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للتعديالت  انعكاًسا   2020 النواب  مجلس  انتخابات  تعتبر 
عام  دستور  بتعديل   ،201٩ أبريل  في  متت  التي  الدستورية 
201٤، حيث تضمنت هذه التعديالت استبدال نحو 12 مادة، 
وإضافة 10 مواد جديدة، ُخصص بعضها لتنظيم وإدارة احلياة 
ـُدلت  ع والتى   102 املادة  بينها  من  وكان  مصر،  في  النيابية 
لتنص على تخصيص ما ال يقل عن ربع إجمالي عدد املقاعد 
متثيل  النص على ضرورة  وكذلك  للمرأة،  النواب  في مجلس 
الفئات اجملتمعية اخملتلفة مثل الشباب واألقباط وذوي اإلعاقة 
القانون.  يحدده  مالئم  بشكل  باخلارج  املقيمني  واملصريني 
عدة  على  تعديالت  إدخال  مت  القانوني،  اإلطار  يخص  وفيما 
قوانني، منها قانون مباشرة احلقوق السياسية، وقانون الدوائر 
االنتخابية، وقانون الهيئة الوطنية لالنتخابات، وقانون مجلس 
قانون مجلس  تعديل  كان  التعديالت  هذه  أهم  ومن  النواب. 
النواب لينص في مادته األولى على أن يُشكل مجلس النواب 
من 568عضًوا يُنتخبون باالقتراع العام السري املباشر، على 
أن يخصص للمرأة ما ال يقل عن 25٪ من إجمالي عدد املقاعد، 
ويجوز لرئيس اجلمهورية تعيني عدد من األعضاء في مجلس 

املنصوص  الضوابط  وفق  وذلك كله   ،٪5 يزيد على  ال  النواب 
عليها في هذا القانون. كما نصت مادته الثالثة على أن يكون 
الفردي  بالنظام  28٤مقعًدا  بواقع  النواب  مجلس  انتخاب 
و28٤مقعًدا بنظام القوائم املغلقة املطلقة، ويحق لألحزاب 
واملستقلني الترشح في كل منهما. ونصت املادة الرابعة على 
علي أن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر 
تخصص  دوائر  وأربعة  الفردي،  بالنظام  لالنتخاب  تخصص 
لالنتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتني منها ٤2 مقعًدا 
لكل  مقعد   100 األخرتني  للدائرتني  ويخصص  منهما،  لكل 
منها. هذه التعديالت أثرت وبشكل كبير على تركيبة برملان 

2020، وعلى القوى املشاركة في االنتخابات.

القوى املشاركة وغير املشاركة في االنتخابات

عدد  بتزايد  الفردية  املقاعد  على  الترشح  عملية  اتسمت 
خاض  فبينما  باحلزبيني،  مقارنًة  املستقلني  املرشحني 
االنتخابات ٣0٩6 مرشًحا مستقاًل على املقاعد الفردية، كان 
 86٧ الفردية  املقاعد  على  احلزبيني  املرشحني  عدد  إجمالي 

نتائج ودالالت انتخابات جملس النواب 2020*  

*إعداد  وحدة الدراسات املرصية,  حترير: د. دينا شحاتة

تقديـــر موقـــف
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وبالنسبة للمقاعد اخملصصة  بلغ عددهم 280 مرشًحا.  الذين  مرشًحا فقط، على رأسهم مرشحي حزب مستقبل وطن 
للقوائم، والبالغ عددها 28٤ مقعًدا، فقد ترشحت أربع قوائم رئيسية، إحداهما فقط التي قدمت مرشحيها جلميع املقاعد، 
حيث تقدمت »القائمة الوطنية من أجل مصر« للمنافسة على دوائر اجلمهورية األربعة، بينما ترشحت »قائمة نداء مصر« 
الدلتا، فيما خاض  دائرة شرق  أبناء مصر« على  الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وترشحت »قائمة  دائرتي غرب  على 
حتالف املستقلني االنتخابات في دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. وبذلك يكون إجمالي عدد القوائم املرشحة في الدوائر 

األربعة 8 قوائم، نصفهم قوائم »الوطنية من أجل مصر«.

وقد غابت بعض القوى عن انتخابات مجلس نواب 2020، وعلى رأسها حزب املصريني األحرار، الذي كان قد حاز املرتبة األولى 
بني األحزاب في انتخابات برملان 2015. وباإلضافة إلى 2٤نائب سابق انتهت عضويتهم ألسباب مختلفة منها التعيني مبجلس 
الشيوخ أو الوفاة أو االستقالة أو إسقاط العضوية، فإن هناك 20٩ نواب في برملان 2015 ، لم يخوضوا انتخابات مجلس النواب 
2020. وبينما شارك حزب النور بقائمة مستقلة في انتخابات 2015، فإنه لم يشارك في املنافسة على مقاعد القوائم في 
انتخابات 2020، ولم ينافس سوى بـ 15 مرشًحا على املقاعد الفردية. كما غابت أحزاب أخرى عن مقاعد القوائم واكتفت 

بالتنافس على املقاعد الفردية مثل حزب احملافظني.

املصدر: هيئة التحرير، اعتمادًا على بيانات الهيئة الوطنية لالنتخابات 

نتائج االنتخابات

التصويت، وهي نسبة  النواب لعام 2020 نحو 2٩٪ من إجمالي من لهم حق  انتخابات مجلس  بلغت نسبة املشاركة في 

تقديـــر موقـــف

عدد املرشحني علي املقاعد الفردية في انتخابات 
مجلس النواب ٢٠٢٠
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مقاربة ملعدل التصويت في انتخابات مجلس النواب عام 2015، التي بلغت نحو 28.٣٪. وفيما يتعلق بالتركيبة احلزبية لبرملان 
2020، كما أفرزتها االنتخابات مقارنة بانتخابات مجلس النواب 2015، جاء حزب مستقبل وطن في الترتيب األول، وخرجت 
أحزاب خالية، منها املصريني األحرار واحملافظني. وبينما كان البرملان السابق برملان املستقلني فإن مجلس النواب احلالي يغلب 

عليه الطابع احلزبي. 

وقد اكتسحت »القائمة الوطنية من أجل مصر« املقاعد اخملصصة للقوائم، كما حصد حزب مستقبل وطن ما يزيد عن 
نصف املقاعد الفردية. وجنحت املرأة في حصد 1٤8 مقعًدا في مجلس النواب، من بينهم 1٤2 مقعًدا مبقاعد القوائم ككوته 
انتخابية محسومة مسبًقا، باإلضافة إلى 6 مقاعد فردية حصد نصفهم مستقالت ونصفهم مرشحات حزب مستقبل 
وطن. وحصد األقباط 2٧ مقعًدا بينهم 2٤ مقعد ضمن القائمة و٣ مقاعد فردية. وقد فشل 200 نائب برملاني في االحتفاظ 
مبقاعدهم، وخسروا انتخابات مجلس نواب 2020، من بينهم مرتضى منصور وعبد الرحيم علي واملتحدث اإلعالمي باسم 
مجلس نواب 2015 صالح حسب اهلل. وكذلك بعض نواب املعارضة مثل هيثم احلريري ومحمد عبد الغني وأحمد الطنطاوي. 

