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ً
انطالقا من حرص مكتبة اإلسكندرية ىلع إثراء املجال ابلحيث ،وتنفيذا
تلوصية السيد رئيس اجلمهورية بإنشاء مركز ادلراسات االسرتاتيجية
باملكتبة؛ من أجل صقل دورها كمؤسسة تدعم صانع القرار ،وتقدم ابلدائل
املختلفة يف خمتلف القضايا داخل مرص وخارجها  -تأيت أهمية مركز
ً
ادلراسات االسرتاتيجية بمكتبة اإلسكندرية حتقيقا تللك األهداف.
ويف هذا اإلطار ،تمثل هذه النرشة حلقة وصل بني املركز واملهتمني
بقضايا ادلراسات االسرتاتيجية بمعناها الواسع؛ تلعريف مجهور ابلاحثني
القضايا حمل اهتمام املركز ،واليت انشغل بها طوال العام باتلحليل واتلناول
من خالل خمتلف الفعايلات واإلصدارات ،يف خمتلف القضايا واملستجدات
ىلع املستويات املحلية واإلقليمية وادلويلة؛ ولوضع املركز ىلع خريطة املراكز
ابلحثية ذات الشأن واتلأثري يف املستقبل املنظور.
أ .د .مصطىف الفيق
مدير مكتبة اإلسكندرية

تقديم

ً
ترشفت بالعمل يف مكتبة اإلسكندرية مرشفا ىلع مركز ادلراسات االسرتاتيجية مع مطلع

اعم  .2020واتفقت منذ بداية العمل ىلع اتلنسيق واتلخطيط اجلمايع مع باحيث املركز ،خاصة أن
ًّ
كل منهم هل جمال اهتمامه وختصصه .وهو األمر اذلي انعكس ىلع تنوع املوضواعت وامللفات ،اليت
تناوهلا املركز طوال العام من خالل خمتلف الفعايلات ،اليت تنوعت بني ورش العمل واملحارضات

وادلورات اتلدريبية وحلقات انلقاش.

ومنذ بداية تكلييف باإلرشاف ىلع املركزُ ،حددت جمموعة من الربامج ابلحثية اليت تدخل

ضمن جمال ادلراسات االسرتاتيجية؛ وذلك حماولة من املركز تلحقيق األهداف اليت أنشئ من أجلها،

ولطرح جمموعة من اتلوصيات يف امللفات املختلفة ،اليت تهم صانع القرار املرصي ،ويمكن أن
ًّ
تطرح جمموعة من ابلدائل أمامه للتعامل مع القضايا املطروحة ًّ
ًّ
ودويلا.
وإقليميا،
حمليا،
ورغم ما مثلته جاحئة كورونا من حتديات ّ
مجة ألنشطة املركز وفعايلاته ،فإن هذه اتلحديات

استثمرها املركز – وكذلك مكتبة اإلسكندرية – بتفعيل تنظيم الفعايلات االفرتاضية منذ بداية

اجلاحئة .وهذا بدوره أنتج حصيلة جيدة ىلع صعيدي األنشطة ،واإلصدارات املنبثقة عن تلك
األنشطة.

ًّ
ومن أبرز ما ينتجه أي مركز حبيث جمموعة اإلصدارات اليت جاء بعضها موثقا ألعمال ورش

العمل واحللقات انلقاشية واملحارضات اليت نظمها املركز ،وبعضها اآلخر يف هيئة كتب مرتمجة

تهتم بموضواعت تدخل يف نطاق اهتمام املركز وبراجمه ابلحثية من جانب ،ومكتبة اإلسكندرية
من جانب آخر.

وال تعد األنشطة والفعايلات واإلصدارات املشار إيلها يف هذه النرشة إال بداية فقط .ومع

استمرار عمل املركز بفريقه ابلحيث املتمزي ،نأمل توسيع جمال الربامج ابلحثية حمل اهتمام املركز،

وكذلك عدد اإلصدارات؛ حىت يكون ملركز ادلراسات االسرتاتيجية بمكتبة اإلسكندرية حضور
وتأثري بني املراكز ابلحثية األخرى.

