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كلــمــة رئي�س التحرير
رمـ�ضـــان يـلـــدرم
َ
العال
تعرف
مرت بضعة أشهر عىل ُّ
ّ
فريوس "كوفيد  "19أو "كورونا" الذي
انترش يف العامل انطال ًقا من مدينة ووهان
الصينية ،وأودى بحياة عرشات اآلالف،
وأجرب مجيع الدول عىل تطبيق إجراءات
احلجر الصحي أو احلجر املنزيل .وقد
فتح انتشار هذا الوباء الباب للكثري من
املهمة ،مثل :متى سينتهي انتشار
األسئلة
ّ
هذا الوباء؟ وما آثاره يف النظام العاملي؟
وما تأثريه يف االقتصاد؟ ...وغريها من
األسئلة التي تنتظر إجابات وافية.
سعى هذا العدد من جملة (رؤية تركية)
كام وعدنا يف العدد السابق -إىل اإلجابةعن هذه األسئلة ،بتناول هذه القضية
وحتليلها من مجيع أبعادها ،من خالل
دراسات أكاديمية متنوعة ،وإتاحة الفرصة
أمام القارئ للحصول عىل املعلومة من
مصادرها األوىل.
ملف
يركز العدد اجلديد من جملتنا عىل ّ
جائحة كورونا وتداعياهتا عىل النظام
الدويل؛ سياس ًّيا واقتصاد ًّيا ،ويتناول
بحو ًثا ودراسات أخرى مللفات إقليمية
ومهمة.
كبرية
ّ

السيد فخر الدين قوجة إسرتاتيجية تركيا
الصحية ملواجهة الوباء ،بعنوان :النموذج
الرتكي يف إدارة وباء كوفيد 19-املستجدّ :
تدابري السياسة الصحية وإسرتاتيجياهتا؛
يتناول فيه النموذج الذي صنعته تركيا
يف إدارة وباء كوفيد  ،19وتدابري سياسة
تركيا الصحية وإسرتاتيجياهتا يف مواجهة
الوباء ،حيث أ ّدت التدابري األولية -حتى
قبل إعالن الوباء من منظمة الصحة
العاملية -إىل ّ
تأخر دخول املرض إىل تركيا
أكثر من شهرين ،كام مل يكن الوباء مفاج ًئا
لنظام الرعاية الصحية يف تركيا؛ لوجود
خطط مكافحة األوبئة وتنفيذها منذ عام
 .2004وبفضل اخلطوات التي اختذهتا
من خالل قطاعها الصحي وغريها من
القطاعات املعنية األخرى متكّنت تركيا
من ختفيف عدوى اإلصابة بالفريوس،
والتحكّم برسعة انتشاره ،ومتكّنت من
التشخيص والعالج بطريقة ف ّعالة .و ُي َعدّ
معدّ ل الوفيات النامجة عن كوفيد 19-يف
تركيا األدنى بني عدد كبري من البلدان التي
تعرضت للوباء.
ّ

ينتقل العدد من زواية النظر الصحي
ّ
نستهل ملفات العدد بإسهام
نوعي إىل مدار أوسع ،حيث يتناول الدكتور
ّ
ومم ّيز ،متم ِّثل يف تقييم وزير الصحة الرتكي برهان الدين ضوران األكاديمي بجامعة
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ابن خلدون بإسطنبول ورئيس مركز
َ
مستقبل تنافس
سيتا للدراسات يف بحثه
القوى العظمى عامل ًّيا بعد كورونا ،يف ّ
ظل

ويف هذا املجال يس ّلط الباحث طلحة

بروزا ،وقد استجابت
دورا أكثر
ً
الدولة ً
البرشية للوباء عىل املستوى الوطني،

األزمات يف عامل ما بعد كوفيد،19-
ويرى ّ
أن فكرة األممية التي ُت َعدّ النموذج

إعادة تأميم السياسة الدولية ،حيث تو ّلت

فالدول وحدها لدهيا القدرة اإلدارية

الالزمة لتقديم املساعدة التي تشتدّ احلاجة
إليها ملواطنيهاً .
وبدل من والدة نظام عاملي

جديد ،من املتو ّقع أن ينترش االضطراب يف

فرتة ما بعد الوباء .وال يمكن أن يكون
هناك نظام جديد عىل الساحة الدولية
بدون توزيع جديد للسلطة ،وبدون

اقتصاد ومعايري سياسية جديدة ،ولن

تنخرط الدول الفردية يف عمليات إعادة

تقييم جذرية ،ما مل تكن يائسة بام يكفي من
التحالفات اجلديدة.