فيما احتفظ 1٧6 نائًبا مبواقعهم.

نتائج انتخابات برملانّي ٢٠15 و٢٠٢٠ طبًقا للصفة احلزبية )دون التعيينات(

برلمان 2015الصفة الحزبية
برلمان 2020

قوائمفردياإلجمالي
---65المصريون األحرار

51316171145مستقبل وطن
3325421الوفد الجديد
1723419حماة الوطن

13502228الشعب الجمهوري
7-128المؤتمر
-1177النور

-6المحافظين
-4السالم الديمقراطي

411110مصر الحديثة
7-47المصري الديمقراطي االجتماعي

-4الحركة الوطنية
9-39اإلصالح والتنمية

3725الحرية
-3مصربلدي

-1حراس الثورة
1615التجمع

-1العربي الناصري
-1السالم االجتماعي
-1الصرح المصري

2-2-العدل
1-1-إرادة جيل
317957025مستقلون

املصدر: هيئة التحرير، اعتمادا على بيانات الهيئة الوطنية لالنتخابات

تقديـــر موقـــف
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أهم مالمح ودالالت العملية االنتخابية

 كان النتخابات مجلس النواب عدد من املالمح والدالالت املهمة 
والتى ستنعكس على أدائه في السنوات القادمة، وستحدد 
مسؤولياته  ممارسة  في  فعال  دور  له  سيكون  كان  إذا  ما 
الرقابية والتشريعية. وميكن إجمال هذه املالحظات فيما يلي: 

مالمح . 1 اختلفت  الفردية:  الدوائر  في  املنافسة  تركز 
االنتخابات  عن  جزئياً  العام  هذا  االنتخابية  العملية 
أقل  كان  القوائم  انتخاب  أن  بدا  وفيما  السابقة، 
تنافسية، فإن عملية تشكيل القوائم ذاتها في مرحلة 
ما قبل غلق باب الترشح اتسمت بالتنافسية، وشهدت 
تغيرات مهمة في اللحظات األخيرة، ولكنها تغيرت عبر 
يحسمه  انتخابي  تنافس  عبر  وليس  احلزبية  االتفاقات 
الناخبون، فاجتاه عدة أحزاب للتحالف ضمن هذه القوائم 
القوائم  إعالن هذه  منذ  التنافس مبكراً  كان قد حسم 
املقاعد  على  التنافس  كان  وفيما  انتخابها.  عند  وليس 
الفردية أكثر شراسة، إال أنه لم يرق إلى درجة التنافسية 

التي شهدتها االنتخابات السابقة وما قبلها.

غياب البرامج احلزبية: كان الًفتا في العملية االنتخابية . ٢
سواء  املرشحني،  برامج  بني  السياسية  املناظرة  غياب 
بدا  إذ  القوائم،  أو  الفردية  املقاعد  على  التنافس  في 
الختيار  وليس  أشخاص  الختيار  كانت  االنتخابات  أن 
تتنافس فيما بينها على خيارات  املعالم  برامج واضحة 
سياسية محددة. واقتصرت برامج معظم األحزاب على 
ومتكني  التنمية  حتقيق  مثل  وفضفاضة  عامة  شعارات 
الشباب. ومن املالحظ أيضا أن كثيرًا من النواب األعضاء 
في حتالف 25-٣0 الذى مثل صوت املعارضة داخل البرملان 

السابق لم ينجحوا في انتخابات 2020. 

دور املال السياسي: استمر دور املال السياسي كملمح . 3
االنتخابات  كما  االنتخابية  العملية  مالمح  من  مهم 
فقد  االنتخابي،  لإلنفاق  سقف  حتديد  ورغم  السابقة. 
كثرت الشكاوى وتبادل االتهامات بني األحزاب واملرشحني 
الدعاية،  على  اإلنفاق  وتخطي  السقف  بهذا  بالتالعب 
إلى غير ذلك من توجيه املنافع املباشرة للناخبني للتأثير 

أبرز هذه االنتقادات تلك  على سلوكهم االنتخابي. ومن 
جانب  من  سواء  وطن،  حزب مستقبل  إلى  وُجهت  التي 
األحرار.  املصريني  حزب  أو  االجتماعي  الدميقراطي  احلزب 
لذا، من املهم تفعيل القوانني واإلجراءات اخلاصة باإلنفاق 
العملية  وشفافية  مصداقية  على  للحفاظ  االنتخابي 

االنتخابية.

اإلعالمي . 4 االهتمام  كان  اإلعالمي:  االهتمام  تراجع 
االتهامات  برصد  فقط  ومهتًما  خافًتا  باالنتخابات 
املتبادلة بني املرشحني واملشكالت التي وقعت دون االلتزام 
املواطنني  إشراك  إلى  تسعى  هادفة  إعالمية  بسياسة 
بشكل أكثر فعالية في العملية االنتخابية والتشجيع 
في  الضاغطة  االقتصادية  الظروف  رغم  املشاركة  على 
ظل انتشار الوباء. وساهمت التغطية اإلعالمية اخلافتة 
الشعبي  االهتمام  تراجع  في  أخرى-  عوامل  -بجانب 

وانخفاض نسب املشاركة نسبًيا. 

جتديد النخبة البرملانية: لم يترشح 20٩ من نواب البرملان . 5
السابق في انتخابات 2020، كما خسر 200 نائب آخرين 
في هذه االنتخابات ولم ينجح سوى 1٧6 نائباً من البرملان 
السابق في احلفاظ على مقاعدهم، مما يعني أن النخبة 
عن  مختلف  ودور  أداء  لها  يكون  قد  اجلديدة  البرملانية 
سابقتها، خاصة إذا مت صقل قدراتها من خالل االستعانة 

مبستشارين ومعاونني من اخلبراء واملتخصصني.

البرملانية . 6 املقاعد  من   ٪25 تخصيص  أدي  املرأة:  متثيل 
التاريخ  إلى حتقيق أعلى نسبة متثيل للمرأة في  للمرأة، 
طبيعة  على  تداعيات  له  يكون  قد  مما  املصري  البرملاني 
القضايا واملواقف التى سوف يتبناها البرملان فيما يخص 

قضايا املرأة واألسرة.

عن . 7  2020 انتخابات  اختلفت  أغلبية:  حزب  تشكل 
انتخابات 2015 من حيث وجود حزب سياسي، وهو حزب 
مستقبل وطن، جنح في التنافس على معظم املقاعد في 
الدوائر الفردية والقائمة، وجنح في احلصول على أغلبية 
برملانية مما ميكنه من لعب دور مهم في احلياة السياسية 

املصرية في السنوات القادمة.

