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افتتاحية 
أنشطتها  مختلف  تغطي  دورية  نشرة  إصدار  والفكر  البحث  مراكز  اعتادت 

البحثية والعلمية خالل فترة محددة. ومل يكن مركز األهرام للدراسات السياسية 

لفترة  إصدار نشرة شهرية  املركز  اعتاد  فقد  ذلك،  من  استثناء  واالستراتيجية 

طويلة تغطي مختلف أنشطته البحثية والعلمية، لكنها كانت قد توقفت لفترة. 

وانطالقا من حرص املركز عىل تعميق روابطه بالجماعة البحثية واألكاديمية، 

يف مصر وخارجها، يستأنف املركز إصدار هذه النشر مع بداية كل شهر. الطبعة 

الجديدة من النشرة تتجاوز وظيفة عرض أنشطة املركز وإصداراته خالل الشهر 

املنقضي، لتطرح تقدير موقف بشأن أبرز التطورات التي يشهدها اإلقليم أو العامل 

والتي تنطوي عىل صعوبة التنبؤ بمساراتها املستقبلية أو طرح سيناريوهات 

علمية بشأنها. كما تقدم النشرة خدمة أخرى ال تقل أهمية من خالل تقديم قراءة 

يف مكتبة املركز بشأن إحدى القضايا املهمة املثارة. 

نتمنى أن تمثل هذه النشرة حلقة وصل جديدة بين املركز والجماعة البحثية 

العلمي واملوضوعي بشأن  والحوار  النقاش  إثراء  وأن تساهم يف  واألكاديمية، 

مكتبة  إىل  واملتخصصين  الدارسين  نفاذ  تسهيل  بجانب  املثارة،  القضايا  أبرز 

عالجت  التي  العلمية  والدوريات  الكتب  من  قائمة ضخمة  تضم  والتي  املركز، 

يف  واألكاديمية،  البحثية  الجماعة  اهتمام  موضوع  القضايا  من  كبيرة  قائمة 

مختلف الفروع العلمية؛ السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
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كيف ستتعامل إدارة بايدن مع إيران؟ 

اصدارات املركز
األبعـــاد االقتصاديـــة واالجتماعية 

لكورونـــا.. سياســـات ومقاربات    

 أنشطة ولقاءات
حسن  الســـابق  الصومالي  الرئيس 
شـــيخ محمود في ضيافـــة مركز 
األهـــرام للدراســـات السياســـية 
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بايدن رسائل عديدة  الجديد جو  األمريكي  الرئيس  وّجه 
بأنه  توحي  األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  قبل  ما  فترة  يف 
تجاه  األمريكية  السياسة  يف  بارزة  تغييرات  يجري  سوف 
إيران يف حالة فوزه. ففي مقاله الذي نشر عىل شبكة “سي 
إن إن”، يف ١٣ سبتمبر 2020، ركز بايدن عىل السياسة التي 
اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه إيران واعتبر أنها 
مل تحقق أهدافها، وأشار إىل إمكانية عودة الواليات املتحدة 
األمريكية إىل االتفاق النووي يف حالة عودة إيران إىل االمتثال 

بتعهداتها فيه.

لكن هذه املهمة قد ال تبدو سهلة؛ فخالل األعوام األربعة 
طهران  بين  العالقات  مجرى  يف  كثيرة  مياه  جرت  املاضية 
وواشنطن من الصعب تجاوزها والعودة من جديد إىل املربع 
األول الذي بدأ مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وشهد 
الوصول  عن  اإلعالن  مع  ذروته  إىل  وصل  كبيرا  تحسنا 
دارجا  وبدا   .”1+5“ ومجموعة  إيران  بين  النووي  لالتفاق 
آنذاك التقاط صور تجمع وزيرى خارجية البلدين أو إجراء 

اتصال هاتفي بين الرئيسين.

وبصرف النظر عن أن اإلدارة الديمقراطية الجديدة سوف 
الجديد  الفريق  تشكيل  أجل  من  الوقت  من  مزيد  إىل  تحتاج 
الذي سيدير السياسة الخارجية، فضال عن بلورة معامل تلك 
السياسة، فإن ثمة متغيرات عديدة سوف يكون لها دور يف 
تحديد اتجاهات السياسة األمريكية إزاء إيران خالل املرحلة 

القادمة.

ملف شائك

أبرز هذه املتغيرات يتعلق بمدى قدرة اإلدارة الجديدة عىل 
إيران،  عىل  السابقة  اإلدارة  فرضتها  التي  العقوبات  تخفيف 
وهي عقوبات مل تقتصر عىل البرنامج النووي، وإنما امتدت 
إىل البرنامج الصاروخي والدور اإلقليمي )الذي يرتبط دائما 

باتهامات دعم اإلرهاب( وحقوق اإلنسان.

العقوبات  تخفيف  تستطيع  القادمة  اإلدارة  كانت  وإذا 
لن  فإنها  املثال،  سبيل  عىل  النفطية  بالصادرات  الخاصة 
تتمكن -عىل األرجح- من التأثير يف العقوبات الخاصة بدعم 
عىل  خاصا  وزخما  أهمية  تكتسب  عقوبات  وهي  اإلرهاب، 

تقديـــر موقـــف
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الساحة الداخلية األمريكية بشكل يبدو جليا يف عدد الدعاوي 
االتهامات  بسبب  األمريكية  املحاكم  يف  إيران  ضد  املرفوعة 
املوجهة لها باملسئولية عن بعض العمليات اإلرهابية التي راح 

ضحيتها عسكريون ومدنيون أمريكيون.

وهنا كان الفتا أن تقارير عديدة بدأت تشير إىل أن إدارة 
السلطة  املتبقية عىل تسليم  الفترة  الرئيس ترامب تستعد يف 
بالبرنامج  تتعلق  إيران،  من أجل فرض عقوبات جديدة عىل 
اإلنسان.  حقوق  وانتهاكات  اإلرهاب  ودعم  الصاروخي 
والهدف األساسي منها هو وضع مزيد من الصعوبات أمام 
إدارة بايدن قبل أن ُتقِدم عىل اتخاذ خطوات إجرائية تهدف 

للوصول إىل تفاهمات مع طهران مجددا.

