كلــمــة رئي�س التحرير
رمـ�ضـــان يـلـــدرم
يتناول العدد اجلديد من جملة (رؤية
تركية) جمموعة من املوضوعات البحثية
املرتبطة بالتطورات واملواقف الدولية ممّا
حدث يف أفغانستان بعد عودة حركة طالبان
وتصدّ رها املشهد هناك بشكل مفاجئ،
كام يس ّلط العدد الضوء عىل التطورات يف
أكثر من بلد من بلدان املنطقة ،وبخاصة
االنتخابات يف املغرب التي أسفرت عن
تراجع كبري حلزب العدالة والتنمية املغريب.
ويتطرق هذا العدد كذلك إىل ملفات
مرتبطة بالتحوالت واملتغريات ،وعدد من
الظواهر البارزة ،ويتميز بمشاركة نخبة من
األكاديميني والباحثني :العرب واألتراك.

ّ
نستهل بحوث العدد بدراسة الباحث
الرتكي دنيز استقبال بعنوان" :سياسة الصني
جتاه أفغانستان :الفرص واملخاطر" التي
تتناول العالقات الثنائية من منظور تارخيي،
وحت ّلل سياسة الصني جتاه أفغانستان بناء
عىل هنج اقتصادي وسيايس ،وتالحظ أنه
دورا يف إعادة
من املحتمل أن تؤ ّدي الصني ً
إعامر أفغانستان ،ومن املحتمل أن تشكّل
مهم يف
سياسة بكني جتاه أفغانستان منعط ًفا ًّ
طريقها لتصبح قوة عاملية؛ لكوهنا الالعب
الذي يملك أكرب احتياطي من العملة
األجنبية والقوة الرشائية والتجارة اخلارجية
يف العامل .وتشري مبادرات التنمية التي خربهتا
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الصني من خالل القيام باالستثامرات عىل
الصعيد االقتصادي يف مناطق خمتلفة حول
حتول جديد
العامل يف العقدين املاضيني -إىل ّ
يف أفغانستان ،وهو األمر الذي تركز عليه
هذه الدراسة.

وتتناول دراسة الباحث حممد تشاغاتاي
غولر يف مركز سيتا للدراسات سياسة
روسيا جتاه أفغانستان ،وهي هتدف إىل
حتليل السياسة الروسية جتاه أفغانستان
يف مرحلة ما بعد االنسحاب األمريكي
 .2021وجتادل بأن سياسة موسكو جتاه
أفغانستان تتحدد وف ًقا لعاملني أساسيني:
أوهلام احلفاظ عىل أمن واستقرار دول آسيا
مهم
الوسطى التي تستحوذ عىل موضع ّ
يف السياسة اخلارجية الروسية بوصفها
"املحيط القريب" ،ومنع ترسب القوى
األصولية إىل هذه املنطقة ،وثانيهام تقويض
نفوذ اجلهات الدولية واإلقليمية الفاعلة
يف أفغانستان ،ما أمكن ،أو حتديده يف
جماالت التعاون املشرتك .وتدّ عي الدراسة
أن روسيا ستواجه منافسة عىل النفوذ يف
أفغانستان من دول خمتلفة ،أمهها الصني
واهلند وتركيا وإيران ،عىل أن هذا التنافس
سيكون بعيدً ا عن خلق هتديدات أمنية من
تقوض مصالح األطراف كافة.
شأهنا أن ّ
ويف قراءة للسياسة اإليرانية جتاه
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أفغانستان تعرض دراسة الباحث يف
جامعة سقاريا الرتكية مصطفى جانر ً
أول
سياسة إيران يف أفغانستان يف الفرتة التي
كانت تعطي األولوية النسحاب القوات
األمريكية من املنطقة ،ثم تناقش ردود
أفعال إيران وضبطها ملوقفها وموقعها بعد
أن أحكمت طالبان سيطرهتا عىل معظم
البالد ،ثم تسلط الضوء عىل العوامل التي
تتبلور حوهلا سياسة إيران يف أفغانستان،
وحت ّلل التأثريات املحتملة هلذه العوامل،
وتقدّ م تو ّقعات حول التغيريات املحتملة
يف السياسة اخلارجية عىل املدى القصري
والطويل .وقد لوحظ من خالل هذه
الدراسة أن املحددات األيديولوجية ،مثل
دورا ال
محاية الشيعة يف أفغانستان -تؤ ّدي ً
ّ
يقل أمهي ًة عن الدور الذي تؤ ّديه املصالح
السياسية الواقعية يف النهج الذي تتبعه إيران
إزاء األزمة األفغانية.