تقديـــر موقـــف
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من  زاد  والقضايا  األزمات  من  بعدد  العربية  املنطقة  تزدحم 

العالم،  اجتاحت  وبائية حادة  أزمة  وتداعياتها تفشى  تأزمها 

جراء انتشار فيروس “ كوفيد – 1٩” املعروف باسم كورونا، وألقت 

تلك اجلائحة بتداعياتها على كافة دوله، وكانت تداعياتها على 

الدول املأزومة فى املنطقة العربية أكثر وضوحا وتأثيرا؛ ملعاناة 

بعض دولها والتزال من أزمات “مستحكمة” ومتعددة احللقات. 

“محتملة”  مسارات  عدة  رصد  هنا  نحاول  السياق  هذا  فى 

املنطقة خالل عام 2021  بالنسبة ألزمات  األحداث  الجتاهات 

من  كورونا  أزمة  أنتجته  ما  األول،  مهمني:  تطورين  إطار  فى 

تداعيات سياسية واجتماعية. والثانى: ما قد تطرحه نتائج 

االنتخابات األمريكية لعام 2020 من تأثيرات على تلك امللفات، 

تصورات  تعطى  قد  التى  املؤشرات  بعض  ضوء  فى  وذلك 

املنطقة  قضايا  جتاه  األمريكية  السياسات  بشأن  احتمالية 

خالل املرحلة القادمة. 

فقد مثلت جائحة فيروس كورونا، التى اجتاحت دول العالم 

واملنطقة خالل عام 2020، أزمة كاشفة للعديد من األزمات 

التى متر بها املنطقة العربية؛ كالصراعات الداخلية املسلحة، 

وعدم االستقرار السياسى، واألزمات االقتصادية، واالنقسام 

االجتماعى. وما أدت إليه تلك األزمات من تداعيات اقتصادية 

واجتماعية وأمنية حادة. ويكمن تأثير جائحة كورونا وعالقتها 

كون  فى  واالقتصادية،  منها  السياسية  املنطقة  بأزمات 

اجلائحة قد عكست مدى االرتباط بني األزمات القائمة على 

مدار سنوات مضت، وبني ما أنتجته اجلائحة من تداعيات على 

تلك األزمات نفسها. 

من  حالة  سيادة  فى  ساهمت  اجلائحة  أن  من  الرغم  فعلى 

“اجلمود” فى نشاط األزمات فى املنطقة وفواعلها األساسيني، 

إلنشغال  نتيجة  مساراتها  فى  نسبية”  “تهدئة  إلى  أدى  مبا 

“املؤثر” الدولى واإلقليمى املنخرط فى تلك األزمات بتداعيات 

إال  به.  واألمنية  االقتصادية  األوضاع  اجلائحة وضغطها على 

أن تأثيراتها أزدادت حدة نتيجة ملا أدت إليه من حتمية تعامل 

فواعل تلك األزمات؛ سواء كانت أزمات داخلية محضة أو أزمات 

داخلية ذات أبعاد إقليمية ودولية، بصيغ جديدة ومختلفة عن 

أن  يعنى  ما  املاضية.  السنوات  خالل  بها  تعاملت  التى  تلك 

رؤيـــة مســـتقبلية

 "املسارات املحتملة": 
اجتاهات األحداث ألزمات املنطقة لعام 2021 *  

* صافيناز حممد أمحد - رئيس حترير دورية بدائل 
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حالة اجلمود فى بعض مواقف القوى الدولية واإلقليمية من 

األزمات املنخرطني فيها ساهمت بقوة فى مزيد من تعثرها. 

عن  الناجتة  الصحية  التحديات  فيها  تتقاطع  أزمات  فهناك 

تردى  وعن  الصراع،  عن  الناجتة  التحديات  مع  كورونا  أزمة 

وغياب  اجملتمعى  االستقرار  عدم  وعن  السياسية،  األوضاع 

الثقة بني الشعوب وأنظمتها السياسة، مبا يؤدى إلى تفاقم 

الرؤية  تلك  وبتطبيق  جديدة.  أزمات  خلق  أو  القائمة  األزمة 

إن ثمة عدة  القول  على األزمات املوجودة فى املنطقة، ميكن 

اجتاهات ميكن رصدها كالتالى:

األزمة السورية.. استمرارية حالة »الثبات واجلمود«

خالل عام 2020 شهدت األزمة حالة من “الثبات” فى مسار 

حالة  استمرار  مع  والنظام،  املعارضة  بني  املسلح  الصراع 

انعدام املسار السياسى وتوقفه. لكن جمود الصراع وثباته 

للدول  اإلستراتيجية  املصالح  خريطة  تشكل  نقطة  عند 

من  حالة  قابله  األزمة،  فى  املنخرطة  والدولية  اإلقليمية 

املناطق  داخل  اإلنسانى  املستوى  على  األزمات  وتتابع  تزايد 

التى  القليلة  املناطق  فى  أو  النظام،  عليها  يسيطر  التى 

مقدمتها  وفى  واملعارضة  النظام  بني  صراعا  تشهد  التزال 

إدلب. هذا يعنى أن مسار األزمة خالل عام 2021 من احملتمل 

عام  خالل  عليها  كان  التى  اجلمود  حالة  على  يستمر  أن 

بني  الصراع  خريطة  تستقر  أن  احملتمل  من  أنه  كما   ،2020

لكنها  املصالح«،  »توازن  وضعية  على  فيها  الفاعلة  القوى 

متخضت  كورونا  وباء  تفشى  ظل  وفى  نفسه،  الوقت  وفى 

واالجتماعى  اإلنسانى  املستوى  على  أزمات  عدة  عنها 

من  كذلك  وزادت  السوريني،  معاناة  “ازدياد”  فى  ساهمت 

الوباء وصول  أعبائهم االقتصادية؛ السيما فى ظل تعطيل 

املساعدات اإلنسانية سواء داخل مناطق سيطرة النظام أو 

باتت هدفا  والتى  التى التزال خارج سيطرته،  املناطق  داخل 

للنازحني.  

أن  وجموده،  الصراع  ثبات  حالة  ورغم  املتوقع  من  أنه  كما 

احلراك فى عدد  السورية فى عام 2021 بعض  األزمة  تشهد 

من املسارات املرتقبة منها ما يتعلق بالسياسات األمريكية 

الرئيس املنتخب جو بايدن فى ظل  اجلديدة التى سيطرحها 

السورى  النظام  على  الضغط  سياسة  باستمرار  توقعات 

عبر العقوبات؛ كقانون حماية املدنيني املعروف بقانون قيصر؛ 

حلمله على قبول عملية سياسة تضمن شمول كافة األطراف 

باالنتخابات  تتعلق  أخرى  وهناك مسارات  املعارضة.  فيها  مبا 

الرئاسية فى سوريا خالل يوليو 2021. كما من املتوقع أن تؤدى 

السياسات األمريكية جتاه سوريا إلى تفاقم محفزات الصراع 

الداخلى على وقع آلية العقوبات. فى املقابل ستسعى إدارة 

بايدن لتدشني مسار دبلوماسًيا جديًدا خاص باألزمة يعتمد 

التسوية  تستهدف  األطراف  متعددة  الدبلوماسية  آلية 

السياسية لألزمة.  