وبمعنى أدق، فإن إدارة ترامب تسعى إىل تقليص حرية 
أن  قبل  بايدن  إدارة  أمام  املتاحة  الخيارات  وهامش  الحركة 
تتوىل مهامها يف األساس وتحديدا قبل أن تقدم عىل أى خطوة 

تجاه إيران.

تعويضات محتملة

فضال عن ذلك، فإن إيران قد ال تكتفي بتخفيف العقوبات 
أنها فقدت معظم،  النفطية، خاصة  املفروضة عىل صادراتها 
إن مل يكن مجمل، املشترين الرئيسيين الذين سعوا يف الفترة 
املاضية إىل إبرام صفقات مع مصدرين آخرين تجنبا للتعرض 
للعقوبات األمريكية، بل ربما تطالب بتعويضات عن ما ألحقته 

تلك العقوبات من خسائر عليها.

عن  الصدد  هذا  يف  عديدة  إيرانية  تقديرات  ظهرت  وقد   
حجم الخسائر التي ُمنيْت بها إيران بسبب تراجع صادراتها 
النفطية. ففي ٣١ ديسمبر 20١9، قال الرئيس حسن روحاني 
تطبيق  بدء  منذ  دوالر  مليار   200 نحو  خسرت  إيران  أن 
2020، وأشار  26 سبتمبر  العقوبات األمريكية. لكنه عاد يف 

إىل أن الخسائر تصل إىل ١50 مليار دوالر. 

ومن دون شك، فإنه من الصعوبة عىل اإلدارة األمريكية 
الجديدة أن تستجيب ملثل تلك املطالب، وهى تدرك تماما حجم 
باراك  السابق  الرئيس  إدارة  لها  تعرضت  التي  االنتقادات 
أوباما )وكان بايدن عضوا فيها( عندما أعادت إىل إيران، يف 
منتصف يناير 20١6، مبلغ 400 مليون دوالر نقدا كانت جزءا 
من صفقة مل تتم يف عهد الشاه، واعتبرتها اتجاهات أمريكية 

عديدة بمثابة “فدية” إلطالق سراح سجناء أمريكيين.

البرنامج الصاروخي

إىل  جديد  من  العودة  عىل  القدرة  إيران  لدى  كان  وإذا 
االلتزام ببنود االتفاق النووي، ومن ثم وقف تنشيط برنامجها 
النووي من جديد، السيما عىل صعيد رفع مستوى تخصيب 
اليورانيوم  كمية  وزيادة   ،%4.5 إىل   %٣.67 من  اليورانيوم 
املخصب إىل أكثر من 2١05 كيلو جرام )عشر أضعاف الكمية 
التي ينص عليها االتفاق النووي وهى 202.8  كيلو جرام(، 
فوردو  منشأة  لتشمل  التخصيب  عمليات  نطاق  وتوسيع 
برنامج  عىل  ينطبق  لن  ذلك  فإن  ناتانز،  مفاعل  جانب  إىل 
الصواريخ الباليستية، بما يعني أن إيران لن تتراجع بسهولة 
أو  البرنامج  هذا  تطوير  يف  إليه  وصلت  الذي  املستوى  عن 

القبول بفرض قيود عليه.
وربما يمكن القول، إن هذا البرنامج سوف يكون محورا 
للتجاذبات بين طهران وإدارة بايدن، لسببين: أولهما، أن إدارة 
بايدن سوف تسعى إىل ضم هذا البرنامج إىل أية مفاوضات 
مستقبلية قد تجري مع إيران، خاصة أن بايدن سبق أن أملح، 
يف مقال سي إن إن، أن املفاوضات مع إيران لن تقتصر عىل 
فكرة “العودة مقابل العودة” أى عودة إيران لاللتزام ببنود 
االتفاق مقابل عودة الواليات املتحدة األمريكية للمشاركة فيه، 
الصاروخي  البرنامج  مثل  األخرى  امللفات  إىل  ستمتد  وإنما 

والدور اإلقليمي، وهو ما لن تسمح به إيران بسهولة.
ذلك  إىل  ظريف  جواد  محمد  الخارجية  وزير  أشار  وقد 
بإجراء  القبول  وارد  يف  إيران  كانت  “لو  أنه  قال  عندما 
مفاوضات حول هذه امللفات لكانت وافقت عىل ذلك يف عهد 
ترامب”. وبدأت رسائل عديدة تخرج من طهران ومفادها أنه 
فإنها ستتركز حول  املستقبل  مفاوضات يف  إجراء  حالة  يف 

آليات عودة واشنطن لالتفاق والتزام إيران بتعهداتها فقط.
وثانيهما، أنه من املزمع رفع الحظر املفروض عىل إيران 

فيما يتعلق باألنشطة الخاصة ببرنامج الصواريخ الباليستية 
يف عام 202٣، أى خالل الفترة الرئاسية األوىل لبايدن، وفقا 
ملا جاء يف االتفاق النووي وقرار مجلس األمن رقم 22٣١ الذي 
ثماني  ملدة  القطاع  هذا  أنشطة يف  إجراء  بعدم  إيران  يطالب 

أعوام.
طهران  بين  جديد  من  تتكرر  قد  األزمة  فإن  وهنا، 
الحظر  رفع  منع  يف  األخيرة  فشلت  أن  بعد  وواشنطن، 
املفروض عىل األسلحة التقليدية الذي تم رفعه يف ١8 أكتوبر 

تقديـــر موقـــف
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2020 )بعد مرور خمسة أعوام من اعتماد خطة العمل يف ١8 
األمن،  مجلس  أعضاء  معظم  عزف  أن  بعد   ،)20١5 أكتوبر 
حتى الدول األوروبية، عن تأييد مشروع القرار الذي تقدمت 
به يف ١5 أغسطس 2020 لتمديد الحظر، والذي مل يحظ بتأييد 

سوى الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية الدومينيكان.

إيران تنازالت يف هذا  أن تقدم  وربما يكون من الصعب 
يف  الرابحة  ورقتها  تعتبره  أنه  خاصة  تحديدا،  البرنامج 
األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  محتمل  تصعيد  أى  مواجهة 
أو إسرائيل، السيما أن هذا التصعيد مل يعد مستبعدا، بعد أن 
األيام  الطرفين يف  بين  واملحدودة  املباشرة  املواجهة  اندلعت 

العشرة األوىل من يناير 2020.