أ .د .يم جميب
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عن مركز الدراسات االستراتيجية

جاء تأسيس املركز يف أكتوبر  ،2017بتوصية من جملس أمناء املكتبة اذلى يرأسه السيد رئيس اجلمهورية،
ً
إسهاما من املكتبة يف توجيه اهتمام ادلوائر ابلحثية يف مرص والعالم العريب باتلحوالت اجلارية ىلع الساحة
ً
العاملية ،وحبث أثر هذه اتلحوالت يف املجتمعات العربية؛ وحماولة لربط فهم هذه اتلحوالت ببناء السياسات
اتلـي تربط اعلم الفكر وابلحث بصانع القرار .لم يعد تغري العالم حمل نقاش ،بل أصبح اتسام معدالت

اتلغري بالتسارع واتلعقد حقيقة حتتم رضورة اتلوقف الستيعاب اتلحوالت متسارعة الوترية ،وحماولة بناء

نماذج لفهمها واستباق آثارها احلتمية ،من خالل بناء سياسات تتسم باملرونة االسرتاتيجية ،وتتكيف مع

متغريات املستقبل ،وتستبقه من خالل الفعل.

ويعمل املركز من خالل ثالثة برامج أساسية ،يه:

 -1برنامج اإلنذار المبكر
ويهدف إىل استرشاف أهم القضايا احلايلة ،اتلـي يمكن أن تمثل حتديات كبرية لصانع السياسة ،وتبيان

إماكنية بناء السياسات الالزمة الستباقها .وحياول املركز توظيف أدوات االسترشاف الالزمة ،من خالل

استعراض آراء اخلرباء وإرشاك صناع السياسة واجلمهور العام وابلاحثني؛ للوصول إىل أفضل خيارات ممكنة.

 -2برنامج البيئة والموارد الطبيعية
ويهدف إىل اتلطرق إىل القضايا انلوعية اتلـي ال حتظى باالهتمام الاكيف .وال شك أن قضايا مثل تغري

املناخ والرصاع ىلع املوارد واتلحديات اليت تمثلها اجلاحئة الوبائية احلايلة ،أصبحت مسائل مؤرقة جلميع
املهتمني .وقد اكن للمركز دور يف إرشاك اخلرباء أصحاب اآلراء اتلقنية يف عملية انلقاش حول اخليارات
السياسية املمكنة.

 -3برنامج قضايا األمن القومي واإلقليمي
ويه قضايا تقع يف صلب مهام املركز ،إذ أسهم يف عدد من انلقاشات املتعلقة باملخاطر الواقعة ىلع األمن

القويم املرصي ،سواء انلاجتة عن خماطر معتادة أم غري معتادة .ويعمل املركز ىلع متابعة لك امللفات املفتوحة
ًّ
ًّ
وعسكريا.
وسياسيا
يف املنطقة ،وحياول استرشاف تطورات األمن اإلقلييم اقتصاديًّا
تعمل هذه الربامج متوازية ،وتتخذ أشاكل فعايلات خمتلفة من ندوات وحلقات نقاشية واقعية وافرتاضية.

وكذلك حيرص املركز ىلع صقل مهارات ابلاحثني الشباب ،من خالل ادلورات اتلـي تعمل ىلع حتقيق
أهداف هذه الربامج.
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فعاليات المركز

ً
أول :ورش العمل والحلقات النقاشية
خبيارات سياسية واضحة لصانع القرار املرصي؛ لضمان
ّ
اجلدي مع الوضع يف رشق املتوسط ويلبيا ،بما خيدم
اتلعامل ِ
أهداف األمن القويم املرصي.
ركزت اجللسة األوىل يف مظاهر وآيلات عسكرة الرصاع

يف املنطقة :املؤرشات وادلالالت ،وترأسها العميد ادلكتور

خادل عاكشة مدير املركز املرصي للفكر وادلراسات
االسرتاتيجية .وتناولت اجللسة اثلانية خماطر السياسة

سعت الورشة إىل حتديد آيلات الرصاع ىلع الطاقة يف

الرتكية ىلع األمن القويم املرصي ىلع الساحتني الليبية

وىلع رأسها الرصاع اللييب ،وحتديد خماطر هذه الرصااعت
ىلع األمن القويم املرصي .هدفت الورشة ً
أيضا إىل اخلروج

عضو املجلس االستشاري ملركز ادلراسات االسرتاتيجية.

