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باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
ال يزال دور املواطنني والرأي العام يف العالقات الدولية ويف صوغ
السياسات الخارجية للدول موضو ًعا بحث ًيا جدي ًدا .وينقسم الدارسون
لهذا املوضوع إىل طرفني؛ إذ يؤكد األول عىل أ ّن دور الرأي العام هو
دور أسايس ومحوري اعتام ًدا عىل تحليل قرارات وسياسات قد اتخذت
أو ُعدلت بنا ًء عىل اتجاهات الرأي العام ومواقفه نحوها .أما الثاين
فريى محدودية دور الرأي العام يف صوغ السياسات الخارجية للدول،
ويستند يف ذلك إىل أ ّن صناعة السياسات ال تزال محصورة يف مؤسسات
الحكم والسلطة ،وأ ّن دور الرأي العام ينحرص يف التفاعل مع هذه
السياسات ومع ما تقوم به مؤسسات الحكم من إجراءات وخطوات
للتفاعل مع اتجاهات الرأي العام املنتقدة لهذه السياسات وتداعياتها.
أساسا عىل
يعتمد النقاش حول دور الرأي العام يف السياسات الخارجية ً
قرارات ومناذج مستقاة من الدول الدميقراطية؛ إذ إ ّن أهمية التفاعل
مع الرأي العام واالشتباك معه مشتق من أهميته كعاملٍ محد ٍد يف
نتائج االنتخابات الدورية .وبناء عليه ،فإ ّن أهمية دور الرأي العام يف
السياسات الخارجية مرتبط مبدى أهمية آراء املواطنني يف السياسات
الخارجية لبلدهم كعامل محدد يف أمناط تصويتهم االنتخايب .وال ي ّدعي
أح ٌد بأ ّن دراسات الرأي العام وأثرها يف العالقات الدولية بصفة عامة
أو دور الرأي العام يف السياسات الخارجية ٍ
لبلد ما هي أحد فروع
البحث املكتملة العنارص .ومع ذلك ،فقد شهدت الخمسة عرش عا ًما
املاضية نقاشً ا أوسع وأكرث اهتام ًما يف مدى دور الرأي العام يف صناعة
السياسات الخارجية ،وكونه أحد العوامل املؤثرة يف العالقات الدولية
برمتها .إ ّن الثورة التي أحدثتها وسائل االتصال والتواصل االجتامعي
وسعت بالرضورة دائرة املهتمني واملناقشني وأصحاب املواقف تجاه
ّ
األحداث الدولية واإلقليمية والسياسات الخارجية أيضً ا .ومن املتوقع
أن تتسع دائــرة املهتمني من الــرأي العام يف التأثري يف السياسات
الخارجية ،وتزداد حساسية صانعي السياسات الخارجية للرأي العام
ومواقفه .كام أصبحت السياسة الخارجية ومواقف الرأي العام نحوها
يف كثريٍ من البلدان النامية أدا ًة لحشد التأييد ألنظمة الحكم القامئة،
وبخاصة تلك األنظمة التي ال تستند إىل رشعية دميقراطية.