وتستغل إيران البند الخاص بالبرنامج الصاروخي يف قرار 
مجلس األمن رقم )22٣١(، والذي ال يفرض التزاما صارما 
الصواريخ  نوعية  عىل  يركز  البند  هذا  أن  ترى  حيث  عليها، 
املصممة لحمل أسلحة نووية، وهو ما تدعي أنه يختلف عن 

نوعية الصواريخ التي تمتلكها.

فترة  قبل  سارعت  إيران  أن  السياق،  هذا  يف  والالفت   
قدراتها  استعراض  إىل  بايدن،  فوز  إعالن  من  وجيزة 
الجاري، عن  نوفمبر   4 فقد كشفت، يف  الصاروخية مجددا، 
الباليستية  منظومة “آلية وذكية” إلطالق متعدد للصواريخ 
بعيدة املدى. وقبل ذلك، كشفت، يف 20 أغسطس 2020، عن 
صاروخ باليستي جديد أطلقت عليه اسم “قاسم”، يف إشارة 

إىل قاسم سليماني، ويبلغ مداه )١400( كيلو متر.

تصفية سليماني

التابع  القدس  فيلق  قائد  التي فرضتها تصفية  التداعيات 
هذه  أن  إذ  قائمة؛  زالت  ما  قاسم سليماني  الثوري  للحرس 
يناير   ٣ يف  ترامب  دونالد  إدارة  عليها  أقدمت  التي  الخطوة 
2020، كان لها تأثير قوي عىل التصعيد بين الطرفين، خاصة 
داخل  سليماني  بها  يحظى  كان  التي  البارزة  املكانة  ظل  يف 
العمليات  صعيد  عىل  ليس  إيران،  يف  القرار  صنع  دوائر 
الخارجية الخاصة بالدور اإلقليمي فحسب، وإنما عىل مستوى 

البرنامجين النووي والصاروخي.

شخص  بتصفية  تتعلق  ال  املسألة  فإن  أخرى،  بعبارة 
مشروع  باستهداف  ترتبط  ما  بقدر  عسكري،  مسئول  أو 
استراتيجي ودور إقليمي كان يرمز له سليماني ويمتلك من 

كبار  مسئولين  من  تأثيرا  أكثر  تكون  ربما  سلطات  خالله 
داخل النظام اإليراني.

من هنا، سوف يكون من الصعب عىل طهران تجاوز هذا 
اتجاهات عديدة يف واشنطن  أن  الحادث بسهولة، فضال عن 
قتل  عىل  فعل  كرد  به  قامت  ما  مع  تتسامح  ال  قد  نفسها 
سليماني، حيث وجهت للمرة األوىل وبشكل مباشر، ضربات 
صاروخية ضد قاعدتين يف العراق تتواجد بهما قوات أمريكية، 
هجمات  عن  باملسئولية  اتهمت  أنها  كما   .2020 يناير   8 يف 
صاروخية وقعت بعد ذلك يف العراق وأدت إىل مقتل أمريكيين، 
وهى حوادث تكتسب أهمية -وزخما خاصا- داخل الواليات 
املتحدة األمريكية، تتوازى أيضا مع استمرار الدعوات القضائية 
بعض  عن  باملسئولية  اتهامها  نتيجة  طهران  ضد  املرفوعة 

العمليات اإلرهابية التي راح ضحيتها أمريكيون.

والالفت يف هذا السياق، أن إيران عادت من جديد إىل توجيه 
رسائل تفيد أن موعد االنتقام لقتل سليماني مل يحن بعد وأن 
تعتبر   2020 يناير   8 التي وجهتها يف  الصاروخية  الضربات 

بمثابة رد فعيل أوَّيل فقط سوف تستتبعه خطوات أخرى. 

من  مزيدا  يضع  سوف  سليماني  قتل  فإن  آخر،  بمعني 
إذا  ما  حالة  يف  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  أمام  الصعوبات 
بدأت بالفعل يف محاولة تحويل تصريحات وآراء بايدن إىل 

خطوات إجرائية عىل األرض.

دور إسرائيل

أى  بالتوازي مع ذلك، لن تتسامح إسرائيل بسهولة مع 
محاولة من جانب إدارة بايدن النتهاج سياسة أكثر مرونة مع 
إيران، وبالتايل سوف تتجه، يف الغالب، إىل ممارسة ضغوط 
من أجل كبح أى محاولة لعودة واشنطن إىل االتفاق النووي 

وبالتايل رفع العقوبات األمريكية املفروضة عىل إيران. 

وقد بدأت إسرائيل يف توجيه رسائل بأن أى محاولة للعودة 
إىل مرحلة ما قبل االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي يف 
مايو 20١8، قد تهدد بنشوب حرب جديدة يف املنطقة، عىل نحو 
ما أشار إليه وزير الشئون االستيطانية يف الحكومة اإلسرائيلية 
تساحي هنغبي، بقوله إنه “ال يخشى من الفوارق يف املوقف 
احتمال  ينبع من  الخوف  لكن  الفلسطينيين،  الصراع مع  من 
أن يدفع بايدن لتغيير سياسات الواليات املتحدة الحالية تجاه 
إيران والعودة لالتفاق معها حول املشروع النووي”، مضيفا: 

تقديـــر موقـــف
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“إذا حدث هذا األمر يف عهد بايدن، لن أستبعد أن يقودنا إىل 
صدام حربي مباشر بيننا وبين إيران”.