وفيام ُت َعدّ دول اخلليج العريب من الدول
ذات االهتامم التارخيي بامللف األفغاين منذ
عدة عقود فقد ح ّللت دراسة الباحث حممد
رقيب أوغلو ،بعنوان :سياسات اخلليج
جتاه أفغانستان :الرباغامتية احلذرة بني
الفرص واملخاوف" -سياسات ثالث دول
خليجية ،هي :اإلمارات وقطر والسعودية
جتاه أفغانستان .وجتادل الدراسة بأن لدى
كل من السعودية واإلمارات ختوفات؛
أمهها التقارب بني طالبان وإيران ،وموجات
توصلت
اللجوء املحتملة من أفغانستانّ .
الدراسة إىل ّ
أن احتاملية أن يمنح استيالء

طالبان عىل احلكم دفعة حلركات اإلسالم
السيايس مت ّثل مصدر إزعاج لإلمارات ،يف
حني ختشى الرياض من هتديد طالبان ألمن
نظامها الداخيل ،أو حتدّ ي مكانتها املميزة
يف العامل اإلسالمي .أما عن قطر؛ فتجادل
الدراسة بأهنا الالعب اخلليجي األكثر
فعالية عىل الساحة األفغانية؛ بفضل دور
الوساطة الذي تؤ ّديه بني الواليات املتحدة
وطالبان منذ عام  .2013وعىل الرغم من
اختالف ختوفات كل العب ،إال أن القاسم
املشرتك بني الالعبني الثالثة هو اتباعهم
سياسة براغامتية حذرة ،إذ يسعى كل العب
إىل عدم ترك املجال فار ًغا ملنافسيه ،ويف
الوقت نفسه ال يترسع يف إقامة عالقات
قوية مع طالبان.
ونظرا ملا محلته األحداث يف أفغانستان
ً
من خماطر للدول املحيطة؛ ختو ًفا من بدء
عملية هجرة مجاعية من البالد -فقد
عاجلت دراسة الباحث حاجي حممد بويراز
بعنوان" :اهلجرة غري النظامية من أفغانستان
إىل تركيا :تقييم خاص لعام  "2021حيث
تناقش تداعيات ما حصل من هجرة غري
نظامية رسيعة من أفغانستان نحو دول
اجلوار وتركيا عرب إيران .وعىل الرغم من
كون اهلجرة غري النظامية من أفغانستان
تطورا جديدً ا إال أنه عقب سيطرة
ليست
ً
طالبان عىل عموم البالد أخرجت بعض
دوائر املعارضة يف تركيا القضية من سياقها،
وروجت لنظريات املؤامرة التي من شأهنا
ّ
أن هت ّيج الرأي العام ،وشنّت محلة تضليل
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منهجية يف هذا الشأن.