ويع ّد أحد أهداف املؤرش العريب الوقوف عىل اتجاهات الرأي العام نحو
القوى اإلقليمية والدولية؛ وذلك مساهمة يف تقييم توجهات السياسات
الخارجية للدول العربية والتع ّرف عىل املحددات واملنطلقات التي
تؤدي دو ًرا يف مواقف الرأي العام العريب تجاه هذه الدول .وبطبيعة
الحال ،إ ّن التصدي لهذا املوضوع يف املنطقة العربية يتسم بأهمية
كربى يف ظل تع ّرض املنطقة لتأثري العديد من القوى اإلقليمية والدولية
التي تتعدى أدوارها أحيانًا حدود الدور الذي تفرتضه العالقات الدولية
لقوى إقليمية أو دولية ،حتى أصبحت بعض هذه القوى أقرب إىل
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العب مزدوج الدور؛ أي كقوة إقليمية ومحلية تنغمس يف إطار ترتيب
ٍ
القوى املحلية وتتعامل معها كأنها طرف داخيل .إ ّن هذا الواقع قد
تأسس بشكل ملحوظ بعيد احتالل العراق عام  ،2003وما زال يتوسع
وبخاصة يف ضوء الثورة السورية وتداعياتها .وبناء عليه ،فإ ّن التع ّرف
عىل آراء املواطنني يف املنطقة العربية تجاه قوى دولية وإقليمية
له أهميته الذاتية املرتبطة يف آراء املواطنني يف السياسات الخارجية
ومنظومة العالقات اإلقليمية والدولية .كام أ ّن له أهمية مضافة؛ إذ إنه
يقيّم مواقف املواطنني نحو دول إقليمية ودولية ت ّدخلية وتقوم بإدوار
داخلية يف شؤون البلدان العربية.
يف هذا السياق ،تأيت أهمية التع ّرف عىل اتجاهات الرأي العام العريب
نحو تركيا بوصفها إحدى القوى اإلقليمية التي تؤدي دو ًرا متزاي ًدا يف
املنطقة العربية .وتعرض هذه الورقة تقييم السياسة تركيا يف املنطقة
العربية والعوامل املؤثرة يف صوغ مواقف املواطنني تجاه تركيا ،وما إن
كانت هذه املواقف مشتقة من صور منطية أو مستندة إىل مواقف
ثقافية أو إىل تقييم سياسات تركيا .إ ّن تركيا اليوم تع ّد أحد العنارص
األساسية الفاعلة يف املنطقة العربية .فقد شهدت تصاع ًدا الفتًا يف
حضورها داخل الشارع العريب ال سيّام بعد وصول حزب العدالة
والتنمية إىل س ّدة الحكم ،والذي حمل يف طياته رغبة جادة يف تأدية
دور قوة إقليمية رئيسة يف منطقة الرشق األوسط ،وبخاصة يف ظل
فشل تركيا املتكرر يف االنضامم إىل االتحاد األورويب من ناحية ،ويف
ضوء تطبيق رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو نظريته حول "العمق
اإلسرتاتيجي" خالل العقد املايض؛ وتعني هذه النظرية – ضمن أمور
أخرى " -تصفري املشاكل" مع دول الجوار والتقدم بتوازن وحذر يف
حدود اإلقليم ،واملحافظة عىل تنوع يف التحالفات ميكّن تركيا من تأدية
دور إسرتاتيجي عميق عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل .ولقد ساهم
انقسام الدول العربية إىل معسكرين متنافسني ،بل متواجهني ،خالل
العقد األول من القرن الجديد يف تعميق دور تركيا يف املنطقة .وترافق
هذا االنقسام مع تراجع يف دور الدول العربية املحورية عىل الصعيد
اإلقليمي وبخاصة مرص .إ ّن البيئة الجيوسياسية التي سمحت بدور
تغيت
إقليمي متزايد لرتكيا قبيل اندالع الثورات العربية ،رسعان ما ّ
وجعلت تركيا تتحول إىل قو ٍة إقليمية ذات توجهات سياسية محددة
وإىل جز ٍء من االنقسامات املتعددة التي سادت يف املنطقة العربية
بعيد انتصار الثورة املضادة.
تحليل التجاهات الرأي العام يف املنطقة العربية
تتضمن هذه الورقة ً
حيال تركيا من خالل التعرف عىل وجهات نظر املواطنني نحو تركيا
بصفة عامة وتقييم سياستها الخارجية وأهدافها بصفة خاصة .كام
تحلل الورقة تقييم الرأي العام لبعض سياسات تركيا نحو قضايا راهنة،
وتتعرف عىل األسباب والدوافع التي تساهم يف صوغ هذه التوجهات.