األزمة فى العراق .. »استمرار التأزم واقتران السياسى 

باالقتصادى«

العراق دولة تعانى العديد من األزمات الداخلية : على املستوى 

السياسى حيث تزداد حالة عدم االستقرار الناجتة عن تأسيس 

عملية سياسية على أساس “احملاصصة الطائفية” التى تعد 

فضال  السياسية،  مشاكله  وأساس  احلقيقية  العراق  نكبة 

السياسية  القوى  ارتهان  من  احملاصصة  تلك  أنتجته  عما 

بعضها  مسلحة  ميليشيات  وتشكيل  إقلميني،  لداعمني 

يشكل  اآلخر  والبعض  السياسية،  القوى  من  عددا  تتبع 

ولكنها  للدولة  صوريا  تخضع  مستقلة  مسلحة  كيانات 

فعليا ترتبط ارتباطا شبه كامل باخلارج. 

املذهب  قوامها  على  يغلب  التى  امليليشيات  تلك  وتتسم 

السيادى  ودورها  الدولة  حتدى  على  قادرة  بكونها  الشيعى 

عبر ممارستها سلوكيات جعلت احلكومات العراقية املتتالية 

بخالف  داخليا،  هيبتها  فرض  عن  عاجزة   201٤ عام  منذ 

إيران  بني  احلسابات  تصفية  صراعات  فى  إقليميا  توريطها 

املتحدة.  الواليات  وبني  امليليشيات  لتلك  اإلقليمى  الداعم 

السياسى  الفساد  أوجه  من  العديد  تفشى  جانب  إلى  هذا 

واإلدارى واملالى. ومن املتوقع أن تأخذ األزمة فى العراق “مسارا 

تصاعديا “خالل عام 2021، حيث نتج عن تفشى وباء كورونا 

- فى ظل ضعف موارد الدولة وهشاشة مؤسساتها - انهيار 

رؤيـــة مســـتقبلية
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مع  املواطنني، خاصة  احتياجات  توفير  على  الدولة  قدرة  فى 

تراجع أسعار النفط .

 كما أنه من املتوقع عودة ظهور تنظيم الدولة بعد تصاعد 

عملياته فى العراق وسوريا مؤخرا على وقع استغالله حلالة 

انشغال احلكومة مبكافحة جائحة كورونا. ومن احملتمل كذلك  

)حكومة مصطفى  احلالية  احلكومة  بني  التصعيد  استمرار 

للحشد  التابعة  املسلحة  امليليشيات  وبني  الكاظمى( 

إصرار  بعد  عقابية،  بسياسات  شمولها  وقع  على  الشعبى 

تلك امليليشيات على لعب دورًا موازيًا لدور الدولة. 

كذلك من احملتمل أن يشهد عام 2021 حدوث “تغيير” فى منط 

االحتجاجات الشعبية العراقية التى بدأت عام 201٩ لتتحول 

من “الشمول” إلى “احملدودية” على وقع أزمة كورونا، لتصبح 

غياب  “استمرارية”  ظل  فى  كله  ذلك  وضعيفة،  مؤثرة  غير 

اإلرادة السياسية املوحدة القادرة على بناء الدولة على أسس 

الهوية الوطنية بدال من الهوية الطائفية.    

األزمة فى لبنان ..»ازدياد العنف وعدم االستقرار 

السياسى« 

على الرغم من أن تفشى فيروس كورونا خالل عام 2020 مثل 

االشخاص،  من  الكبيرة  للتجمعات  رادعا  اآلحيان  بعض  فى 

التى  الشعبية  االحتجاجات  حالة  على  فعليا  انعكس  مبا 

األوضاع  تردى  وقع  على   201٩ عام  خالل  دول  عدة  شهدتها 

السياسة واالقتصادية، إال أن احلالة اللبنانية مثلت -إلى حد 

اللبنانيني من  اجلائحة  متنع  فلم  القاعدة،  استثناءا من   - ما 

مواصلة احتجاجاتهم بشكل يشى باستمرارية “أزمة انعدام 

فى  فشلها  بعد  اللبنانية.  السياسية  القيادات  فى  الثقة” 

إخراج الدولة من عثراتها االقتصادية حتديدا، والتى تتلخص 

فى االنكشاف املالى للدولة وعدم قدرتها على تغطية نفقات 

قيمة  فى  هائل  تراجع  مع  ذلك  وتزامن  للمواطنني.  اخلدمات 

الليرة اللبنانية، األمر الذى أدخل النموذج االقتصادى اللبنانى 

املتميز فى أزمة اجتماعية حادة. 

ومن املتوقع أن تاخذ األزمة السياسية فى لبنان الناجتة فى 

بعض أسبابها عن وضع حزب اهلل بالنسبة للدولة، وما نتج 

خالل  تصعيديا”  “مسارا  سياسى  استقرار  عدم  من  عنها 

أزمة تشكيل احلكومة  بأن  املؤشرات  تقول  عام 2021، حيث 

ستكون مستمرة، ويستمر حزب اهلل مهددا لسيادة الدولة 

إلصراره على االنخراط اخلارجى بقوة فى أتون املواجهة بني إيران 

والواليات املتحدة؛ خاصة بعد أن أعلن رسميا عن استهدافه 

للمصالح األمريكية فى املنطقة ردا على اغتيال قائد فيلق 

 2020 عام  العراق  فى  سليمانى  قاسم  اإليرانى  القدس 

املنصرم. وفقا لذلك من املتوقع استمرار حالة عدم االستقرار 

بني  حقيقى  سياسى  تفاهم  حتقيق  فرص  لتراجع  نتيجة 

القوى السياسية اللبنانية قادر على خلق استحقاقات وقادر 

كذلك على تنفيذها.  

األزمة الليبية »تفاقم الصراع« 

تهدئة  املنطقة، وعلى  دول  تأثيرات جائحة كورونا على  رغم 

الصراع فى  أن  إال  الداخلية فى بعضها،  الصراعات  مسارات 

تهدأ  أو  يتوقف  ولم   2020 عام  خالل  تفاقما«  »ازداد  ليبيا 

أممية.  ملطالبات  استجابة  أو  اجلائحة  تلك  وقع  على  وتيرته 

وذلك نتيجة لتصاعد حدة املعارك على أرض الصراع واتساع 

نطاقها، فضال عن ازدياد حدة التدخالت اخلارجية فى األزمة، 

وحتديدا التدخالت التركية التى من احملتمل استمرارها بصورة 

تدعم التدخل التركى العسكرى فى ليبيا. 