ويف السياق ذاته يقدّ م الربوفسور

بريول آق غون ومتني جليك بحثهام حول

عملية احلوكمة العاملية التي ترضرت
بشكل ٍ
ٍ
كبري يف جماالت السياسة واالقتصاد
واألمن ،باإلضافة إىل عمل نظام الصحة

العاملي خالل أزمة كورونا .ومن املؤسف

وغريها -وقفت مجي ًعا عاجزة عن مكافحة
خطر كوفيد.19-

كوسا الضوء عىل احلوكمة الدولية وإدارة

السائد للتعامل مع األزمات الدولية منذ
هناية احلرب الباردة عىل وجه اخلصوص

بدأت يف الرتاجع يف أعقاب األزمة املالية
العاملية يف سنة  .2008واملتو َّقع من وباء

يرسع يف إضعاف اآلليات
كوفيد 19-أن ِّ
اجلارية التي تشكّل النظام الدويل ،وتقدّ م
احللول لألزمات الدولية .وهناك ثالثة

سيناريوهات يمكن أن تكون عليها فرتة ما
بعد وباء كوفيد ،19-هي :تعديل األممية
الليربالية ،أو قيام نظام دويل يتمحور

حول الصني أو حول القوى اإلقليمية ،أو

الفوىض.

ونظر ًا ألمهية تداعيات وباء كورونا

عىل نظام االقتصاد العاملي فقد تناول
الباحث نور اهلل غور التداعيات املحتملة
ألزمة فريوس كورونا عىل النظام

العاملي من خالل ثالث
االقتصادي
ّ
وقائع :الواقعة األوىل هي سلسلة التدابري

أن منظمة الصحة العاملية التي ُت َعدّ اجلهة
التنفيذية الرئيسة يف نظام الصحة العاملي،

العاملية وتقنيات األمتتة الذكية ،والواقعة

والناتو ،وجمموعة  ،G-7وجمموعة

يف االقتصاد ،والواقعة الثالثة يف البطالة

وكذلك األمم املتحدة ،واالحتاد األوريب،

 ،G-20ومنظمة التعاون اإلسالمي،

الثانية هي السياسة احلامئية ودور الدولة
وعدم املساواة واالقرتاض.
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وامتدا ًدا لدراسة تداعيات الوباء
عىل صعيد التنافس الدويل يتناول
احلرب الباردة بني
الباحث ويسل كورت
َ
الواليات املتحدة األمريكية والصني،
وتناقش دراسته التأثريات املحتملة لوباء
كوفيد 19-يف السياسة الدولية عمو ًما،
ويف النظام الدويل بشكل خاص ،وترى أن
هنجا يرتكز حول املصلحة
الدول ستنتهج ً
القومية بصورة أكرب ،أ ّما عىل الصعيد
العاملي فسيزداد التوتر بني الواليات
املتحدة األمريكية والصني .وتناقش
الدراسة كيفية نشأة أنامط النظم الدولية
التي تشكلت خالل املراحل التارخيية
املختلفة .كام حت ّلل مصدر االضطراب
الذي حصل يف النظام الدويل يف العقد
وأخريا؛ تستعرض سيناريوهات
األخري،
ً
تأثري وباء كوفيد 19-يف هذه العملية.

