
6 شئون تركية

حتقيقه  إىل  سعى  طاملا  حلام  الرتكى  بالشأن  معنية  أكاديمية  كدورية  تركية”  “شئون  جملة  إصدار  مّثل 
متخصصو الدراسات اإلقليمية، سيام املعنيني منهم بالشأن الرتكى. وقد أخذ مركز األهرام للدراسات 
السياسية واالسرتاتيجية عىل عاتقه منذ سنوات خلت إصدار دوريات متخصصة تعنى بدراسة دول 
التأثري والـتأثر بتفاعالهتا املحلية وارتداداهتا اإلقليمية. وقد  اجلوار اجلغراىف، انطالقا من اتساع نطاق 
لعب الدكتور عبد املنعم سعيد، املدير األسبق، للمركز دورا رئيسا ىف صدور دوريتى خمتارات إرسائيلية 
وخمتارات إيرانية، إىل أن قام األستاذ ضياء رشوان، املدير السابق ملركز األهرام، بدعم مرشوع إصدار 
دورية جديدة تعنى بدراسة احلالة الرتكية، وتفاعالهتا املحلية، وهنجها اخلارجى عىل املستويني اإلقليمى 

والدوىل.
جاءت “شئون تركية” وفق فلسفة حتريرية مغايرة، وهنج أقرب إىل الدوريات العاملية، فركزت عىل رصد 
الرتكية،  اللغات  دراسات من  لترتجم  كان مصدره،  أًيا  الرتكى  الشأن  األكاديمى حول  اإلنتاج  وتتبع 
والفارسية، واإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية، والعربية، وكذلك اعتمدت عىل املجهود األكاديمى 
والعمل كمنصة لدعم طاقات الشباب. فعىل مدار عرشة أعداد، قدمت ما يتجاوز عرشين باحًثا جديًدا، 
العلوم  أقسام  يزال طالًبا ىف  منهم ال  البعض  تركية،  البحثية عرب شئون  كتاباهتم وأعامهلم  أوىل  جاءت 
حيصل  أن  فيها  وإسهاماته  املجلة  عرب  استطاع  اآلخر  والبعض  املرصية،  اجلامعات  بعض  ىف  السياسية 
عىل منح دراسية الستكامل دراسته ىف املراحل ما بعد اجلامعية ىف دول أوروبية، ومن خالل إسهامات 

البعض أيضا ىف املجلة استطاع أن يعمل ىف مراكز أخرى، بعضها خارج نطاق املنطقة العربية.
اإلقليم،  ما خيص  العلمى لكل  بالتتبع  اهتمت  وإنام  الرتكية،  للدولة  بدراسة حالة  تركيا  تعن شئون  مل 
واختذت من أنقرة، ىف كثري من احلاالت، حمض مدخل لدراسة العديد من القضايا والشئون اإلقليمية 
والدولية. حني حتركت املجلة ىف هذا السياق، كانت تدرك أهنا تصدر من مؤسسة قومية، وهى معنية 
لتقديم  األكاديمى حماولة جادة  بام جيعل من عملها  املرصية،  الدولة  مع  التامس  ذات  القضايا  بدراسة 
املعرفة، وتقدير املوقف )ىف بعض احلاالت(، ورصد نقاط التامس التى قد تعّظم من املصالح املرصية، 
أو قد ختصم منها، بام يتطلب التنبيه والتنويه عرب أسلوب منضبط وحمايد، لكنه مسئول ومعنى بالسياق 

الذى يعمل فيه، واإلطار العام الذى يعرب عنه وينتمى إليه. 
أيديولوجية، ومل متثل أعامهلا حماولة  فيه، مواقف  الذى عملت  التوقيت  املجلة، رغم حساسية  مل تتخذ 
تتفادى ذلك، لتعرب عن هوية  لتفريغ شحنة عاطفية، أو جتسد دعام ملرشوع سياسى، وإنام حاولت أن 

من »شئون تركية«.. إىل »قضايا إقليمية«



االفتتاحية
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والفهم  للتالقى  منربا  تشكل  لكى  وقرائها..  وكتاهبا  وباحثيها  يصدرها،  الذى  املركز  عن  تعرب  بحثية 
املتبادل بني قطاعات يمكنها التفكري العميق حول سبل إدارة التوتر ىف العالقات املرصية – الرتكية، ليس 
انطالقا من مرشوعات سياسية أو مبادرات دبلوماسية، وإنام من خالل قراءات وأعامل أكاديمية ترصد 
مبادئ  وفق  املتبادل،  االحرتام  وتعزز  املصالح،  تضمن  التى  املداواة  مقاربات  وتطرح  التوتر،  مظاهر 

السيادة وتقدير اخلصوصية.
اختذت املجلة مقاربات، ىف كثري من األحيان، رافضة للسياسات الرتكية، عربت عنها بعض االفتتاحيات 
مواقف  من  انتقاما  ليس  ذلك  عىل  أقدمت  ولكنها  البحثى،  إنتاجها  من  العديد  وكذلك  هبا،  اخلاصة 
هذه  ملآالت  أعمق  رؤية  إطار  ىف  ذلك  حتقق  وإنام  اإلقليمية،  األوضاع  خيص  فيام  تركيا  تبنتها  سياسية 
السياسة، وىف ظل قراءة دقيقة للمسارات والسيناريوهات املحتملة لتوجهات تركيا اخلارجية، وكذلك 
السياسى  املستويني  عىل  املحلية  تركيا  أوضاع  عربت  ولربام  املحلية.  السياسات  من  الكثري  خيص  فيام 
واالقتصادى، وعالقاهتا اخلارجية مع حلفائها الغربيني وبعض الدول العربية عن صدقية التقديرات ىف 

هذا السياق، ومدى نزاهتها وابتعادها عن االنحياز، وتغليبها للموضوعية واملهنية العلمية.
لكن“شئون تركية”، وفق رؤية مدير مركز األهرام للدراسات السياسية، الدكتور وحيد عبداملجيد، قد 
حان الوقت لكى تندمج مع مثيالهتا املعنية بدراسة إيران وإرسائيل، ليصدر عن املركز دورية جديدة 
اتفاقى مع ذلك،  انطالقا من مقتضيات علمية. ورغم عدم  اإلقليم بأرسه،  إقليمية( تعرب عن  )قضايا 
ىف إطار تقاليد املركز وأعرافه ولوائحه املكتوبة وغري املكتوبة، كان القبول باالندماج، إدراكا بأن الرؤية 

تقوم عىل حتقيق مهمة بحثية راقية، دار نقاش حول سبل إنجازها. 
“شئون تركية” من أجله سيبقى ىف شكل آخر فاحلاجة للفهم ال تزال  ما أدركه وما أعيه أن ما اسسنا 
قائمة، واهلمة لن ترتاجع، والتخصص ال يزال حيتاج إىل مراكمة، ومن ثم إىل لقاء يف “قضايا إقليمية” ىف 

ديسمرب القادم. 
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