السياسى  التراشق  حدة  »تصاعد«  املتوقع  من  أنه  كما 

الوضع فى ليبيا فى ضوء استراتيجة  التركى بشأن  املصرى 

مصر التى تقوم على اعتبار سرت واجلفرة نقاطا استراتيجية 

لألمن القومى املصرى. ويالحظ هنا أن حالة االنقسام الدولى 

حول ملف الصراع فى ليبيا من احملتمل استمرارها خالل عام 

2021 ، هذا االنقسام يجعل من عملية حسم الصراع ألى من 

طرفيه أمرًا بالغ الصعوبة والتعقيد.   

األزمة اليمنية.. »تخفيف الصراع« 

اتخذت األزمة فى اليمن مسار التهدئة وتخفيف حدة الصراع 

استجابة  كورونا  جائحة  انتشار  إثر  على   ،2020 عام  خالل 

رؤيـــة مســـتقبلية
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املساعدات  إلدخال  اجملال  إتاحة  بهدف  املتحدة،  األمم  ملطالبة 

الطبية واإلنسانية للمتضررين اليمنيني. وقد توحى استجابة 

أطراف الصراع إلى التهدئة بأن ثمة إنفراجة فى مسار الصراع 

. وهو تصور أنهته حالة »التصعيد« الذى شهدته األزمة خالل 

األيام األخيرة من عام 2020 املنصرم بقيام احلوثيني باستهداف 

مطار عدن الدولى استباقا لوصول الطائرة التى حملت أعضاء 

احلكومة اليمنية والقادمة من السعودية. وذلك بدعم من إيران 

التى صعدت من نشاطها على املستوى اإلقليمى خالل شهر 

ديسمبر فى كل من العراق واليمن، وذلك فى إطار الضغط على 

اإلدارة األمريكية اجلديدة التى ستتولى مهامها رسميا فى 20 

يناير 2021؛ حلملها على اتخاذ مقاربة إيرانية فى كافة القضايا 

اإلقليمية التى تشملها طهران بنفوذها.  

القضية الفلسطينية.. »مسارات جديدة« 

 من غير املتوقع أن تشهد القضية الفلسطينية تطورات ذات 

تأثيرات مهمة يعتد بها، لكن ثمة مسارات جديدة للقضية 

ستأخذ مجراها على وقع حالة التقارب والتطبيع التى متت 

لها  ستكون  والتى  وإسرائيل،  العربية  الدول  من  عدد  بني 

اإلسرائيلية،  الفلسطينية  العالقات  على مجمل  تداعياتها 

ودفعها  بالقضية  التذكير  إعادة  تستهدف  املسارات  هذه 

للواجهة الدولية مرة أخرى فى خضم تلك التطورات، وذلك 

من  كما  األوسط.  الشرق  فى  للسالم  ملؤمتر  الدعوة  عبر 

املتوقع أن يكون لإلدارة األمريكية اجلديدة حضورا على ساحة 

القضية وإن لم تتضح معامله بعد. 

احملتملة  التطور  مسارات  بشأن  عرضها  السابق  الرؤية 

التى  االختالفات  بعض  ثمة  بأن  تشى  املنطقة  أزمات  ألهم 

األزمات خالل عام 2021، مبا سيؤثر  تلك  ستشهدها ملفات 

القوى  وخيارات  ناحية،  من  دولها  خيارات  على  بالضرورة 

الدولية واإلقليمية املعنية بها من ناحية ثانية.  

رؤيـــة مســـتقبلية
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عام  بنهاية  اإلرهاب  التي شهدتها ظاهرة  اخلفوت  حالة  مع 

التنظيمات  لها  تعرضت  التي  املتتالية  الهزائم  201٩ عقب 

عادت  “داعش”،  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  اإلرهابية خصوصا 

التنظيمات عام 2020 لتبدأ في استعادة نشاطها من  هذه 

جديد وذلك عبر اختراق مساحات جديدة وتكريس حضورها 

بها، مستغلة في ذلك البيئة اخلصبة في مناطق النزاعات، 

تنظيمي  حضور  تركز  وقد  كورونا.  فيروس  أزمة  عن  فضال 

داعش والقاعدة في منطقة الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا. 

للتنظيمات  بالنسبة  أفريقيا  عام  هو   2020 عام  ويعتبر 

في  داعش  تنظيم  انتشار  سرعة  جهة  من  سواء  اإلرهابية، 

وسط وغرب وشرق أفريقيا، أو من جهة احتالل أفريقيا املرتبة 

األولى من حيث عدد العمليات اإلرهابية التى نفذها تنظيم 

القاعدة مقارنة مبجمل عمليات التنظيم في العالم. في هذا 

السياق يرصد  هذا التقرير أماكن متوضع تنظيمي  القاعدة 

وداعش في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا، معتمًدا في ذلك 

وتفاعالتهما  وعملياتهما  التنظيمني  نشاط  متابعة  على 

احلركية على مدار عام 2020.

أوال- منطقة الشرق األوسط 

بعد الهزائم العسكرية املتتالية التي تعرضت لها تنظيمات 

عامى  خالل  األوسط  الشرق  منطقة  في  واإلرهاب  العنف 

2018 و201٩، خصوصا تنظيم داعش وإنهاء خالفته املزعومة، 

عادت هذه التنظيمات مع عام 2020 لتكثف نشاط العمليات 

اإلرهابية، بشكل خاص في العراق التى احتلت املرتبة األولى في 

مجمل عمليات تنظيم داعش خالل عام 2020، مقارنة بباقي 

أفرع التنظيم اخملتلفة. 

داعش والقاعدة:
خريطة التموضع واالنتشار لعام 2020 *  

* حممد فوزي  - باحث يف العلوم السياسية 

تقرير
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(، في منطقة الشرق األوسط خالل ٢٠٢٠ ( والقاعدة ) خريطة توضح مساحات حضور داعش )

املصدر: حتديد مساحات حضور التنظيمني، بواسطة الباحث 

ثانيا- أفريقيا

في سياق التطورات املرتبطة باإلرهاب املعولم انتقلت شبكات اإلرهاب إلى القارة األفريقية، باعتبارها بيئة خصبة لالنتشار، 

خصوصا مع غياب مفهوم الدولة الوطنية، وحالة الصراعات واحلروب التي تشهدها القارة، وهو األمر الذى ساعد تنظيم مثل 

“داعش” على البعث من جديد واستعادة نفوذه من بوابة أفريقيا. وتوضح اخلريطة التالية مناطق انتشار تنظيمى داعش والقاعدة 

في القارة األفريقية. 