مبكرا  التصعيد  عىل  حريصة  إسرائيل  تكون  ربما  هنا، 
مكاسب  عىل  الحصول  بهدف  تحذيرية،  رسائل  وتوجيه 
جديدة من اإلدارة الديمقراطية، أو كبح اتجاهها نحو تغيير 
السياسة األمريكية يف امللف الفلسطيني، لكن ذلك ال ينفي أن 
املوقف اإلسرائييل من أى توجه أمريكي جديد نحو االنفتاح 
جانب  من  تجاهله  يمكن  ال  متغيرا  يبقى  عىل طهران سوف 

إدارة بايدن.
املسار الثاني

رغم كل ذلك، ال يمكن استبعاد أن يبدأ الطرفان يف محاولة 
ما  وتقييم  استشراف  أجل  من  املتبادلة”  النوايا  “اختبار 
تفعيل  إىل  تقود  قد  لية  أوَّ تفاهمات  من  إليه  الوصول  يمكن 
وهنا،  مقبولة.  لشروط  وفقا  العودة”  مقابل  “العودة  فكرة 
فإن دبلوماسية املسار الثاني، قد تكتسب أهمية خاصة من 

جانبهما، العتبارات رئيسية أربعة:
 أولها: تعد اآللية األساسية التي استندا إليها يف فترات 
سابقة للوصول إىل تفاهمات، كان آخرها املباحثات السرية 
التي أجريت بين إيران وإدارة أوباما والتي مهدت للوصول 

لالتفاق النووي. 

ثانيها: هي آلية غير رسمية، بما يعني أن أيا من الطرفين 

لن يخسر شيئا يف حالة ما إذا مل تنته إىل توافق معين حول 
بعض امللفات الخالفية. 

ثالثها: أنها تعفيهما من التعرض لضغوط قوية، السيما 

واشنطن، من جانب الحلفاء، خاصة إسرائيل، التي قد تحاول 
وضع عراقيل مبكرة أمام الوصول إىل أية تفاهمات. 

رابعها: أنها تتوافق مع مرور الدولتين بمرحلة انتقالية؛ 

فإدارة بايدن يف حاجة إىل مزيد من الوقت قبل أن تقدم عىل 
واألخيرة  إيران.  إزاء  سياستها  يف  إجرائية  خطوات  اتخاذ 
لن   ،2021 يونيو  يف  رئاسية  انتخابات  عىل  مقبلة  بدورها 
تيار  ويسعى  روحاني،  حسن  الحايل  الرئيس  فيها  يترشح 
الثوري، للفوز بها  املحافظين األصوليين، بدعم من الحرس 
يف  القرار  صنع  مؤسسات  عىل  سيطرته  تكريس  ثم  ومن 

طهران.

النوايا  اختبار  مرحلة  إن  القول  يمكن  األحوال،  كل  ويف 
تبدأ بين واشنطن وطهران خالل  املتبادلة سوف  والرسائل 
الشهور القادمة، بهدف تعزيز موقع كل منهما قبل االنخراط 
يف أية مباحثات تمهد للوصول إىل تفاهمات بشأن تقليص حدة 
التصعيد الحايل حول االتفاق النووي والبرنامج الصاروخي 

والدور اإلقليمي.

تقديـــر موقـــف



6

انتشار  عقب  ومتعددة  متزامنة  أزمات  العامل  واجه 
املستجد،  كورونا  بفيروس  إعالمياً  واملعروف  »كوفيد-19« 
انهارت عىل إثره أنظمة صحية عدة، وشهد االقتصاد العاملي 
مثيل  لها  يشهد  مل  االستقرار  عدم  وحالة  الركود  من  حالة 
منذ اندالع أزمة الكساد الكبير يف ثالثينيات القرن املاضي، 
بلغت  بشرية ضخمة  عن خسائر  الوباء  واليزال  أسفر  كما 
يف 7 نوفمبر من العام 2020 أكثر من )49.04( مليون إصابة 
إىل  الوفيات  عدد  إجماىل  وصل  بينما  العامل،  مستوى  عىل 
مليون و )2٣875١( حالة وفاة حول العامل. ونتيجة ملا أحدثته 
تسارعت  األبعاد،  متعددة  سلبية  تداعيات  من  كورونا  أزمة 
وتوالت األبحاث والدراسات املتنوعة لتناول ومعالجة األزمة 
للدراسات  األهرام  مركز  أدىل  ما  وهو  املتعددة،  وتداعياتها 
السياسية واالستراتيجية بدلوه فيه عبر املشاركة بعدد من 
التقارير واملقاالت والدراسات التي طرحتها إصدارات املركز 

املتنوعة يف األعداد األخيرة لها.  

دورية»أحوال  من   2020 يوليو   )77( رقم  العدد  جاء 
حين  يف  املخاطر«،  وإدارة  »كورونا  عنوان  مصرية«تحت 

 2020 أكتوبر   )42( رقم  عددها  يف  »بدائل«  دورية  تناولت 
الخبرات  يف  كورونا  ألزمة  اإلعالمية  »املعالجة  موضوع 
الدولية.. التجربة املصرية ودور اإلعالم«، كما حرص العدد 
رقم )2١2( من دورية »مختارات إيرانية«، عيل مناقشة ردود 
الفعل الشعبية اإليرانية عىل إدارة األزمة يف أحد مقالتها التي 
جانب  إىل  اإليراني«،  عنوان»كورونا..والشعب  تحت  جاءت 
حرص العدد رقم )١٣( من دورية شئون تركية عىل تناول 
مقالة  يف  تركيا  يف  املحتملة  ونتائجها  كورونا  أزمة  أبعاد 
جاءت تحت عنوان»كورونا يف تركيا..أبعاد األزمة ونتائجها 
املحتملة«. وعىل الرغم من أن العدد رقم )74(-أكتوبر 2020 
مرفأ  »انفجار  عنوان  املصري« جاء تحت  »امللف  من دورية 

بيروت ومستقبل لبنان«.

العدد  املصري« يف  »امللف  دورية  ناقشت  وأن  كما سبق 
رقم )72(- أغسطس 2020 األبعاد االقتصادية ألزمة كورونا، 
وذلك تحت عنوان »األبعاد االقتصادية ألزمة كورونا..املخاطر 

وآليات الحل«.  