رشق املتوسط والرصااعت اإلقليمية املتعلقة بهذا الرصاع
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واملتوسطية ،وترأسها السفري ادلكتور حممد بدر ادلين زايد
يف حني ركزت اجللسة اثلاثلة يف اخليارات السياسية املرصية

املتاحة والسيناريوهات اليت يمكنها تعزيز فرص اتلعاون

وتقليل خماطر الرصاع ،وترأسها حممد العريب ابلاحث األول
بمركز ادلراسات االسرتاتيجية.

شارك يف الورشة خنبة من ابلاحثني واألساتذة املتخصصني

يف األمن اإلقلييم والشئون الرتكية والشئون الليبية .وهم
السفري ادلكتور حممد بدر ادلين زايد ،وادلكتور خادل عاكشة،

وادلكتور خادل حنيف نائب رئيس حترير جملة السياسة
ادلويلة ،واألستاذة راحبة سيف ادلين عالم ابلاحثة بمركز
األهرام لدلراسات السياسية واالسرتاتيجية ،وادلكتور أمحد

طاهر مدير مركز احلوار لدلراسات السياسية ،وادلكتور حممد

صادق إسماعيل مدير املركز العريب للبحوث وادلراسات
السياسية ،واألستاذ ادلكتور أمحد وهبان عميد لكية ادلراسات
االقتصادية والعلوم السياسية جبامعة اإلسكندرية ،وادلكتور
بشري عبد الفتاح خبري الشئون الرتكية ،باإلضافة إىل باحثـي

وفريق عمل املركز.
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هلذه الظواهر ،وحتديد إىل أي ً
مدى تهدد هذه املتغريات شلك

وطبيعة العالقات بني مرص وادلول األخرى.

وقد ضمت الورشة خنبة من املتخصصني واخلرباء للخروج
ً
بمشاركة ثرية يف احلوار ،وتبادل اآلراء ،واقرتاح رؤى تسهم

يف اخلروج بورقة سياسات وتوصيات بشأن تلك القضية
ً
جاءت ورشة العمل انطالقا من إيمان املركز برضورة

املهمة ،واستعراض مدخالتهم حول املحاور اليت تناوتلها

ورشة العمل.

تسليط الضوء ىلع املشكالت ابليئية اعمة واتلعامل معها،

جاءت اللكمة االفتتاحية للجلسة من األستاذة ادلكتورة
يم جميب املرشف ىلع مركز ادلراسات االسرتاتيجيةّ ،
وأطرت

باجلغرافيا السياسية؛ مما يتطلب اسرتاتيجية جغرافية سياسية

اتلغريات املناخية وتأثرياتها يف ابليئة واتلنمية يف مرص،

اخلروج بتوصيات ألبرز اآليلات اليت جيب أن تتخذها مرص،

املناخ بوزارة ابليئة .وركزت اجللسة اثلانية يف اتلغريات

وما يرتبط منها باتلنمية خاصة مثل تغري املناخ .ويه ليست
قضية ترتبط بالعلم فحسب ،بل إن املسألة تتعلق ً
أيضا

اهلدف العام للورشة واملرجو منها .وتناولت اجللسة األوىل

ملاكفحة تغري املناخ بشلك فعال .ذلا ،هدفت الورشة إىل

وأدارها املهندس صابر عثمان مدير إدارة اتلكيف مع

سواء ىلع مستوى القوانني أو السياسات؛ من أجل اتلصدي

ابليئية واملناخية وحماورها السياسية والترشيعية ىلع
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املستويني ادلويل والوطين ،وأدار اجللسة املهندس طارق