تقرير
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خريطة توضح مساحات حضور داعش )اللون األحمر( والقاعدة )اللون األسود(، في أفريقيا ٢٠٢٠

املصدر: حتديد مساحات حضور التنظيمني، بواسطة الباحث 

ثالثا- آسيا 

حتظى القارة اآلسيوية باهتمام كبير من قبل التنظيمات املتطرفة واإلرهابية عموما منذ عقود، لكن عام 2020 شهد حتواًل نوعًيا 
فيما يتعلق بنظرة هذه التيارات للقارة، خاصة منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث أصبحت القارة ذات أولوية بالنسبة 
لكل من القاعدة وداعش. ومبتابعة النشاط اإلرهابي خالل عام 2020، جند أن تنظيم داعش ركز على بعض مناطق االرتكاز في 
جنوب آسيا )أفغانستان – الهند – باكستان – سريالنكا( وجنوب شرق آسيا )اندونيسيا – ماليزيا – الفلبني( وآسيا الوسطى 
)طاجيكستان (. أما عن حضور القاعدة في آسيا، فبجانب حضورها التقليدي في أفغانستان، فهناك ما يعرف ب“قاعدة اجلهاد 

في شبه القارة الهندية” وهو التنظيم الذي ينشط في دول الهند وباكستان وبنجالديش.

تقرير
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خريطة توضح مساحات حضور داعش )اللون األحمر( والقاعدة )اللون األسود(، في آسيا ٢٠٢٠

املصدر: حتديد مساحات حضور التنظيمني، بواسطة الباحث

تقرير
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اصدارات

تناول مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية خالل 
شهر ديسمبر 2020، عبر إصداراته العديد من املوضوعات وكان 
أبرزها على املستوى الدولى، أزمة كوفيد – 1٩ وعالقتها بالتدهور 
البيئي العاملى، والتي تناولتها دورية كراسات استراتيجية في 
في  دراسة  البيئية:  »الدبلوماسية  عنوان  حتت   )٣1٣( العدد 
نشأة املفهوم وتطوره حتى كوفيد-1٩« التى أعدتها دكتورة/ 
بكلية  اآلسيوية  الدراسات  مبركز  -باحثة  األمير  كمال  نيلي 

االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. 

بيئية  كأزمة  كوفيد-1٩،  تصنيف  من  الدراسة  وانطلقت 
البيئي  للتدهور  نتيجة  جاء  وانتشارها  األوبئة  أن  بسبب 
املناخ  تغير  قضية  حلت  األزمة  تلك  وقبل  عاملًيا،  الشديد 
يتعلق  الكبرى، سواء فيما  الدولية  القضايا  قائمة  رأس  على 

دولًيا،  واالجتماعية  االقتصادية  تكلفتها  أو  انتشارها  مبساحة 
وتدفع تلك التغيرات في اجتاه االهتمام بالدبلوماسية البيئية التى 
تعتنى بجلوس اجملتمع الدولى )دول ومنظمات ورمبا أفرادًا( من أجل 
التفاوض والتنسيق الدولى املشترك ملواجهة تداعيات مشكالت 

البيئة. 

على  الضوء  تسليط  الدراسة  حاولت  املنطلق  هذا  ومن 
الدبلوماسية البيئية كمفهوم صار أساسًيا في العالقات الدولية، 
وزاد من أهمية »االعتماد املتبادل« في السياسية الدولية في ضوء 
يفوق  مبا  البيئية  األزمات  حتملها  التى  والتكلفة  األثر  ضخامة 
قدرات الدول منفردة، ونظرًا للطبيعة العابرة للحدود للمشكالت 
البيئية يصبح من الضرورى التعاون والتنسيق املشترك بني جميع 
أطراف اجملتمع الدولى، وهنا تأتى أهمية أداة الدبلوماسية البيئية. 

الكراسة مراحل تطور مفاهيم  اإلطار، تستعرض هذه  وفي هذا 
من  بداية  واآلليات  والقضايا  الفاعلني  خالل  من  الدبلوماسية 
ثم  اجلديدة  للدبلوماسية  وانتقاال  التقليدية  الدبلوماسية 
وكيف  كوفيد-1٩،  ألزمة  وصواًل  البيئية  الدبلوماسية  ملرحلة 
كدبلوماسية  جديدة  دبلوماسية  مفاهيم  لدخول  األخيرة  أدت 
للفرص  أمثلة  تناولت  كما  االفتراضية.  والدبلوماسية  الصحة 
الدولية،  املكانة  كتعزيز  البيئية  الدبلوماسية  أداة  متنحها  التى 
األخرى  الفرص  إلى  تشير  كما  تعاونية.  سياسات  أسس  وإرساء 
باالرتكاز على  املصرية  اخلارجية  السياسية  أن جتنيها  التى ميكن 
آلية الدبلوماسية البيئية، نظرا لوجود البعد البيئي في العديد 
من القضايا امللحة بالنسبة ملصر وأهمها مشكلة سد النهضة 

تقترح  اإلطار،  هذا  وفي  الغربية،  الصحراء  في  األلغام  ومشكلة 

استشرافية  نظرة  تطرح  كما  ذلك،  لتحقيق  مسارين  الدراسة 

ملستقبل الدبلوماسية البيئية على املستوى املصرى والدولى.

وعلى مستوى القضايا األفريقية، أصدرت دورية »امللف املصرى« – 

الصادرة عن املركز- عددًا، بعنوان »اتفاق جوبا وآفاق حتقيق السالم 

في السودان« تناولت من خالله عدة موضوعات حول اتفاق جوبا 

من بينهم، قراءة حول االتفاق وانعكاساته على الداخل السودانى، 

دعم  في  مصر  دور  استكمال  إطار  في  لالتفاق  املصرى  والدعم 

حتقيق  سبيل  في  السودان  تشهدها  التى  السياسية  التحوالت 

لعرض  العدد  تطرق  كما  البالد.  ربوع  كافة  في  واالستقرار  األمن 

انعكاسات اتفاق السالم على استقرار األمن اإلقليمى، مع اإلشارة 

وحتديد  السودانى؛  السالم  في مسارات  اخلارجية  القوى  أدوار  إلى 

فرص وحتديات االتفاق، حيث اتسم االتفاق بالشمول في نطاقه، 

من خالل معاجلته للقضايا األساسية ألزمات السودان في دارفور 

مع حتليل نصوصه  انه  إال  ذلك  ورغم  األخرى.  املهمشة  واملناطق 

وسياقاته الوطنية واإلقليمية والدولية، نالحظ عددًا من اجلوانب 

التى ميكن أن تشكل تهديًدا لعملية السالم السوداني، تأتى في 

القطاع  إصالح  تعقيدات  عن  فضاًل  االتفاق،  غموض  مقدمتها، 

األمني، بينما يتمثل العائق األكبر الذى يواجه تطبيق االتفاق في 

التحديات  تلك  وتفرض  القبلي.  والعنف  التمرد  قادة  غياب بعض 

في  بأدوارها  الفاعلة  والدولية  اإلقليمية  األطراف  تطلع  ضرورة 

حتقيق السالم السوداني الشامل.

* عرض  نورا فخري أنور - باحث مساعد يف مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 
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من  املزيد  إلى  حاجة  في  والتطرف  اإلرهاب  قضية  الزالت 
الدراسة والتحليل، خاصة في ظل التحوالت التي شهدتها 
خالل  اإلرهابية  للتنظيمات  والتنظيمية  الفكرية  اخلريطة 
السنوات األخيرة، واملتوقع أن تشهد حتوالت أخرى خالل الفترة 

القادمة.

