المقاالت  -الدرا�سات

كلــمــة رئيــ�س التـحـــريــــر
رمـ�ضـــان يـلـــدرم

ش�هدت تركي�ا يف اآلون�ة األخيرة ً
لغط�ا
وصخ ًب�ا م�ن ن�وع خ�اص ,وذل�ك على إث�ر
تداعي�ات اخللاف الس�يايس بني مجاع�ة كولن
م�ن جهة وح�زب العدالة والتنمي�ة احلاكم من
جهة أخرى .مما س�اهم يف ارتفاع حرارة املشهد
الس�يايس ليص�ل إىل ذروت�ه ونت�ج عن�ه ذوبان
الثل�ج ال�ذى غطى مس�احات كبرية م�ن املدن
الرتكي�ة وانتف�اء الشع�ور بالبرد ج�راء موجة
الشتوي�ه القارصة التى رضب�ت تركيا بأكملها،
خاصة َبين قطاع�ات النخبة السياس�ية هناك.
األم�ر ال�ذى حياول االقتراب منه بدق�ة ٍ
وتأن.
الكاتب "حاتم آته"حماو ً
ال سبر أغواره وتقديم
املشه�د احلقيق�ي هلذا الس�جال الدائ�ر والقائم
متتبعا حمطات�ه األوىل واملواقف
حتى اللحظ�ةً ،
البارزة بني اجلانبني يف مقالته التى محلت عنوا ًنا
جاذ ًب�ا" :مجاعة كولن  ..االنج�ذاب إىل التيه".
خاص�ة بعدم�ا تع�ددت التحليلات والصي�غ
املختلف�ة الت�ى تناول�ت هذا اخلالف الس�يايس
األبرز عىل الساحة الرتكية .والتى تأرجحت يف
معظمها إما يف املبالغة يف التحليل ..أو اإلفراط
يف التناول.

عىل اللحن ذاته يعزف ط�ه أوزان معزوفته
"القض�اء يف تركي�ا ..وحماولة رف�ض الوصاية
على السياس�ة" ،والت�ى ح�اول خالهل�ا تقديم
زاوية أخرى يف خضم هذا الس�جال القائم بني
كولن والعدالة والتنمية .والتى استطاع بحذاقة
عالية أن يعرض كواليس مهمة مل تظهر من قبل
ستغري واجهة األحداث يف األمد القريب.

وم�ن تركي�ا اىل االحت�اد االورويب ...حيث
تتس�م عالق�ات االحتاد األوريب ب�دول حوض
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البح�ر املتوس�ط بشيء م�ن االنتقائي�ة ،فض ً
ال
عن الرباغامتية يف الكثري من مواقفه وسياس�اته,
على الرغم م�ن احتياج االحت�اد إىل هذه الدول
إىل درج�ة دفعت�ه يف حلظ�ات متفاوت�ة إىل مزيد
م�ن حم�اوالت التق�ارب والتع�اون يف ش�تى
املج�االت ،وف ًق�ا للمتغيرات الطارئ�ة على
خصوصا مع تنامي
اخلريطة اجليوسياس�ية هل�ا،
ً
تطلع�ات بع�ض دول املتوس�ط نح�و ممارس�ة
الندِّ ية مع االحتاد ،والطموح الزائد يف أن تكون
يف قلب املعادل�ة ال خارجها ،مثل "تركيا" التي
تس�عى على اس�تحياء إىل حتقيق تل�ك املقاربة،
ناهيك عن أحداث الربيع العريب وما حلقها من
ه�زات سياس�ية واجتامعية ألق�ت بظالهلا عىل
العالقة بني دول املتوسط واالحتاد األوريب ،بل
والغرب عامة.

انطال ًق�ا م�ن ذل�ك حاولن�ا يف ه�ذا الع�دد
الذي بين أيديكم التعرف عىل مالمح من هذه
ً
فضلا عن املحددات
العالقات والتصورات،
اجلدي�دة التي تتشابك أو ترب�ط بينهام ،ومل يكن
الربي�ع الع�ريب بمع�زل عنها؛ بل أصب�ح قضية
والس�يام "االحتاد األوريب".
مهمة لدى الغرب
ّ
ّ
انطال ًق�ا م�ن ذلك يرحتل بنا حمم�د مطاوع نحو
فضاءات السياس�ة املتوس�طية لالحتاد األوريب
عق�ب اهلزات التي أصابت املنطقة جراء الربيع
الع�ريب وتداعياته ،وتتأ ّمل املقالة يف األس�باب
الكامنة وراء السلوك الغريب جتاه هذه الثورات،
وبن�ا ًء على ه�ذه اخللفي�ة ،ي�رى هذا املق�ال أن
االتف�اق الضمني ال يزال ممكنً�ا عىل الرغم من
االنتفاضات العربية ،وإن كان بصيغ خمتلفة.