شليب اخلبري يف شئون ابليئة .وحاولت اجللسة اثلاثلة
اتلـي ترأسها األستاذ ادلكتور أمحد قنديل خبري العالقات

ادلويلة بمركز األهرام لدلراسات السياسية واالسرتاتيجية،

الوصول إىل توصيات يمكن من خالهلا تضمني قضية

املناخ يف السياسة العامة لدلولة ،وتلحسني الصحة ابليئية
بشلك اعم.

ً
جاءت ورشة العمل انطالقا من اتساع حقل دراسة

وقد شارك يف الورشة عدد من خرباء ابليئة والسياسات

القضايا االسرتاتيجية يلعىن بطيف واسع ومعقد من القضايا.
ً
اكن هذا االتساع إيذانا بتجاوز اإلطار املفاهييم اتلقليدي

نواح عديدة،
اتلغريات املناخية يف اجلغرافيا السياسية من ٍ
َ
مثل ضغط اتلغري املنايخ املوارد ،من خالل االحتباس

الرؤية االسرتاتيجية لدلول؛ بهدف حتديد قضاياها ،وأنسب

السبل تلعزيز قدرة ادلولة يف نطاق هذه القضايا وبناء قوتها

للسواحل؛ وهو ما يعين دفع مزيد من الساكن حنو ضغط قليل

هذه القضايا من حتديات ومعطيات .وهذا ،مع بروز مفهوم

مثل تعاون هونلدا وبريطانيا إلقامة سد تلقليل زحف

متعددة لفهم طبيعته وكيفية بنائها وتعزيزها؛ وكذلك بروز

موازين القوى ،وكذلك آثار تلك الظاهرة يف األمن اإلنساين

الكربى ذات األولوية لدلول ىلع املدى ابلعيد ،أو فيما خيص

ابليئية من وزارة ابليئة واجلهات املختصة ،باإلضافة إىل

باحثـي وفريق عمل املركز .وتناولت لكمات املشاركني آثار

لدلراسات االسرتاتيجية .ومن ثم ،تطورت عملية بناء

احلراري ،أو زيادة وترية اتلصحر ،أو غرق األرايض املحاذية

ونفوذها ادلويلني ومحاية مصاحلها العاملية ،وفق ما تفرضه

من املوارد .وقد يودل هذا استجابة تصارعية ،أو حالة تعاونية،

القوة الشاملة لدلولة وتعدد مدارسه ،وحماوالت بناء أطر

ابلحار ىلع األراضـي الواطئة .كما تناولت الورشة اتلغري يف

مفهوم اتلاكمل االسرتاتييج ،سواء فيما خيص حتديد القضايا

بشلك اعم.

تطوير القدرات املتعلقة باتلعايط مع تلك القضايا ،بما يف

ذلك القدرة ىلع صنع القرار يف صددها.

وقد تصاعدت أهمية ادلراسات االسرتاتيجية وتعقد

فضاءاتها وأنماط املساهمني فيها .ذلك هو املشهد املعقد
واملتغري بشلك متواصل يف ظل اثلورات املعرفية املتالحقة،

وتداعيات اثلورة الصناعية الرابعة؛ واذلي يفرض نفسه ىلع
فضاء ادلراسات االسرتاتيجية ،ويفرض ىلع املعنيني بها إاعدة

تعريف نطاقاتها وأدواتها والعالقات بني جماالتها املختلفة،

وبينها وبني مؤسسات صنع القرار من جهة والرأي العام من
جهة أخرى .ولعل األهم هو حتدي بناء منظور اسرتاتييج

اعليم يف مواجهة لك اتلحديات اتلنظيمية واملصلحية اليت
تعوق هذا اهلدف الرضوري ،بل ربما احلتيم؛ للحفاظ ىلع