أما امللف اآلخر الذي ركزت عليه
املجلة وتناقشه من خالل دراستني فهو
االنتخابات األخرية يف املغرب يف سبتمرب
 ،2021حيث يناقش األكاديمي املغريب
حييى عامل يف دراسته" :املشهد السيايس
ومسارات الديمقراطية باملغرب يف ضوء
دستور  2011وانتخابات  ،"2021املشهد
السيايس ومسارات الديمقراطية يف املغرب
يف ضوء املذكور ،وحياول الباحث يف
الدراسة اإلجابة عن سؤال ارتباط التنظيم
املستمر لالنتخابات بسري املغرب نحو
الديمقراطية ،من خالل تسليط الضوء عىل
األبعاد والدالالت التي حتملها االنتخابات
األخرية التي شملت جملس النواب
واملجالس البلدية واجلهوية ،ثم تشكيل
احلكومة اجلديدة .كام تشري الدراسة إىل ما
أسمته العقد االجتامعي اجلديد يف املغرب،
ومن هنا ّ
فإن الدراسة متنح رؤية للنسق
السيايس املغريب ،واآلليات التي تضبطه،
وتوجه األطراف الفاعلة فيه.
أما الدراسة الثانية فهي تركّز عىل
جتربة حزب العدالة والتنمية املغريب يف
االنتخابات ،وحي ّلل فيها الباحث جواد
الرباع أستاذ العلوم السياسية بجامعة
ابن زهر أغادير -جتربة حزب العدالة
والتنمية املغريب يف واليتني حكومتني
 2011-2021مع الرتكيز عىل خمرجات
انتخابات  .2021وهذا الرصد يسعى
إىل تفسري العوامل واألسباب ودالالت
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اهلزيمة االنتخابية للعدالة والتنمية خالل
هذه االنتخابات ،يف حتليل وقراءة وتفكيك
خمرجات العملية االنتخابية من جهة،
ووضعها يف سياقها التارخيي والسيايس من
جهة أخرى ،وهي تنطلق من املستجدات
القانونية والدستورية ،مع استحضار
رهانات الفاعلني السياسيني ،والتطرق إىل
املعوقات البنيوية واإلدارية التي تعرتض
ّ
الفاعل احلكومي واملنتخبني يف حتقيق تنمية
وديمقراطية حقيقية ،باعتبارمها مدخلني
يساعدان عىل اإلحاطة باملوضوع .

أيضا
ويضم هذا العدد بني َد ّفتيه ً
ّ
جمموعة أخرى من الدراسات املميزة ،مثل
دراسة الباحث الفلسطيني محدان عمران
عن "رسقة (إرسائيل) للمياه الفلسطينية
والعربية" ،ودراسة الباحثني كوتلوهان
غورجو وعمر أوزكيزيلجيك التي تناقش
ويتّتم
احلصار املفروض عىل منطقة درعاُ ،
مهم سلط فيه األكاديمي
بملف
العدد
ّ
ّ
الرتكي مردان غونيش الضوء عىل واقع
تعليم دروس الدين اإلسالمي يف أملانيا يف
الواليات األملانية ،وقدم مقرتحات جدّ ية
لتعريف اجليل اإلسالمي الناشئ يف أملانيا
بدينه بشكل صحيح ،وبام ينسجم مع
القوانني املعمول هبا يف أملانيا.
وباإلضافة إىل الدراسات الق ّيمة يضم
عرضا لبعض الكتب املميزة الصادرة
العدد ً
حدي ًثا ،منها كتاب الرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان ،وعنوانه" :من املمكن
إنشاء عامل أعدل".
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وختا ًما نأمل أن تكون مل ّفات العدد
ً
حتليل متامسكًا بمنظور
قد قدّ مت للقارئ
خمتلف ورصني ،ورؤية واضحة للقضايا
التي جرى تناوهلا ،ونأمل أن نستمر يف
التواصل معكم عرب األعداد القادمة من
خالل املزيد من البحوث والدراسات
العلمية الرصينة التي تتناول الظواهر

والتطورات اإلقليمية والدولية.

ونود أن نشري إىل القارئ الكريم إىل أن
جملة رؤية تركية قد أمتت مع هذا العدد رقم
 40عامها العارش .وقد سعت املجلة خالل
هذه األعوام إىل تقديم حتليالت رصينة
ومعمقة عن السياسة الرتكية ،والظواهر
الدولية واإلقليمية بشكل مميز
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