وتزامنًا مع الذكرى السنوية الرابعة
ملحاولة انقالب  15متوز  2016يف تركيا
يتناول العدد هذه الذكرى يف دراسة مم ّيزة
أعدها ثالثة أكاديميني :راسم أوزغور
دونمز ،وقاسم تيمور ،وفاطمة أرمان
تيك لويد ،بعنوان( :العالقة بني القيادة
والتمكني السيايس والتعبئة االجتامعية:
نموذجا)،
حماولة انقالب  15متوز يف تركيا
ً
وحت ّلل هذه الدراسة عالقات "التمكني
املتبادل" بني الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان وأتباعه ،وكيف عملت القيادة
والصورة الكاريزمية ألردوغان يف حشد
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أتباعه ليلة  15متوز (يوليو) ،2016
عندما احتشدت أعداد كبرية منهم ضدّ
يتكون هذا البحث من
حماولة االنقالب.
ّ
ثالثة أقسام :يشمل القسم األول مناقشة
نظرية إلقاء الضوء عىل املفهوم واآلليات
األساسية للتمكني السيايس ،وآثاره يف
العالقات بني القادة واألتباع من أجل فهم
كيفية تأثري ٍّ
كل منهام يف اآلخر ،وبخاصة
يف أوقات األزمات السياسية ،ويق ّيم
القسم الثاين خصائص أردوغان وأسلوب
حكمه اللذين كان هلام دور أسايس يف
ّ
احلث عىل مقاومة االنقالب الفاشل ،من
أجل حتديد مدى صلة أطروحة التمكني
وأخريا ،حي ّلل
باحلالة اخلاصة لرتكيا،
ً
القسم الثالث الوسائل املختلفة التي متكّن
هبا أردوغان من إهلام اجلامهري للتعبئة ضد
االنقالبيني.

ملف كورونا يتناول هذا
وخارج سياق ّ
العدد طائفة أخرى من الدراسات تتناول
املهمة يف السياق اإلقليمي
مجلة من القضايا ّ
والدويل ،منها دراسة فاتح موصلو الباحث
يف مركز سيتا التي تتناول احلكومة املشكَّلة
حدي ًثا يف العراق وآفاق عملها ،فيام تتناول
دراسة الباحث الفلسطيني عبدالعزيز أبو
اإلرسائييل ألرايض
الضم
عليان خم ّطط
ّ
ّ
الض ّفة الغربية وغور األردن ،أما الباحث
عباس صالح فيس ّلط الضوء عىل السياسة
اخلارجية للسودان جتاه ثالث دول جماورة
له ،هي :مرص وليبيا وإثيوبيا.

ويتتَم العدد بمقالة الدكتور فتحي
ُ
غونغور التي تضع القارئ العريب أمام
دراسة حلياة وإسهامات العامل الرتكي
فؤاد سزكني ،الذي يم ّثل أحد أهم علامء
احلضارة اإلسالمية التي يمتدّ تارخيها
أربعة عرش قرنًا .وقد كان فؤاد سزكني
يتقن  27لغ ًة ،منها الرسيانية والعربية
عضوا
والالتينية والعربية واألملانية ،وكان
ً
يف العديد من األكاديميات الدولية ،وحاز
كبريا من اجلوائز واألوسمة ،منها
عد ًدا ً
عضوية الرشف يف جممع اللغة العربية
بالقاهرة ،وجممع اللغة العربية بدمشق،

وأكاديمية امللكية يف الرباط باملغرب،
وجممع اللغة العربية ببغداد ،وأكاديمية
العلوم برتكيا.

وختا ًما نأمل أن تكون مل ّفات هذا
كبريا من الفراغ
العدد قد غ ّطت جز ًءا
ً
املتع ّلق بموضوع العدد ،وقدّ مت للقارئ
ً
حتليل متامسكًا بمنظور خمتلف ،ونأمل
أن نتواصل معكم يف األعداد القادمة من
خالل املزيد من البحوث والدراسات
العلمية الرصينة التي تتناول التطورات يف
تركيا واملنطقة.
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النموذج الرتكي يف �إدارة وباء كوفيد 19-امل�ستجد :تدابري
ال�سيا�سة ال�صحية و�إ�سرتاتيجياتها فخر الدين قوجة

فريو�س كورونا وتداعياته على نظام االقت�صاد العاملي
على املدى الطويل
نور اهلل غور

م�ستقبل تناف�س القوى العظمى العاملية بعد كورونا
برهان الدين �ضوران

احلوكمة الدولية و�إدارة الأزمات يف عامل ما بعد كوفيد19-

طلحة كو�سا

امل�ؤ�س�سات الدولية واحلوكمة الدولية خالل مرحلة
كوفيد19-
بيرول �آق غون ،متين جليك

ال�ضم الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية يف ال�ضفّة
خمطّ ط
ّ
الغربية
عبد العزيز محمود �أبو عليان