وجود اإلنسانية وبقائها.
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انقسمت الورشة إىل جلستني .جاءت األوىل بعنوان

االسرتاتيجية .وجاءت اجللسة اثلانية بعنوان «دور االسترشاف

قياس تأثري اتلغريات اليت مست واقع العالقات ادلويلة ىلع

املتغريات واجليوسياسية واالقتصادية واألمنية» .وأدارها اللواء

«موقع ادلراسات االسرتاتيجية يف املنطقة العربية» ،وركزت يف
مسار حقل ادلراسات االسرتاتيجية .وأدار اجللسة ادلكتور
حممود عزت نائب مدير مركز ادلراسات االسرتاتيجية.

وحتدث فيها اللواء حممد إبراهيم نائب مدير املركز املرصى،
وادلكتور عبد العزيز بن صقر مدير مركز اخلليج لألحباث،

واألستاذة ادلكتورة يم جميب املرشف ىلع مركز ادلراسات
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واستقراء املستقبل يف حقل ادلراسات االسرتاتيجية يف ظل
حممد إبراهيم ،وحتدث فيها ادلكتور أرشف مؤنس مدير مركز

حبوث الرشق األوسط وادلراسات املستقبلية جبامعة عني
شمس ،واللواء هشام احلليب املستشار بأكاديمية نارص

العسكرية.

 -4حلقة نقاشــية عبر اإلنترنت بعنوان

من خالل األزمة تلحسني السياسة اإلقليمية ووضع
ً
وأخريا استرشاف السيناريوهات
آفاق نظام دويل جديد؛

وانعكاســاتها علــى المســتويات

املحتملة واخليـارات املتاحة أمام صانع القرار املرصي،
ًّ
داخليا أو إدارة تداعياتها
سواء ملواجهة األزمة

«جائحة كورونا :إدارة األزمة في مصر
المحلية واإلقليمية والدولية»

اإلقليمية.
شارك يف احللقة السفري ادلكتور حممد بدر ادلين زايد
عضو املجلس االستشاري ملركز ادلراسات االسرتاتيجية،
واألستاذة ادلكتورة يم جميب املرشف ىلع مركز ادلراسات

اكنت احللقة أوىل فعايلات املركز االفرتاضية عرب شبكة

االسرتاتيجية ،واألستاذ ادلكتور اعطف حممد اكمل األستاذ
بكلية الطب ابليطري جبامعة قناة السويس ،وادلكتور طه

اإلنرتنت ،واتلـي بدأت ملواكبة الظروف واتلـحوالت اتلـي

عبد العليم مدير منتدى أخبار ايلوم للسياسات العامة
ً
ورئيس اهليئة العامة لالستعالمات سابقا ،واألستاذ إبراهيم

وسىع املركز من خالل هذه احللقة إىل طرح سيناريوهات

الغيطاين رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز املستقبل

فرضتها جاحئة كورونا.

مستقبلية وبدائل أمام صانع القرار املرصي ،يف حال استمرار
األزمة ،تستيق قوتها من معارف اخلرباء واملتخصصني.

وقد ركز انلقاش ىلع ثالثة حماور رئيسية؛ يه استعراض

أهم مالمح اإلدارة املرصية لألزمة ،وإماكنية إجياد فرص

لألحباث وادلراسات املتقدمة بدولة اإلمارات ،واألستاذة هالة
احلفناوي رئيس وحدة اتلحوالت املجتمعية بمركز املستقبل
لألحباث وادلراسات املتقدمة بدولة اإلمارات .وأدار احلوار
األستاذة شرييهان القماش.
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 -5حلقة نقاشية عبر اإلنترنت بعنوان
«إدارة األزمة وأزمة اإلدارة :تباينات
الدول والحكومــات في التعامل
مع أزمة جائحة كورونا»