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اتجاهات مواطني المنطقة
العربية نحو تركيا ومواقفهم
يتضمن هذا القسم من الورقة التع ّرف عىل آراء املواطنني العرب نحو
تركيا من خالل مؤرش ٍ
ات تك ِّون يف مجملها صور ًة بانورامية آلرائهم.
ويعكس هذا القسم آراء املواطنني نحو تركيا بصفة عامة ،ثم تقييم
املواطنني للسياسة الرتكية يف املنطقة العربية ،ومدى اقتناعهم بدور
تركيا يف قضايا أساسية يف املنطقة ،ثم تقييم سياساتها نحو موضوعات
راهنة .كام يتضمن هذ القسم آراء املواطنني تجاه األهداف التي
تسعى تركيا لتحقيقها ،ومدى فهمهم للدور الرتيك ودوافعه سواء أكان
مبدئيًا أم مصلحيًا.
وإجامل ،يع ّد الرأي العريب "إيجاب ًيا" تجاه شعب تركيا؛ إذ إ ّن نسبة
ً
 %59من الرأي العام العريب (أي أكرث من النصف) تحمل وجهة نظر
"إيجابية" أو "إيجابية إىل ٍ
حد ما" تجاه الشعب الرتيك بنا ًء عىل سؤال
حمل طاب ًعا عا ًما مبعز ٍل عن سياستها الخارجية .وذهب  %17من
املواطنني العرب إىل التعبري عن توجه "سلبي" أو "سلبي إىل ٍ
حد ما"
إجامل .وكانت نسبة الذين مل يحددوا موقفهم
ً
تجاه الشعب الرتيك
فضل عن أ ّن نحو  %5رفضوا اإلجابة عن
بـ "سلبي" أو "إيجايب" ً ،%18
هذا السؤال .ومن الجدير بالذكر أ ّن هنالك تباينات بني آراء املواطنني
يف البلدان املستطلعة آراؤها؛ إذ إ ّن االتجاهات التي تحمل طاب ًعا
إيجابيًا تركزت يف كلٍ من :األردن والجزائر والسعودية والسودان
والعراق وفلسطني والكويت واملغرب وموريتانيا .فيام تركزت وجهة
النظر السلبية يف كل من :مرص ولبنان ،وبنسبة أقل يف الجزائر والعراق
وموريتانيا .وعىل الرغم من أن صيغة السؤال تطلب من املستجيب
أن يحدد نظرته نحو الشعب الرتيك بغض النظر عن السياسة الرتكية،
فإ ّن مجمل األرقام تشري بشكل جيل إىل أ ّن هذه النظرة متسقة مع
املوقف السيايس من تركيا كام نعرض الحقًا؛ إذ إ ّن النظرة إىل الشعب
الرتيك متأثرة مبواقف املستجيبني من سياستها الخارجية.
يكتف املؤرش العريب بسؤا ٍل ٍ
ِ
واحد من أجل التع ّرف عىل رؤية
ومل
املواطنني العرب نحو تركيا ،بل استطلع آراء املواطنني نحوها من
خالل التع ّرف عىل مدى موافقة املستجيبني عىل بعض العبارات
التي تعكس مدى وجود موقف إيجايب أو سلبي نحوها .فقد ُسئل
املستجيبون إن كانوا يعتقدون أ ّن تركيا دولة متطورة ،وإن كانوا
يعتقدون أنّها دولة دميقراطية ،ومدى متتّع جميع املواطنني عىل
وتعب
اختالف تن ّوعهم يف املجتمع الرتيك بحقوقهم السياسية واملدنيةّ .
نتائج املؤرش يف هذا السياق عن أ ّن اتجاهات الرأي العام العريب
عب ما يزيد عىل ثلثي املستجيبني
نحو تركيا إيجابية باملجمل؛ فقد ّ
وعب أكرث من نصف املستجيبني عن
بأ ّن تركيا دولة متطورة (ّ ،)%68
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اعتبارهم تركيا دولة دميقراطية ( .)%59أما عىل صعيد تقييم الرأي
العام العريب ملدى متتّع مواطني تركيا بكامل حقوقهم السياسية
واملدنية ،فقد توافقت النسبة األكرب ( )%47عىل أنهم يتمتعون بذلك،
مقابل  %40قالوا إنهم ال يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية واملدنية.