السياسية  للدراسات  األهرام  مركز  قدم  اإلطار  هذا  في 
التي شكلت  املهمة  العديد من اإلسهامات  واالستراتيجية 
بحوثًا أساسية في هذا اجملال. ونعرض فيما يلي أمثلة لهذه 

اإلسهامات: 

منط  الدولية:  العالقات  في  القوة  اإللكتروني..  »اإلرهاب   -1
حيث  عبدالصادق،  عادل  للدكتور  مختلفة«،  وحتديات  جديد 
ارتبط  الذي  الصراع،  من  جديد  شكل  عن  الكتاب  ذلك  عبر 
العالقات  في  جديد  كمجال  اإللكتروني،  الفضاء  بظاهرة 
الدولية، وارتبط بصراعات عصر املعلومات، وحروب املستقبل، 
اإللكتروني  الفضاء  ظاهرة  خالله  من  الباحث  قدم  حيث 
مثلت  وكيف  الدولي،  اجملتمع  على  اإليجابية  وتداعياتها 
تطورًا مهًما من تطورات اجملتمع الدولي، وفي الوقت نفسه، 
عكست تلك الظاهرة تزايدا لدورها، مع زيادة االعتماد الدولي 
عليها في جميع األصعدة السياسية، واالقتصادية، واألمنية، 

والثقافية.. وغيرها.

*  عرض : رشوق صابر -  باحث مساعد بمركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية  

وبيان  اإللكتروني،  اإلرهاب  ملفهوم  بتأصيل  الكاتب  قام  كما 
بني  ما  اإللكتروني  الفضاء  وهجمات  وخصائصه،  سماته، 
توصيف اإلرهاب ومدلول احلرب، واملفاهيم املرتبطة واملتداخلة 
تداعيات  مناقشة  إلى  باإلضافة  اإللكتروني،  اإلرهاب  مع 
وموقف  الدوليني،  واألمن  الصراع  على  اإللكتروني  اإلرهاب 
حالة  في  اإللكتروني  اإلرهاب  استخدام  من  الدولي  القانون 
الصراع الدولي، وانتهى الكتاب باإلشارة إلى اجلهود الدولية 
عبر  اإللكتروني،  للفضاء  السلمي  االستخدام  تأمني  في 
تناول دور األمم املتحدة في دعم االستخدام السلمي للفضاء 
اإللكتروني، واإلشارة أيًضا إلى جهود ومبادرات الفاعلني داخل 
وثقافة  دولي  ميثاق  ومناقشة  العاملي،  املعلومات  مجتمع 

عاملية حلماية الفضاء اإللكتروني.

حترير: السا  واإلرهاب«،  التطرف  ملكافحة  التحالفات  »بناء   -2
وتقييًما  رصدًا  الكتاب  هذا  قدم  فهمي.  وجورج  ليندكيله، 
لتجربة بناء التحالفات بني الدولة من جهة، ومختلف الفاعلني 
في اجملتمع من جهة أخرى، من أجل مكافحة التطرف، وذلك عبر 
إلقاء الضوء على التجارب الناجحة، في هذا اجملال، في مصر 
واستعرض  واألوروبية.  العربية  الدول  من  وغيرهما  والدمنارك 
نبذ  على  تساعد  التي  والسياسات  الوسائل  أهم  الكتاب 

العنف، وتشجيع املنخرطني فيه على العدول عن التطرف. 

من مكتبة  املركز
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وناقش الكتاب منظور أمن الدولة في حتليله للتدابير اخملتلفة، 
التي تطبقها أجهزة األمن الدمناركية ملواجهة التطرف، ومن 
خالل مقارنة عمليات مكافحة التطرف في سياقات إسالمية 
مختلفة؛ أشار الكتاب إلى أوجه الشبه، واالختالف بني جتارب 
كل من سلطات الدولة وسياساتها، وكذلك من وجهة نظر 
املدني  دور اجملتمع  وردودها، كما ركز على  املتطرفة  اجلماعات 
في تعزيز عمليات مكافحة التطرف، وانتهى الكتاب بالتأكيد 
املدنيني  الفاعلني  كل  من  متبادلة  جهود  بذل  ضرورة  على 
ناحية، يجب على  التطرف، فمن  التي عدلت عن  واجلماعات 
اجملتمع املدني أن يساعد في إعادة اجلماعات التي عدلت عن 
التطرف إلى احلياة العامة، ومن الناحية األخرى، سيتعني على 
اجلماعات التي عدلت عن التطرف أن تقبل تعددية اجملتمع، وأن 

تتعايش مع أفكاره، وتصوراته اخملتلفة.

٣- تقرير »احلالة الدينية في مصر«، حترير: األستاذ/ نبيل عبد 
في  األديان  عن  شاملة  صورة  تقدمي  التقرير  حاول  الفتاح، 
وهياكل  سلوك،  وموجهات  اعتقادات،  وأنظمة  كبنى  مصر، 
قيم، ومؤسسات، وأدوار، وتفاعالت، ومتابعة هذه احلاالت في 
حتوالتها وانقطاعاتها، واستمراريتها، وذلك تبديدا للغموض، 
اختالفها،  على  الدينية  بالظواهر  أحيطت  التي  والهواجس 
التفاعل  عوائق  من  عائقا  ذاتها  في  تشكل  التزال  والتي 
الدينية،  انتماءاتهم  اختالف  على  املصريني  بني  الصحي 
السبعينيات،  منذ  تزايدت  والتي  والسياسية،  واالجتماعية، 
وصل  الذي  والعنف  الطائفي،  الشقاق  ظواهر  وشكلت 
أساسها،  على  القومي  التكامل  بناء  مت  التي  املوحدات،  إلى 
ثورة مصر  والدستورية في مصر حول  الوطنية  احلركة  منذ 
على  التقرير  ركز  السياق،  هذا  في   ،1٩1٩ عام  الوطنية 
حتليل املؤسسات الدينية الرسمية، وغير الرسمية، ودراسة 
التطوعية  اجلمعيات  اإلسالمية، وخريطة  األهلية  اجلمعيات 
األهلية  اجلمعيات  مفهوم  دراسة  ثم  وحتليلها،   ،1٩٩5 عام 
اإلسالمية، ودراسة حالة اجلمعيات الشرعية لتعاون العاملني 

ومؤشرات  املكانية  خريطتها  وحتليل  والسنة،  بالكتاب 
بني  العالقة  بدراسة  التقرير  قام  كما   .1٩٧0 عام  منذ  منوها 
احمللي من خالل حتليل  االجتماعي  والواقع  الدينية  املؤسسة 
جمعية جامعي القمامة مبنشية ناصر. وأيضا دراسة احلركة 
التيار  دراسة  إلى  باإلضافة  التاريخي،  وتطورها  الصوفية 
السياسية  واملشاركة   ،1٩٩5 عام  انتخابات  في  اإلسالمي 
دار خالله من مناقشات  العام، وما  امللي  لألقباط في اجمللس 
ورؤى مختلفة، ثم دور املرشحني األقباط في انتخابات مجلس 
اإلعالم  من  عينة  بتحليل مضمون  التقرير  وانتهى  الشعب. 