األبعاد االقتصادية واالجتامعية لكورونا.. سياسات ومقاربات*  

* عرض بسمة سعد - باحث مساعد يف مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 

اصـــدارات  املركـــز
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اصدارات  حرصت  سبق،  مما  انطالقاً 
املركز عىل دراسة ومناقشة أزمة كورونا 
عىل مختلف املستويات، إال أن التداعيات 
العاملي  االقتصاد  عىل  لألزمة  السلبية 
خاص،  بشكل  واملصري  عام،  بشكل 
للحد  سياسات  من  مصر  اتخذته  وما 
من تلك التداعيات وآثارها عىل األوضاع 
طرحته  ما  جانب  إىل  اإلجتماعية، 
الجائحة من فرص كامنة يمكن تعزيزها 
يف املستقبل القريب، شغلت الحيز األكبر 
ما  وهو  املركز،  إصدارات  اهتمام  من 

ُيمكن توضيحه عىل النحو التايل:

أوالً: األبعاد االقتصادية واالجتماعية 

ألزمة كورونا 

االقتصاد  كورونا  جائحة  داهمت 
الهشاشة  حالة  تعميق  إىل  أدى  مما  مفاجئ  بشكل  العاملي 
متزامنة  عوام  لعدة  نتيجة  باألساس  يعانيها  التي  والركود 
ومتوالية من بينها؛ ضعف االقتصاد األوروبي عقب األزمة 
اليابان  يف  االقتصادي  األداء  انخفاض  والستمرار  املالية 
عليها  ترتب  األمريكية،  الصينية  التجارية  للحرب  وكذلك 
فقدان سوق العمل ملا يزيد عن )400(مليون فرصة عمل حول 
العاملية الكثر  التجارة  املنتظمة، وتراجعت  العمالة  العامل من 
من ٣0% خالل العام 2020 عما كانت عليه يف العام املاضي، 
وارتفعت أرقام الفقر املدقع لتزيد بحوايل ١00 مليون فرد عما 
كانت عليه ليقترب إجمايل عدد الفقراء من 850 مليون فرد، 
العامل  دول  تفرض عىل  التي  السلبية  التداعيات  من  وغيرها 
واإلصالحات  والنقدية  املالية  السياسات  من  حزمة  اتخاذ 
عن  ناهيك  املختلفة،  االقتصادية  القطاعات  لدعم  الهيكلية 
اتخاذ إجراءات حمائية للتخفيف من حدة تداعيات األزمة عىل 
املواطن، كما وضح د. محمود محيي الدين يف مقالته »أزمات 
متزامنة.. االنعكاسات االقتصادية لجائحة كورونا«، يف العدد 

)72( من دورية »امللف املصري.

العاملي  االقتصاد  من  جزء  املصري  االقتصاد  أن  وبما 
الجائحة،  انتشار  تداعيات عقب  األخير من  أصابة ما اصاب 
كان من أبرز القطاعات االقتصادية التي تأثرت بتلك األزمة، 
القطاعات التي تعد بمثابة روافد الدخل األساسية لالقتصاد 

السياحة،  قطاع  يف؛  واملمثلة  املصري 
وإيرادات قناة السويس، وحركة تدفقات 
رؤوس األموال من الخارج، والتي ُتشكل 
يف مجملها نحو ١4,5٪ من إجمايل الناتج 
املحيل اإلجمايل، إىل جانب قطاع العقارات 
الناتج  22% من  الذي يمثل بمفرده نحو 
األستاذ  أوضح  مثلما  اإلجمايل،  املحيل 
التي جاءت تحت  مقالته  مهاب عادل يف 
مظلة  وفعالية  كورونا  »أزمة  عنوان« 
العدد  يف  الواردة  االجتماعية«  الحماية 
امللف  دورية  من  )72(-أغسطس2020 

املصري.
بلغت  السياحة،  لقطاع  وبالنسبة 
من  األول  الربع  خالل  القطاع  إيرادات 
عام 2020 نحو 2.٣ مليار دوالر، مقابل 
2.6 مليار دوالر خالل نفس الفترة يف عام 
إثرها  عىل  فقد   ،%١١.4 بنسبة  تراجع  وبالتايل سجل   ،20١9
نحو 200 ألف عامل وظائفهم يف القطاع، كما تراجعت عائدات 
7.5 مليار  لتسجل   2020 أبريل  السويس ىف شهر  هيئة قناة 
جنيه، مقابل 8.٣ مليار جنيه خالل نفس الفترة من عام 20١9 
أن  املمكن  من  كان  جنيه،  مليار   0.8 بحوايل  تراجع  لتسجل 
اتخاذ  لوال  التراجع  من  الحجم  هذا  القطاع  خسائر  يفوق 
تسويقية  سياسات  عدة  تضمنت  اآلليات  من  حزمة  الهيئة 
وتسعيرية مرنة تمكنت من الحفاظ عىل معدالت عبور السفن 
2020، مثلما أوضحت األستاذة سنية  العام  للقناة يف مطلع 
جائحة  »تأثيرات  عنوان  تحت  جاءت  التي  مقالتها  الفقي يف 
كورونا عىل القطاعات االقتصادية« يف العدد )72( من دورية 

امللف املصري.
 باإلضافة إىل انخفاض معدالت تحويالت املصريين بالخارج 
ورؤوس األموال لألجانب والعرب بشكل كبير يف مايو 2020 
مقارنة بمعدالتها يف مارس املاضي؛ حيث بلغت تدفقات رؤوس 
األموال للمصريين يف مايو  نحو ٣0١8.١ مليون جنيه، مقارنة 
رؤوس  تدفقات  وبلغت  مارس،  يف  جنيه  مليون   6296.4 بـ 
األموال لألجانب 22.٣ مليون جنيه، مقارنة بـ 459 مليون جنيه، 
بينما بلغ معدل تدفق رؤوس األموال العربية 46.7 مليون جنيه، 
مقارنة بـ 68٣.٣، كما هو موضح بمقالة« أزمة كورونا وفعالية 
مظلة الحماية االجتماعية«، فضالً عن تراجع مبيعات وأرباح 

اصـــدارات  املركـــز
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قطاع العقارات خالل الربع األول من عام 
2020 بنسبة ال تقل عن ٪50.  