وإجامل ،فإ ّن الرأي العام العريب لديه صورة إيجابية نحو تركيا سواء
ً
أكان ذلك عىل مستوى نظرتهم إىل الشعب بغض النظر عن السياسية
الخارجية الرتكية أم من حيث اعتبار تركيا بل ًدا متقد ًما ودميقراطيًا،
وبنسبة أقل نحو اعتبار مواطني تركيا يتمتعون بكامل حقوقهم
السياسية واملدنية.
ويف اإلطار نفسهُ ،سئل املستجيبون إن كانوا يوافقون عىل عبارة
"أ ّن قيم املجتمع الرتيك قريبة من قيم مجتمعات املستجيبني" أو
يعارضونها .وتظهر النتائج أ ّن نحو نصف الرأي العام العريب ()%48
تعطي "املوافقة" أو "املوافقة إىل ٍ
حد ما" عىل هذا التوصيف.
وهو ما يشري إىل إمكانية حضور تركيا كنموذ ٍج مقبو ٍل يف املنطقة
العربية يف ضوء موافقة نحو نصف الرأي العام العريب عىل وجو ٍد
قيمي مشرتك بني مجتمعه واملجتمع الرتيك .ولكن عند ذكر تفاصيل
اتجاهات العرب تجاه هذه العبارة حسب بلدانهم ،نجد أ ّن هنالك
انقسا ًما بني كتلتني :األوىل تتضمن األكرث تأكي ًدا عىل املشرتك القيمي
بني مجتمعاتها واملجتمع الرتيك؛ وذلك بأكرث من نصف املستجيبني
يف كلٍ من السعودية واألردن وتونس واملغرب والجزائر وفلسطني
والكويت .أما الكتلة الثانية فتعارض أكرثيتها هذه العبارة ،وتركزت يف
لبنان والعراق ومرص؛ إذ أفاد ثلث املستجيبني فقط بأ ّن القيم الرتكية
هي قيم قريبة لقيم مجتمعهم ،مقابل  %64من اللبنانيني و %60من
العراقيني و %46من املرصيني الذين قالوا إ ّن القيم الرتكية غري قريبة
من قيم مجتمعهم.
إ ّن هذا االنقسام يظهر بشكل جيل أنّ محدِّ د تقييم مدى تقارب
تقييم
القيم بني املجتمع الرتيك ومجتمعات املستجيبني هو ليس
ً
موضوع ًيا لدى بعضهم ،بل إنه متأثر بعدة عوامل أهمها مستوى
العالقات السياسية بني بلدان املستجيبني؛ مبعنى أ ّن التوافق السيايس
بني بلدان املستجيبني وتركيا يرتجم إىل رأي بوجود مشرتك قيمي أعىل
منه عند البلدان التي ال متر مبرحلة توافق سيايس .كام أ ّن مستوى
العالقات السياسية هو عامل محدد ،فاالنقسامات بني البلدان العربية
ومواطنيها تجاه قضايا راهنة مثل األزمة السورية واألوضاع يف العراق
واليمن وليبيا هي عوامل تح ّدد املواقف تجاه تركيا ومدى املشرتك
القيمي .ومام ال شك فيه أ ّن التوتر الشيعي السني يف اإلقليم هو
عامل مح ّدد أيضً ا يف تباين اتجاهات العرب التقييمية لرتكيا .بل إ ّن
هذه العوامل مجتمعة تؤثر يف تحديد اتجاهات الرأي العام نحو تركيا
حتى لو كانت األسئلة املوجهة ال تتعلق بسياسات تركيا الخارجية؛ أي
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الشكل ( )1بغض النظر عن السياسة الخارجية الرتكية ،فإنّ رأيي تجاه الشعب الرتيك هو:

الشكل ( )2هل توافق عىل كلٍ من العبارات التالية حول تركيا أم تعارضها؟
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حني تكون هذه املؤرشات تقيس اتجاهات املواطنني نحو تركيا وقيم
مجتمعها بصفة عامة .إ ّن آثار هذه العوامل املختلفة هي التي تفرس
أ ّن املواطنني السعوديني جاءوا يف مقدمة الشعوب التي تنظر بإيجابية
إىل تركيا بغض النظر عن املتغريات التي تتضمنها األسئلة ،فقد وافق
 %63منهم عىل أ ّن قيم املجتمع الرتيك قريبة من قيم مجتمعهم .يف
املقابل ،يعرب الرأي العام املرصي عن موقف ينطلق من العالقات
السياسية بني مرص وتركيا حال ًيا.