الديني املقروء بهدف رصد أولوياته واهتماماته اخملتلفة.

٤- »دليل احلركات اإلسالمية في العالم«، حترير: األستاذ/ ضياء 
رشوان، يعد الدليل مساهمة مهمة في مجال رسم اخلريطة 
الفكرية والتنظيمية للحركات االسالمية، من خالل تصنيف 
أكثر دقة وقربًا من الواقع والتاريخ والعلم، نظرًا لالختالف الواسع 
والغموض في تعريف املقصود مبصطلح »احلركات اإلسالمية« 
على   2001 سبتمبر  من  عشر  احلادي  هجمات  عن  نتج  الذي 
واشنطن ونيويورك، وما تالها من أحداث، حيث مت وضع جميع 

احلركات منذ ذلك احلني حتت عنوان »احلركات اإلرهابية«.

في هذا السياق تناول الدليل مجموعة من احلركات االسالمية 
شملت: )جماعة اإلخوان املسلمني في مصر - حزب العدالة 
والتنمية في تركيا - تنظيم قاعدة اجلهاد - اجلماعة اإلسالمية 
في إندونيسيا - ماذا بقى من جماعة اجلهاد املصرية - حركة 
اجلهاد  حركة   - فلسطني  في  »حماس«  اإلسالمية  املقاومة 
اإلسالمي في فلسطني - حركة اجملاهدين في كشمير(، كما 
الدليل في األبعاد اخملتلفة خلطاب أسامة بن الدن، من  بحث 
 - خالل رصد مالمح تطور خطابه قبل وبعد سبتمبر 2001 
وفلسطني في رؤيته - والتفكير العسكري - العملياتي لديه، 
القيادات  وحلل  اإلسالمية،  احلركات  إلى  الدليل  أشار  كما 

احلركية والفكرية.

من مكتبة  املركز

للحصول على إصدارات املركز
اإلدارة العامة للتوزيع: مؤسسة االهرام، شارع اجلالء، القاهرة- جمهورية مصر العربية 
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Tel: +202- 27703331 / +202- 27703930 / +202- 27703898 / +202- 27705127 
Email: subsc@ahram.org.eg

 https://ahramstore.ahram.org.eg/Index.aspx :وللشراء واالشتراك اإلليكتروني اضغط على الرابط التالي

أو األتصال باملركز مباشرة - مؤسسة االهرام، شارع اجلالء، القاهرة- جمهورية مصر العربية
Tel: +202- 27705129 / +202- 27705552  - Mobile: +20- 1140999443
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ـــاءات ـــطة ولق  أنش

املشاركة في مؤمتر جامعة بنسلفانبا ٢٠٢٠

السياسية  للدراسات  األهرام  مركز  اهتمام  إطار  في 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  بقضايا  واالستراتيجية 

السنوي  املركز في مؤمتر جامعة بنسلفانيا  أفريقيا؛ شارك 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الفكر  مبراكز  اخلاص 

تقنية  عبر  عقد  الذي  املؤمتر  وتضمن   .2020 للعام  أفريقيا 

العمل  ورش  2020، مجموعة من  ديسمبر   11 ZOOM- في 

»كوفيد-1٩«  تأثيرات  منها  مختلفة،  قضايا  ناقشت  التى 

على العالم وعلى الشرق األوسط بصورة خاصة. حيث أدار 

الورشة دكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق األوسط في 

الواليات املتحدة، وحتدث في الورشة كل من: د. مها يحيى، 

نادر  د.  لبنان،  في  األوسط  الشرق  كارنيجي  معهد  رئيس 

املؤسسة  مدير  د. جون ساك،  كارنيجي،  مركز  مدير  قباني، 

املركز  من  وشارك  االقتصادية.  السياسات  لبحوث  التركية 

د. إميان رجب، رئيس وحدة الدراسات العسكرية واألمنية.  

سنويا  تقريرا  تصدر  بنسلفانيا  جامعة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

متقدم  ترتيب  على  املركز  حافظ  وقد  الفكر.  مراكز  لترتيب 

على املستويني العاملي واإلقليمي، حيث جاء في تقرير 201٩ 

في الترتيب رقم 58 عامليا، وفي الترتيب رقم ٣ على مستوى 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

ورشة عمل حول دور مؤسسة چيترو في أفريقيا

»دور  حول  عمل  ورشة  املركز  نظم   ،202 ديسمبر   1٧ وفي 

 Japan External( مؤسسة التجارة اخلارجية اليابانية -جيترو

قي  وناقش  األفريقية”،  القارة  في   )Trade Organization
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في  “جيترو”  ملؤسسة  اإلقليمي  املمثل   )Masa Sugano( سوجانو  ماسا  د.  مبشاركة  بالقارة،  التنموية  التحديات  إطارها 
أفريقيا ومستشار وزير االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، والسيد/ تاكاشي تسونيمي )Takashi Tsunemi( املدير العام 
ملؤسسة جيترو في القاهرة. وشارك من املركز كل من د. أماني الطويل، خبيرة الشئون األفريقية، د. هناء عبيد، اخلبيرة باملركز 
واملتخصصة في دراسات االقتصاد السياسي، د. أحمد قنديل، رئيس وحدة العالقات الدولية باملركز. وأدار الورشة د. محمد 

فايز فرحات، مدير املركز. 

دورة تدريبية حول مداخل مكافحة التطرف واإلرهاب

»مداخل  حول  تدريبية  دورة   ،2020 ديسمبر   25-20 الفترة  خالل  عقد  املركز،  بها  يقوم  التى  التدريبية  األنشطة  إطار  وفي 
اجلماعات  واملهتمني مبجال  للباحثني  والدمج«  التأهيل  باستراتيجيات  اخلاصة  الدولية  واخلبرات  واإلرهاب،  التطرف  مكافحة 
اإلرهاب واإلسالم السياسي، ولطالب العلوم السياسية بجميع اجلامعات املصرية. وقد تناولت الدورة التدريبية العديد من 
احملاور من بينها، مداخل نظرية لدراسة وحتليل التطرف والتطرف العنيف، عمل مؤشرات لإلرهاب والتطرف، برامج التأهيل 
الدولي، خريطة التنظيمات املتطرفة واإلرهابية، وطرق البحث. وذلك في إطار نظري وتطبيقي. وقام بالتدريب األستاذ/ أحمد 

كامل البحيري، الباحث املتخصص في تنظيمات التطرف العنيف وجماعات اإلسالم السياسي باملركز.

ـــاءات ـــطة ولق  أنش