بي�د أن إع�ادة النظ�ر يف تأثير م�ا يس�مى
بــــ"الق�وة املعياري�ة" لالحت�اد األوريب الت�ي
ُأ ّس�س عليها _س�واء أكان ذل�ك بشكل مبارش
وأم�را
أم غير مب�ارش_ أصب�ح رضورة ملح�ة
ً
اًّ
مهًّم� تس�تدعيها اللحظة الراهن�ة وف ًقا لكل من
"إلينا الزارو ،وماريا جيانيو ،وجرياس�يموس
تس�وراباس" يف دراس�تهم التي حتاول الوقوف
على دور االحت�اد يف الصراع اإلرسائيلي
الفلسطيني من جهة ،وتأثريه يف الداخل املرصي
م�ن جهة أخرى ،من خلال نفي فكرة أن تلك
املعياري�ة وحده�ا ق�ادرة عىل إصلاح وتعزيز
الديمقراطية والتعاون اإلقليمي ،وهو ما أثبتته
الشواهد الواقعة عىل األرض وسير األحداث
املتوالي�ة ،وهو ما يعكف عليه هذا العمل الذي
محل عنوان "حدود الرتويج للمعيارية :االحتاد
األوريب يف مصر وإرسائي�ل وفلس�طني" ..من
أج�ل إثراء املناقشات حول ق�وة أوربا املعيارية
والعالقات األورومتوسطية.

ونع�ود ايل تركي�ا جم�د ًدا فم�ن الطبيع�ي أن
يك�ون هل�ا حظ يف ه�ذا املل�ف؛ لعم�ق العالقة
بينه�ا وبين االحت�اد األوريب ،ولرغبتها اجلاحمة
يف حتقي�ق احللم الرتك�ي باالنضمام إىل االحتاد
األوريب ..بع�د ه�ذا الك�م م�ن اإلصالح�ات
االقتصادي�ة والسياس�ية الت�ي ش�هدهتا البلاد
والس�يام بعد انطالقتها مع
خالل العقد الفائت,
ّ
حزب العدالة والتنمية يف  2002م.
ولك�ن النقطة األب�رز يف املوضوع _خاصة
بع�د التح�والت األخرية الت�ي ش�هدهتا تركيا
كما يشري يوس�ت اليندي�ك يف دراس�ته "تركيا
واالحتاد األوريب 2014 :وما بعدها"_ هي أن
عام 2014م س�يشهد تغيرات يف العالقة بني
خصوصا
اجلانبني تفيض إىل انف�راج كبري بينهام
ً
مع نجاح حكومة "العدالة والتنمية" يف حس�م
املس�ألة الكردية ،وإصالحاته االقتصادية التي

تنم�و بشكل رسيع ،بالتوازي مع نجاح االحتاد
األوريب يف االقرتاب من حل أزمة اليورو ،وهو
ما يفتح با ًبا جديدً ا نحو التفاوض النضامم تركيا
إىل االحتاد األوريب ،وحتديدً ا عقب االنتخابات
األملانية القادمة.

وم�ن بح�وث ه�ذا الع�دد كتابة الدس�تور
املصري التي كان�ت وال تزال يف غاي�ة األمهية
مع�ا؛ ألهن�ا ُتع�دّ املشه�د النهائ�ي
واخلط�ورة ً
الستقرار مرص وضامن مستقبل أبنائها ألجيال
قادمة ،ويف العدد متابعة ملحطات كتابة الدستور
من�ذ األيام األوىل التي أعقب�ت الثورة املرصية،
مرورا بدس�تور  ،2012وانتها ًء
ثورة 25يناير،
ً
بما بع�د الثالث م�ن يولي�و  ،2013من خالل
قراءة متأنية ورؤية حتليلية للباحث حسن حممد
ال�ذي أبرز أه�م التح�والت التي ط�رأت عىل
كتاب�ة الدس�تور وارتباطاهت�ا باملتغري الس�يايس
القائم يف كل مرحلة.