تقييم سياسة تركيا الخارجية
في المنطقة العربية
وبهدف قياس توجهات املواطنني العرب تجاه السياسة الخارجية لرتكيا،
استطلع املؤرش آراءهم تجاه السياسة الخارجية بشكل عام ،ثم تجاه
املواقف الرتكية من ملفات راهنة بشكل خاص مثل :سورية وفلسطني
واليمن والعراق وليبيا .كام قام بعرض عبارات محد ّدة لتقييم توجهات
املواطنني؛ فذهب املؤرش لفحص قضايا تفصيلية تتجاوز فكرة القضايا
الراهنة ،مثل :كيف يرى املواطنون العرب عالقة تركيا بالحركات
اإلسالمية السلمية أو الجهادية ،وإن كانت سياسات تركيا الخارجية
تجاه بعض امللفات متتاز باملصلحية أو املبدئية ،ومدى فائدتها ،ومدى
تأثري هذه السياسات يف إذكاء الرصاعات الطائفية يف املنطقة.
بالنسبة إىل تقييم الرأي العام العريب لسياسات تركيا الخارجية ،فإ ّن
لديه موقفًا إيجاب ًيا بصفة عامة نحوها؛ إذ يجد  %58من املواطنني
العرب السياسة الخارجية الرتكية "إيجابية" أو "إيجابية إىل ٍ
حد ما"،
فيام ذهب  %33منهم إىل أنها "سلبية" أو "سلبية إىل ٍ
حد ما" .إ ّن نسبة
الذين ق ّيموا السياسة الخارجية الرتكية باإليجابية هو شبه متطابق مع
أولئك الذين أفادوا أ ّن نظرتهم إيجابية إىل الشعب الرتيك برصف النظر
عن السياسة الخارجية الرتكية؛ ما يؤكد مرة أخرى أ ّن املوقف من تركيا
كبلد أو شعب مرتبط باملوقف من سياساتها يف املنطقة العربية .إ ّن
تقييم إيجاب ًيا
أغلبية املستجيبني يف البلدان املستطلعة آراؤها تحمل ً
للسياسات الرتكية يف املنطقة العربية وتصل إىل  %83يف السعودية
وأكرث من  %75يف كلٍ من املغرب وفلسطني واألردن وتونس وموريتانيا.
عب %30
ويرتكز االستثناء يف ثالثة بلدان ،وهي مرص ولبنان والعراق؛ إذ ّ
فقط من املرصيني عن أ ّن السياسة الرتكية إيجابية وإيجابية إىل ح ٍّد ما،
مقابل  %49أفادوا أنها سلبية أو سلبية إىل ح ٍّد ما .ويف العراق توافق
 %63عىل أ ّن السياسة الرتكية هي إما سلبية أو سلبية إىل ح ٍّد ما .أما
أكرث املستجيبني انتقا ًدا للسياسات الرتكية فكانوا يف لبنان؛ إذ وصف
 %75منهم أ ّن السياسة الرتكية سلبية أو سلبية إىل ح ٍّد ما.