أبعادها  التداعيات  لتلك  كان  ولقد 
لتغيير  الجائحة  أدت  حيث  االجتماعية 
األسر  من   %6١.9 لـ  العملية  الحالة 
املصرية، أصبح خاللها أكثر من نصف 
أيام  يعملون   %55.7 املشتغلين  األفراد 
عمل أقل أو ساعات عمل أقل من املعتاد، 
بينما تعطل 26.2% من األفراد، وأصبح 
١8.١% يعملوا عمل متقطع، وفقا لدراسة 
العامة  للتعبئة  املركزي  الجهاز  أعدها 
للجائحة سبب يف  كان  كما  واإلحصاء، 
الحايل  عامنا  الفقر خالل  معدل  ارتفاع 
األسر  غالبية  دخول  انخفاض  نتيجة 
لإلجراءات  نتيجة  إما  وذلك  املصرية؛ 

إلنخفاض  أو  العمل  لتعطل  أو  االحترازية 
خالل  الفقر  معدالت  بلغت  بعدما  العمل،  نشاط  عىل  الطلب 
عامي 20١7 و20١8 نحو ٣2.5% من عدد السكان، فضالً عما 
الرسمية،  العمالة غير  الجائحة من خسائر يف قطاع  ألحقته 
كما هو موضح بمقالة: »أزمة كورونا وفعالية مظلة الحماية 

االجتماعية«.
من  حزمة  املصرية  الحكومة  اتخذت  سبق،  ما  عىل  ترتيباً 
السياسات العامة يف إطار إدارتها لألزمة للحد من تداعياتها 
السلبية املتنوعة عىل كافة القطاعات بشكل عام، وعىل القطاع 
االقتصادي بشكل خاص تحركت خاللها الحكومة عىل ثالثة 
والتنفيذية(  والقومية  )االستراتيجية  رئيسية  مستويات 
املحافظة  بين  والتعاون  التنسيق  خاللها  من  يتحقق  التي 
والوزارات وكافة الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص 
أو املجتمع املدني، وفقاً للتوجيهات والقرارات الصادرة عن 
التي  الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة  املشكلة  العليا  اللجنة 
اللواء  أشار  مثلما  الدولة،  مستوى  عىل  األزمة  إدارة  تتوىل 
من  األخير  بالعدد  الواردة  مقالته  يف  املقصود  عبد  محمد 
»جهود  عنوان  تحت  جاءت  والتي  مصرية  أحوال  دورية 

الدولة إلدارة أزمة كورونا«.
وتمثلت االجراءات املتخذة عىل مستوى القطاعات االجتماعية 
املباني  وتعقيم  تطهير  واإلعالمية،  والخدمية  والصحية 

العبادة  وأماكن  والشوارع  الحكومية 
واملترو والقطارات ووسائل النقل العام، 
والسكان  الصحة  وزارة  مع  والتنسيق 
املصرية  والهيئة  املسلحة  والقوات 
لتدبير  الطبي  واإلمداد  املوحد  للشراء 
أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية، ورفع 
محاليل  وانتاج  الجامعية  املدن  كفاءة 
ومواد التطهير، إىل جانب تعليق الدراسة 
أعداد  وتخفيض  والجامعات  باملدارس 
العاملين بوحدات الجهاز اإلداري للدولة، 
العمالة  مرتبات  صرف  استمرار  مع 
جانب  إىل  السياحة،  بقطاع  املنتظمة 
الحكومية  الخدمات  رقمنة  نحو  التوجه 
واألنشطة التعليمية، مثلما أشارت مقالة 
كورونا«،  أزمة  إلدارة  الدولة  »جهود 
متزنة  إعالمية  سياسة  انتهاج  عن  فضالً 
جيدة  إخبارية  معالجة  خاللها  قدمت  العامة  صورتها  يف 
وقامت بدور توعوي وتثقيفي كان له تأثير إيجابي يف دفع 
حتى  والوقائية،  االحترازية  باإلجراءات  لإللتزام  املواطنين 
وإن شابها قدر من التخبط وعدم املهنية يف بعض األحيان 
يف ما قدمته من معالجات لألزمة كما هو موضح بدراسة 
العدد رقم )42( أكتوبر 2020، "للدكتورة إنجي أبو العز"، 
والتي جاءت تحت عنوان »املعالجة اإلعالمية ألزمة كورونا 

يف الخبرات الدولية..التجربة املصرية ودور اإلعالم«.      

كبيرا  حيزا  شغلت  فقد  االقتصادية،  لالجراءات  وبالنسبة   
والقوى  املالية  وزارات  أصدرت  حيث  الحكومة؛  من سياسة 
العاملة والسياحة، إىل جانب البنك املركزي حزمة من املبادرات 
كورونا  لفيروس  السلبية  التداعيات  من  للحد  واإلجراءات 
 %٣ بنسبة  العائد  أسعار  كتخفيض  املصري؛  االقتصاد  عىل 
وتأجيل االستحقاقات االئتمانية والحد من التعامالت النقدية 
وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع اإللكتروني، واطالق 
للوفاء  الفندقية  واملنشآت  السياحة  قطاع  لدعم  مبادرات 
األعمال  رواد  صغار  تشجيع  عن  ناهيك  العاملين،  بمرتبات 
بهدف  املصدرين  ومساندة  املحيل  والتشغيل  التصنيع  ودعم 
القدرات اإلنتاجية، ناهيك عن إتاحة ١2.5 مليار جنيه  تعظيم 
»جهود  بمقالة  موضح  هو  كما  والخدمية،  السلعية  للهيئات 

اصـــدارات  املركـــز
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عما  أزمة كورونا«، فضالً  الدولة إلدارة 
التخفيف  بهدف  اجراءات  اتخاذه من  تم 
األوضاع  عىل  التداعيات  تلك  آثار  من 
الحماية  »مظلة  مسمى  تحت  االجتماعية 
االجتماعية«؛ كصرف منحة الـ500 جنيه 
االتحاد  وإلتزام  املنتظمة،  غير  للعمالة 
املصري للغرف السياحية والغرف التابعة 
له، باالستمرار يف دفع الرواتب للعاملين 
والتكفل بإقامتهم، مثلما أوضحت مقالة« 
الحماية  مظلة  وفعالية  كورونا  أزمة 

االجتماعية«.

