرية من دون  وثالثة... جرامي محاة ثانيةاإلبشار نظام  ، فنفذ..."لن نسمح حبماة ثانية" قائال:
طلق النار على املخيمات السورية يف داخل تركيا وعلى قرى تركية أسضط طائرة تركية و أن النظام السوري إبل  ،ردوغان وحكومتهأ

ريكا منعته أمن أال إلو فعل، ن له احلق يف ذلك وكا أردوغان مل يتحرك، مع أن هذا سبب كاف للتدخل،ولكن ، تراكاً أوقتل 
 من ذلك.

دوا عن بع  أ   ليز يف اجليش حيثجنإلعدما مت توجيه ضربة قوية لضوى اتدور يف فلك بريطانيا ب ومن اجلدير ذكره أن تركيا مل تعد
لت جتري هلم تصفيات يف وما زا ،وما زالوا يضبعون يف السجون ،على املستوياتأجرت هلم اعتضاالت على و  كانر رئاسة األ

و أو جتميدها أالنظر يف الرتفيعات  عادةإلشهر الضادم حيث جتري يف كل سنة ن جيري املزيد منها يف بداية اأومن املتوقع  ،اجليش
 ، أي أن تركيا حاليا تدوردة اجليوش ومبوافضة رئيس الوزراءركان مع قاد لليباط. ويشرف على ذلك رئيس األحالة على التضاعاإل

يف فلك أمريكا، وتأثري أمريكا قوي يف شئون تركيا، وإذا استمر احلال على ما هو عليه من ارتباط تركيا الضوي بأمريكا، فضد 
 صبح دوراهنا يف الفلك حمل تساؤل!تضرتب تركيا من التبعية الكاملة ألمريكا وي
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