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حارا بل ملتهبا جدًّ ا بسبب األحداث الدامية اجلارية يف منطقتنا .إذ فقد
جاء صيف عام ًّ 2012
ثالثون ألف شخص حياهتم نتيجة استمرار احلرب األهلية يف سوريا .وأصبح مئات اآلالف من املواطنني
وعامليا مثل إيران
إقليميا
السوريني الجئون ،ونزحوا إىل الدول املجاورة .وقد ساهم دعم قوى حمورية
ًّ
ًّ
دماغيا أو رسير ًّيا،
وروسيا والصني يف متديد حياة نظام بشار األسد  -حزب البعث الذي قد حتقق موته
ًّ
قارسا جدًّ ا يف
ويعترب من أعنف األنظمة وأكثرها دموية يف الرشق األوسط .ينتظر ماليني السوريني شتا ًء ً
حالة استمرار هذا الدعم اخلارجي لبقاء النظام السوري الذي فقد نفوذه يف الداخل ،واهنارت عالقاته
اخلارجية مع العرب والعامل.

من الدول التي حققت أعىل مكاسب من الثورات العربية هي مجهورية مرص العربية .فوجود
مؤسسات الدولة التقليدية والوقوف االضطراري للجيش بجانب الشعب خالل عملية الثورة أتاحت
فرصة عظيمة للبالد للميض قد ًما باجتاه التغيري وبناء حياة سياسية جديدة وصياغة دستور جديد .متت
عملية انتخابات الرئاسة املرصية بمشاركة واسعة من مجاهري الشعب املرصي ،مل تشهدها قط أي انتخابات
خامسا جلمهورية
رئيسا
ً
رئاسية سابقة .وأسفرت هذه االنتخابات الرئاسية عن انتخاب السيد حممد مريس ً
مرص منذ تأسيسها يف  .1953سترشع مرص اجلديدة بقيادة الرئيس حممد مريس يف استئناف وأداء دورها
التارخيي الذي يعيد االعتبار إىل وزهنا السيايس واالسرتاتيجي احلقيقي يف الرشق األوسط.

يضم هذا العدد الثالث من جملة «رؤية تركية» عدة مقاالت تتناول الشأن املرصي .تعالج هذه املقاالت
مواضيع عديدة منها املناقشات اجلارية حول اجلمهورية الثانية يف مرص بعد انتخابات الرئاسة ،والتجرية
الدستورية املرصية ،والتسييس والتجربة احلزبية بعد الثورة ،واملوقع اجلديد للمؤسسة العسكرية،
واملساعدات العسكرية األمريكية التي حصلت عليها مرص منذ اتفاقية «كامب ديفيد» حتى اليوم.

رئيسا ضمن االهتاممات املستجدة واملطروحة
أصبح نموذج حزب «العدالة والتنمية» الرتكي ً
حمورا ً
للنقاش العام بعد اندالع الثورات العربية ،ألن هذا احلزب يمسك بزمام األمور ومقاليد احلكم بيده منذ
عام  ،2002يرتفع رصيده من أصوات الناخبني تارة بعد أخرى ،ولثالث مرات متتابعات يف االنتخابات
الرتكية العامة التي أجريت خالل العقد املايض.

بعد قيام الثورات العربية ،تأسست يف مرص وليبيا أحزاب سياسية عديدة واختذت أسامء من قبيل
«العدالة والتنمية» ،و«التغيري والبناء» و«السالمة والتنمية» و«التغيري والتنمية» بل و«احلرية والعدالة».
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يدل إطالق هذه األسامء عىل األحزاب السياسية العربية اجلديدة عىل تطلعات الشعوب العربية إىل التنمية
والعدالة .يف نفس الوقت ،تعرب عن اإلعجاب والغبطة جتاه السياسات الناجحة واإلنجازات املتواترة
حلكومة حزب «العدالة والتنمية» الرتكي وبرناجمه االقتصادي وأجندته االجتامعية وتوجهاته اإلقليمية
والعاملية املعربة عن تركيا اجلديدة كدولة مركزية.
ربا من الدراسات واألبحاث التي تتناول
نحن يف جملة «رؤية تركية» ،سنحاول أن نخصص ً
قدرا معت ً
خمتلف البالد يف العامل اإلسالمي للمقارنة بني خمتلف نامذج األحزاب السياسية الناشئة هناك .وكام نرشنا
مقاالت ذات الصلة باملوضوع يف العددين السابقني من «رؤية تركية» ،سنستمر يف النرش حول هذه
املقارنات يف هذا العدد واألعداد القادمة .تتناول إحدى دراسات هذا العدد مقارنة شاملة بني حزب
«العدالة والتنمية» الرتكي وحزب «حركة النهضة» التونيس .نأمل أن تساهم هذه الدراسات يف التعريف
باألحزاب السياسية يف العامل اإلسالمي عن قرب.

أصبحت السياسة الرتكية الراهنة جتاه سوريا موضعا للجدل واالنتقاد يف داخل تركيا وخارجها.
لقد وقفت تركيا بجانب الشعب التونيس الذي أشعل فتيل الثورات العربية ،كام وقفت بجانب الشعب
حمليا
املرصي والشعب الليبي والشعب اليمني ،ووقفت أيضا بجانب ثورة الشعب السوري ودعمتها ًّ
ودوليا .يف هذا الصدد ،حافظت تركيا عىل السياسة القائمة عىل مبدأ الوقوف إىل جانب املظلوم
وإقليميا
ًّ
ًّ
ضد الظامل .ففتحت تركيا أبواهبا ألكثر من مائة ألف الجئ سوري اضطروا للفرار من عنف ودمار النظام
الوحيش يف سوريا ،وقدمت هلم اإليواء والرعاية اإلنسانية يف أراضها .وهذا ما سوف يتناوله أحد مقاالت
هذا العدد من جملة «رؤية تركية» ،حيث يقدم حتليال سياسيا تفصيليا حول سياسة تركيا جتاه سوريا
وتطور موقفها من الثورة السورية .يف سياق متصل ،يتناول مقال آخر التغريات املستجدة عىل سياسة
«تصفري املشكالت مع دول اجلوار» الرتكي وانتقاهلا إىل قيادة التغيري ،يف حماولة لتفسري التحول يف السياسة
اإلقليمية لرتكيا.

تواصل جملة «رؤية تركية» لقاءاهتا مع املثقفني والسياسيني واألكاديميني بالعامل العريب .يف هذا
بحثيا يف العاصمة التونسية بتاريخ  20أكتوبر  ،2012عىل
السياق ،ستعقد «رؤية تركية» قري ًبا
ً
مؤمترا ًّ
غرار املؤمتر البحثي الذي عقدته يف القاهرة يف شهر يناير من هذا العام ( .)2012سيناقش األكاديميون
األتراك والتونسيون مستقبل املنطقة يف هذا املؤمتر حتت عنوان« :البحث عن عقد اجتامعي جديد يف الرشق
األوسط :تونس وتركيا».

واستقرارا ،وسوف نستمر يف أنشطتنا الثقافية من
وازدهارا
نأمل أن تصبح هذه املنطقة أكثر سعادة
ً
ً
أجل حتقيق تطلعاتنا جتاه مستقبل املنطقة ،وسوف نسعى إىل مواصلة مهمتنا املتمثلة بأن نكون منصة
ربا للمثقفني والعلامء واملهتمني بالشأن العام يف املنطقة.
للحوار ومن ً

نرجو أن تستمتعوا بقراءة مجيع املقاالت الواردة هبذا العدد من «رؤية تركية» .وإىل اللقاء يف العدد
القادم بإذن اهلل .مع أطيب التحيات.
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