ثانياً: املقاربات الثالث ألزمة كورونا  

أزمة  مع  التفاعل  اتجاهات  تنوعت 
كورونا وآليات توظيفها لثالث مقاربات 

ذات  الدينية  املقاربة  أولها؛  رئيسية، 
الرسمي  املستوى  فعىل  الرسمي،  وغير  الرسمي  املستويين 
برز دور املؤسسات الدينية الرسمية يف مصر)األزهر-وزارة 
الديني  املكون  تفعيل  يف  اإلفتاء(  دار  الكنيسة-  األوقاف- 
التصدي  بُسبل  املجتمعي  الوعي  لرفع  املواجهة  أطر  ضمن 
لألزمة، سواء من خالل ما تم اتخاذه من اجراءات تتوافق مع 
املساجد  كإغالق  الحكومة  تتخذها  التي  الوقائية  السياسات 
والكنائس وتعليق الصالة، واصدار الفتوى املجيزة التخاذ تلك 
االجراءات يف أوقات الكوارث واألزمات، أو من خالل الحمالت 
كما  تجاوزها،  وآليات  األزمة  بطبيعة  والتوجيهية  التوعوية 
وضح األستاذ مهاب عادل يف مقالته التي جاءت تحت عنوان 
»جائحة كورونا واملقاربة الدينية«، الواردة يف العدد )77( من 

دورية »أحوال مصرية«.

ثانيها: املقاربة الثقافية، فبرزت عىل نحو واسع يف طهران؛ 

املعالجات  التي عكست  الثقافية  األنشطة  بعض  برزت  حيث 
املواطنين  وتوجيه  توعية  بهدف  إما  لألزمة  والثقافية  الفنية 
بالفيروس وسبل الوقاية منه، أو بهدف تسجيل ردود الفعل 
إقامة  يف  تمثلت  البالد،  يف  الفيروس  انتشار  تجاه  الشعبية 
الكاريكاتيرية،  للرسوم  كمعرض  فنية  ومسابقات  معارض 
وثالثها: املقاربة السياسية حالة السخط الشعبي عىل النظامين 

الحاكمين يف إيران وتركيا لفشلهما يف إدارة األزمة بل وصل 
الحد لتوظيفها لقمع املعارضين؛ حيث برزت عدد من الشعارات 

للقوى السياسية املعارضة سواء التركية 
يف  الحكومات  لسياسة  اإليرانية  أو 
التواصل  األزمة عىل مواقع  التعامل مع 
السريع  االنتشار  وتوظيف  االجتماعي 
فشل  لكشف  البلدين  كال  يف  للفيروس 
إدارة  يف  والتركي  اإليراني  النظامين  
مقالة  أشارت  مثلما  البلدين،   شئون 
تحت  جاءت  التي  الدين  نور  محمد  د. 
اإليراني« يف  ..والشعب  عنوان:»كورونا 
العدد رقم )2١2( من دورية »مختارات 
إيرانية«، ومقالة د. سامح الجارجي التي 
تركيا.. يف  عنوان:»كورونا  تحت  جاءت 
أبعاد األزمة ونتائجها املحتملة« يف العدد 

األخير من دورية شئون تركية.

ثالثاً: تحديات وفرص كامنة 

يف ظل انتشار جائحة كورونا وحرص الحكومات عىل الحفاظ 
من  العديد  كامنة يف  عدة فرص  برزت  الحياة،  ديمومة  عىل 
خطوات  فيها  تخطو  أن  مصر  عىل  يحتم  التي  القطاعات 

متسارعة ومتقدمة، هي كالتايل:

1- قطاع الصحة 

مواجهة  يف  املحدودة  واملوارد  اإلمكانيات  من  الرغم  عىل 
الجائحة، إال أن الحكومة املصرية اتبعت استراتيجية مكنتها 
الوفيات  أعداد  الجائحة والحفاظ عىل  انتشار  التحكم يف  من 
النموذج  تسويق  إمكانية  يتيح  ما  وهو  اآلمنة،  الحدود  يف 
للمراقبة  دويل  طرف  وجود  مع  األزمة  إدارة  يف  املصري 
الدولية  الصبغة  النموذج  ملنح  العاملية  الصحة  منظمة  مثل؛ 
كدليل استرشادي لكثير من الدول التي تعاني من امكانيات 
محدودة، ناهيك عن توافر فرصة لنشر ثقافة الوقاية خير من 
العالج يف املجتمع، إىل جانب إمكانية تطوير منظومات مبتكرة 
للرصد واملراقبة للحالة الصحية للفرد بصورة شبة مستمرة 
من أجل اإلنذار املبكر يف حالة تفشي أي عدوى يف املستقبل، 
مثلما  الالزمة،  التكنولوجية  الوسائل  وتطوير  استغالل  مع 
أشار أ.د جاسر حسن يف مقالته التي جاءت تحت عنوان«عامل 
ما بعد كورونا: السيناريوهات والفرص املستقبلية ملصر«، يف 

العدد األخير من دورية أحوال مصرية. 

اصـــدارات  املركـــز
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وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع   -2
املعلومات 

وتكنولوجيا  لتصاالت  قطاع  يعد 
الفقري  العمود  بمثابة  املعلومات 
كافة  يف  املتاحة  الفرص  من  لالستفادة 
انتشار كورونا  القطاعات، السيما عقب 
لضمان استدامة ورفع كفاة األداء ملعظم 
القطاعات السيما الخدمية، وهو ما اتاح 
القطاعات  داخل  جديدة  فرص  ظهور 
األنظمة  إىل  التحول  عىل  تعتمد  املختلفة 

الرقمية، منها: 

أ- التعليم عن بعد 

تداعياته  كورونا  فيروس  النتشار  كان 
الفجوة  خاللها  برز  التعليم  قطاع  عىل 

بين املدارس الدولية ونظيرتها الحكومية 
والخاصة يف حجم مرونتها يف التعامل مع األزمة، فعىل الرغم 
قوياً التجاه الحكومة نحو نمط  من أن الجائحة كانت دافعاً 
الدولية كانت األكثر نجاحاً  املدارس  أن  إال  التعليم عن بعد، 
نظراً  بعد،  عن  التعليم  ومفهوم  معنى  تطبيق  يف  واستقراراً 
النمط  هذا  من  تجعل  التي  والفنية  املادية  اإلمكانيات  لتوافر 
من التعليم أمراً معتاداً ومن السهل تطبيقه حتى يف الظروف 
فعالية  لزيادة  املصرية  الحكومة  اتجاه  من  البد  لذا  العادية، 
التعليم  قطاع  يف  الحديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  استخدام 
بشقيه الجامعي وقبل الجامعي لرفع مستوى األداء التعليمي، 
مع الحرص عىل توفير الدعم املادي لألسر الفقيرة من أجل 
لضمان  الحديثة  اإللكترونية  الوسائط  بعض  من  تمكينهم 
القائمين  تدريب  جانب  إىل  التعليم،  حصولهم عىل حقهم يف 
عىل عمليات التدريس عىل استخدام التقنيات الحديثة ووسائل 
د.  أوضحت  مثلما  التعليمية،  البرمجيات  ومختلف  االتصال 
أمل أنيس يف مقالتها التي جاءت تحت عنوان: »أزمة كورونا 

التعليم  يف  املواجهة  وإستراتيجية 
األخير  العدد  نقدية«، يف  املصري..رؤية 

من دورية أحوال مصرية.   