عىل الرغم من التباينات بني مواقف املستجيبني يف البلدان العربية
نحو السياسات الرتكية ،يبقى املع ّدل العام للرأي العام العريب منحازًا
إىل تقييم إيجايب للسياسات الرتكية يف املنطقة .ولعله من املهم اإلشارة
إىل أ ّن تقييم السياسة الرتكية هو األكرث إيجابية عند مقارنتها بتقييم
سياسات خارجية لدول كربى وإقليمية أخرى .وييل تركيا من ناحية
التقييم اإليجايب الصني؛ إذ ق ّيم  %51من الرأي العام العريب سياسة
الصني باإليجابية أو اإليجابية إىل ح ٍّد ما ،مقابل  %34أفادوا أنها سلبية
أو سلبية إىل ح ٍّد ما .وينقسم الرأي العام العريب يف تقييم السياسة
الخارجية الفرنسية ،فيام ترى أغلبية الرأي العام أ ّن السياسات
الخارجية األمريكية واإليرانية والروسية هي سياسات سلبية.
ويف السياق نفسهُ ،سئل املستجيبون عن تقييمهم لسياسات تركيا نحو
مجموعة من املوضوعات الرئيسة والراهنة يف املنطقة العربية ،مثل
القضية الفلسطينية ،والثورة السورية ،والعراق ،واليمن ،وتجاه بلدان
املستجيبني .إ ّن تقييم الرأي العام العريب تجاه هذه القضايا متباين؛
فعىل الرغم من أ ّن الرأي العام العريب كان أكرث إيجابية يف تقييم
سياسات تركيا نحو القضية الفلسطينية والثورة السورية واألحزاب
السياسية اإلسالمية ،فإنه كان شبه منقسم عندما يكون السؤال حول
العراق واليمن وليبيا ،مع أ ّن نسبة تقييم سياسات تركيا نحو هذه
القضايا بإيجابية أكرب من نسبة تقييمها بالسلبية .واألمر اآلخر الالفت
لالنتباه هو أ ّن الرأي العام العريب قيّم سياسات تركيا نحو اإلرهاب
والجامعات املتطرفة بسلبية ( ،)%43أكرث من تقييمها بإيجابية (.)%39

خاتمة
ترتبط اتجاهات الرأي العام العريب يف املنطقة العربية نحو تركيا بصفة
عامة ،ومبعزل عن سياساتها الخارجية إىل ٍ
حد ما ،بعوامل ذات طبيعة
سياسية يف جوهرها؛ إذ إ ّن النظر بصورة إيجابية إىل الشعب الرتيك أو
تقييم تركيا بوصفها دول ًة دميقراطية أو متقدمة يتأثر مبوقف املواطنني
العرب من سياساتها الخارجية ودورها يف املنطقة العربية .ومام ال شك
فيه أ ّن مدى قوة العالقات بني تركيا ودول املستجيبني تؤدي دو ًرا مؤث ًرا يف
صوغ مواقف الرأي العام العريب يف تلك الدول نحو تركيا ،وهذا ما يتجىل يف
مواقف املجتمع املرصي تجاه تركيا بصفة عامة أو تقييم سياساتها .بطبيعة
الحال ،ال ميكن االفرتاض أ ّن هذا هو العامل الوحيد؛ إذ إ ّن هنالك ثلث
الرأي العام املرصي ق ّيم املجتمع الرتيك وسياسات تركيا باإليجابية .كام أ ّن
االنقسام الذي تشهده املنطقة العربية حول ملفات مثل سورية والعراق،
تفس وجهة النظر السلبية
أو التوتر الشيعي السني ،هي من العوامل التي ِّ
نحو تركيا بصفة عامة.