ويف ش�أن مرصي آخر ّ
نؤكد هن�ا ما ذكرناه
س�اب ًقا من ّ
أن عمق العالقة بني الشعبني الرتكي
واملصري متت�د جذوره�ا إىل ق�رون مض�ت
فلا حيدّ ه�ا مكان وال زم�ان ،ول�ن تغيب عنها
الشمس حتى يف فترات التوتر والقلق التي قد
تنشأ بطبيعة األحوال واملقام يف أي مكان بالعامل
بين دولة وأخرى ،إال أهن�ا مل تكن دائمة يف أي
وق�ت م�ن األوق�ات ،هنا يق�دّ م أمح�د التهامي
رؤيت�ه حول تداعي�ات التج�اذب الدبلومايس
والس�جال الذي دار بني القاهرة وأنقرة ،ونتج
عنه انسداد دبلومايس مؤقت.

ويف إي�ران ك�ان اختيار حس�ن روحاين من
رئيس�ا جلمهوري�ة
خلال انتخاب�ات حاس�مة ً
إي�ران اإلسلامية  2013مرحل�ة جدي�دة يف
واضح�ا
تارخيه�ا املع�ارص ،حي�ث ُع�دَّ حتدّ ًي�ا
ً
لسياس�ات س�ابقه أمح�دي نجاد ،وع�رف عن
�شتاء 5 2013
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الرجل دعمه للحريات االجتامعية ودفاعه عن
حق�وق املرأة ،ومها الس�متان الرئيس�تان اللتان
دعمت�ا موقفه خالل الس�باق الرئايس ،ومن ثم
ّ
رجحت كفة االعتدال عىل األخرى التي كانت
س�ب ًبا يف عزلة إيران عن املجتم�ع الدويل ،وهو
يصور لن�ا مشاهده برباعة واقت�دار الباحث
م�ا ِّ
حممود مونشيبوري.

إن عالقة الدولة باملجتمع من اإلشكاليات
األكثر تعقيدً ا يف العلوم السياسية واالجتامعية،
والس�يام يف جمتمعاتن�ا العربي�ة واإلسلامية،
ّ
انطال ًق�ا م�ن ذلك يرحتل بن�ا الباح�ث إبراهيم
اهلضيب�ي يف فض�اءات الصراع بين الدول�ة
واملجتم�ع كما أسماها عقب ث�ورة ال�ـ 25من
يناي�ر ،يف الوقت ال�ذي حتاول في�ه د .ريم عبد
احللي�م رس�م خريط�ة االس�تثامرات األجنبي�ة
املب�ارشة يف مصر ً
أيض�ا ،وه�و جه�د مشكور
حاول�ت الباحث�ة م�ن خالل�ه إب�راز اخلريط�ة
االس�تثامرية واجلغرافي�ة والقطاعي�ة يف مصر،
واإلش�ارة إىل أهن�ا ال تبرز منها رؤي�ة متكاملة
حول الوضع أو االحتياجات أو االنعكاس�ات
على الشعب تشغي ً
ال وعائدً ا ،أو االنعكاس�ات
وإفريقيا
عربيا
ًّ
عىل السياس�ة اخلارجية املرصي�ة ًّ

وعامليا ،وهو ما يمثل إش�كالية حقيقية يف واقع
ًّ
ومستقبل االستثامر يف مرص.

ك�م التحدي�ات الت�ي
يب�دو يل أحيا ًن�ا أن َّ
تواجه منطقتنا العربية واإلسالمية ال حرص هلا،
خصوصا بعد نج�اح بعض التجارب والنامذج
ً
يف تقديم رؤية هنضوية حقيقية يف جماالت شتى
والس�يام االقتصادية
وعلى أكث�ر م�ن صعي�د.
ّ
منه�ا .وه�و م�ا حاول�ت الباحث�ة راني�ة طاهر
أن حتلل�ه بعمق يف دراس�تها "ال�دور اإلقليمي
الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب" ..راصدة
تأثير الربي�ع العريب والتحوالت التي ش�هدهتا
املنطق�ة يف سياس�ات تركيا يف املنطق�ة ,ودورها
اآلخ�ذ يف الصع�ود منذ بزوغ نجمه�ا بوصول
حزب العدال�ة والتنمية إىل احلكم عام ،2002
خصوص�ا بعد أن ش�هدت الس�نوات األخرية
ً
تنام ًيا متصاعدً ا للدور الرتكي يف غالبية القضايا
املحوري�ة بالشرق األوس�ط ،وتب ّن�ي ح�زب
ومغايرا
هنجا خمال ًفا
"العدال�ة والتنمية" احلاكم ً
ً
لنهج أسالفه بتعديل الوجهة إىل الرشق ..بدل
االجتاه غر ًبا.
وختا ًم�ا َأ َد ُعك�م م�ع بح�وث الع�دد
ودراس�اته ..راج ًي�ا أن تضي�ف إىل رصيدك�م
املعريف مزيدً ا من العلم والفائدة.
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