ب- العمل عن بعد

 اتجهت الحكومات عقب انتشار كورونا 
وما افرزته من تحديات إىل تشجيع العمل 
عن بعد، وهو ما ُيتيح فرصة ذهبية أمام 
مصر إلعادة هيكلة بيئة العمل الحكومي 
والخاص لتفعيل العمل عن بعد لبعض أيام 
العمالة  األسبوع وإعادة توزيع وتدريب 
تقليل  يف  يساهم  بما  الزائدة  الحكومية 
الحكومية  الجهات  يف  والتكدس  النفقات 
هو  كما  العمل،  وإىل  من  النقل  ووسائل 
كورونا:  بعد  ما  »عامل  بمقالة  موضح 
املستقبلية  والفرص  السيناريوهات 

ملصر«، يف العدد األخير من دورية أحوال مصرية.

٣- قطاع الصناعة والتجارة واإلمدادات 

تسببت جائحة كورونا إىل تعرض قطاع الصناعة والتجارة 
لتوقف  نتيجة  العامل  اإلمدادات حول  أثرت عىل قطاع  ألزمة 
املصانع يف مراكز انتشار الوباء بالصين، وهو ما يدفع لتغيير 
منظومة الصناعة والتجارة واالمدادات  العاملية من االعتماد 
متعددة  منظومة  إىل  جغرافية  منطقة  أو  واحدة  دولة  عىل 
املراكز الصناعية والتجارية وخطوط اإلمدادات، وهو ما يتيح 
اإلقليمية  الصناعية  املراكز  أحد  لتكون  ذهبية  فرصة  ملصر 
ملا  نظراً  الصناعات،  من  كثير  يف  عليها  االعتماد  يمكن  التي 
البنية  توافر  عن  ناهيك  متميز،  موقع جغرايف  من  به  تتمتع 
استثمارية  صناعية  ومناطق  وعمالة  طاقة  من  األساسية 
بعد  ما  »عامل  مقالة  أوضحت  مثلما  السويس.  قناة  كإقليم 
كورونا: السيناريوهات والفرص املستقبلية ملصر«، يف العدد 

األخير من دورية أحوال مصرية.
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يف إطار اهتمام مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية 
القرن  بمنطقة  الجارية  األمنية  والتحوالت  اإلفريقية  بالقضايا 
حسن  السابق  الصومال  جمهورية  رئيس  املركز  دعا  اإلفريقي، 
األربعاء  اليوم  ُعقدت  للمشاركة يف »ورشة عمل«،  شيخ محمود 
)28 أكتوبر 2020( بمقر املركز مع عدد من خبراء وباحثي املركز 

املعنيين بالشأن اإلفريقي.

تناول الحوار عددا من القضايا املهمة، شملت األوضاع األمنية يف 
املحيط اإلقليمي للصومال، وتأثيره عىل مسار الدولة الصومالية، 
الدولة  بناء  ملحاوالت  مهما  عرضا  محمود  شيخ  قدم  حيث 
هذا  يف  واجهتها  التي  والصعوبات  االستقالل،  منذ  الصومالية 
املجال، والتأثيرات السلبية للبيئة األمنية اإلقليمية عىل تلك العملية.

وتناول اللقاء العالقات التاريخية بين مصر والصومال، ومشكلة 
اإلرهاب وتداعياتها عىل الصومال وعىل البيئة اإلقليمية يف منطقة 
القرن اإلفريقي، خاصة نشاط حركة شباب املجاهدين يف الصومال، 
وعالقاتها مع التنظيمات اإلرهابية الكبيرة، خاصة تنظيم القاعدة.

يف  املصرية  للتجربة  السياق  هذا  يف  محمود  شيخ  تطرق  كما 
مكافحة اإلرهاب، وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر يف 
هذا املجال عىل املستوى اإلفريقي، بجانب دورها يف دعم التعاون 

الرئيس الصومايل السابق حسن شيخ حممود  يف ضيافة مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية*  

* عرض  نورا فخري أنور - باحث مساعد  - مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية

اإلفريقي- اإلفريقي، والدور الذي يمكن أن تقوم به أيضا يف دعم 
املصرية  الخبرة  إىل  بالنظر  الصومالية،  الدولة  بناء  إعادة  عملية 

وثقلها الدويل واإلفريقي.

من  اإلفريقي  االتحاد  قوات  انسحاب  إىل  النقاش  تطرق  كما 
الصومال يف عام 202١ وتأثيراته املحتملة عىل االستقرار األمني يف 

الصومال والقرن اإلفريقي، والفراغ املتوقع بعد هذا االنسحاب.

املركز- وشارك فيه  الحوار د. محمد فايز فرحات، -مدير  أدار 
كل من د. أيمن السيد عبد الوهاب، -نائب مدير املركز- د. أماني 
الطويل، -مستشار املركز واملتخصصة يف الدراسات األفريقية- 
أميرة  د.  الدولية-  الدراسات  وحدة  -رئيس  قنديل،  أحمد  د. 
البحيري،  األفريقية- وأحمد كامل  الشئون  الحليم، -خبيرة  عبد 

-الباحث يف التنظيمات اإلرهابية واألمن اإلقليمي-.

املصرية-  العالقات  تطوير  أهمية  عىل  بالتأكيد  اللقاء  وانتهى 
الصومالية خالل الفترة املقبلة، وتطوير العالقات بين املؤسسات 
تخدم  التي  البحثية  األجندة  حول  والصومالية  املصرية  البحثية 
تحديات  من  يواجهانه  ما  ضوء  يف  للبلدين،  الوطنية  املصالح 

مشتركة وعىل رأسها اإلرهاب.

ـــاءات ـــطة ولق  أنش