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الشكل ( )5اتجاهات الرأي العام نحو مجموعة من مواقف /سياسات الحكومة الرتكية خالل السنة املاضية تجاه:

إ ّن تقييم السياسة الخارجية الرتكية يف املنطقة هو تقييم إيجايب إجاملً  ،بل
إنه أفضل من تقييم الرأي العام العريب للسياسات الخارجية لقوى دولية
وإقليمية أخرى .ويرى املواطنون العرب بأ ّن تركيا تتعامل مع الشعوب
العربية بكرامة واحرتام .ولكن من املهم أيضً ا التأكيد أ ّن هذا التقييم
يقل بدرجة ملحوظة عندما تكون األسئلة تفصيلية حول سياسات
اإليجايب ّ
مح ّددة وقضايا راهنة يف املنطقة العربية .ويظهر هذا األمر عندما تسعى
األسئلة للتعرف عىل دوافع تركيا يف املنطقة وما إن كانت العبًا مبدئيًا أو
تسعى لتحقيق مصالحها فحسب.
وبناء عليه ،فإ ّن الرأي العام العريب ينظر بإيجابية إىل تركيا وسياساتها يف
املنطقة ،ولكنه يف الوقت نفسه وا ٍع بأ ّن تركيا تطمح إىل تحقيق مصالحها
عرب هذه السياسات .وال مييل الرأي العام العريب إىل القبول بفرضية أ ّن تركيا
تعمل عىل تقويض االستقرار يف املنطقة أو يف بلدان عربية من خالل إذكاء
الروح االنفصالية أو دعم الحركات االنفصالية.

ومن الخطأ القول بأ ّن هذا التحليل يحكم منطق إجابات املواطنني العرب
يعب عن تو ّجه موجود يف ظل حالة ٍ
تشظ عربية وعدم
بشكل صارم؛ بل ّ
وجود قوى عربية إقليمية فاعلة موازنة يف املنطقة تدافع عن مصالح
العرب .لذلك ،ويف ظل الظروف الحالية ،فإ ّن النظرة اإليجابية إىل تركيا
مرشحة لالرتفاع يف حال بقاء مواقفها تجاه ملفات محددة غري متغرية؛ مثل
امللفني الفلسطيني والسوري بخاصة ،وامللف العراقي إىل ٍ
حد ما.
من املهم التأكيد عىل أ ّن الرأي العام العريب غري ساذ ٍج ،بل هو وا ٍع متا ًما بأ ّن
تقاطع سياسات تركيا اليوم مع مصالحه أو تطلعاته تجاه قضايا محددة يف
املنطقة ال يعني عىل اإلطالق أ ّن تركيا ال تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية
أو توسيع دورها ونفوذها يف املنطقة؛ فهو ال يرى أ ّن هذه السياسات
اإليجابية تنطلق فحسب من مواقف مبدئية أو تقاطعٍ قيمي أو ثقايف معه.

صـدر حديـ ًثا

المؤلف :جالل خشيب.

آفاق االنتقال الديمقراطي في روسيا،
دراسة نقدية في البنى والتحديات

ّ
تركز هذه الدراسة على الشق المتعلق بالتغيرات الطارئة التي شهدتها الحياة السياسية الروسية
التحول الديمقراطي البطيء الذي تشهده روسيا منذ
على المستوى الداخلي ،محاولة تت ّبع مسار
ّ
انهيار االتحاد السوفياتي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة وأهدافها في قصد الباحث إيجاد مقاربة تفسيرية ،تشرح أسباب
المقومات ما يضعها في مصاف القوى الدولية
االستعصاء الديمقراطي في دولة تمتلك من
ّ
التعديلية المؤثّرة في بنية النظام الدولي .لذا يلجأ الكاتب إلى أطر نظرية ،وهو ما يم ّيز هذه
سهل عملية تحليل النظام السياسي الروسي والعالقات بين األطراف
الدراسة ،من شأنها أن تُ ّ
المكونة له ،لتضعنا أمام الصورة الك ّلية للفواعل المساهمة في اتخاذ القرار السياسي ،وكذلك
ّ
التحول الديمقراطي المنشود..
حدود تأثير هذه الفواعل في عملية
ّ