العريب ،وآيلات اتلعاون املشرتك للتصدي هلذه األزمة،
واآليلات اتلـي أدارت بها ادلول العربية اتلصدي لفريوس
كورونا املستجد ،وماهية اتلداعيات االقتصادية لألزمة يف
ابلدلان العربية ،وعن تقييم جتربة مواجهة دول املغرب العريب
فريوس كورونا املستجد ،وعن مستقبل إحياء مرشوع احتاد
املغرب العريب الكبري يف ظل هذه األزمة ،وعن ماهية آيلات
اتلعاون املشرتك الحتواء انتشار فريوس كورونا املستجد يف
ادلول العربية ،وعن آفاق الرشاكة العربية يف ابلحوث العلمية

جاءت احللقة كحدث تفاعيل عرب شبكة اإلنرتنت

بمشاركة خنبة من املعارصين للتجارب املختلفة يف اتلعامل مع
ًّ
ًّ
ودويلا؛ وذلك باستضافة عدد من املتخصصني
عربيا
األزمة
يف مرص واخلليج واملغرب العريب؛ لطرح سبل تعامل تلك
احلكومات وأوجه االختالف فيها وأسبابها؛ من أجل حماولة

اإلجابة عن األسئلة اليت تطرحها احللقة ،وبما يتيح ملتابيع
املركز ىلع املنصات املختلفة املشاركة بالرأي والتساؤالت

حول القضايا املطروحة للنقاش.

وجاءت احللقة إللقاء الضوء ىلع أبرز اتلجارب يف
اتلعامل وإدارة هذه األزمة ىلع مستوى اخلليج واملغرب
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يف ظل األزمة.
شارك يف احللقة ادلكتور عبد العزيز بن صقر مدير مركز
اخلليج لألحباث ،واألستاذة ادلكتورة يم جميب املرشف
ىلع مركز ادلراسات االسرتاتيجية ،وادلكتور حممود عزت
نائب مدير املركز ،وادلكتورة إكرام عدنين أستاذ العلوم
السياسية جبامعة ابن زهر باملغرب ،واألستاذ قيس زيادين
عضو جملس انلواب األردين ومقرر جلنة الشئون اخلارجية
بمجلس انلواب ،واألستاذ حممد العريب ابلاحث األول بمركز
ادلراسات االسرتاتيجية .وأدار احلوار األستاذة ريهام صالح
ابلاحث بمركز ادلراسات االسرتاتيجية.

 -6حلقة نقاشية عبر اإلنترنت بعنوان

 -7حلقة نقاشية عبر اإلنترنت بعنوان

«المســتجدات علــى الســاحة

«مســتقبل صنــع السياســات

األمريكيــة وانعكاســاتها علــى

العامة في عالم ما بعد كورونا»

الوجــود األمريكــي فــي منطقــة
الشرق األوسط»

حاولت احللقة إلقاء الضوء ىلع مستجدات الشأن

األمريكي ،اتلـي تمثلت يف زيادة االنقسام انلاتج عن
املظاهرات الرافضة للعنرصية ،وتفاقم آثار وباء كورونا،

واألزمات املتتايلة اتلـي شهدتها إدارة ترامب .اكن انلقاش
املبارش يف احللقة حماولة لفهم هذه اتلطورات ،وفهم
تداعياتها ىلع منطقة الرشق األوسط .وملناقشة ما سبق،

استضافت احللقة السفري حممد العرايب وزير اخلارجية املرصي

األسبق ،واألستاذ ادلكتور حممد كمال أستاذ العلوم السياسية
جبامعة القاهرة وعضو املجلس االستشاري بمركز ادلراسات
االسرتاتيجية بمكتبة اإلسكندرية.

جاءت احللقة انلقاشية يف ضوء استمرار اتلحدي العاليم

غري املسبوق ،اذلي تمثله أزمة فريوس كورونا املستجد.
ً
ً
ً
ً
نداء طارئا مشرتك ىلع
مقصورا ىلع كونه
فاألمر ليس

مستوى الصحة العامة ،إىل جانب املستويات االقتصادية
والسياسية واالجتماعية ،بل تمتد األزمة إىل حالة عدم
ايلقني والغموض حول اتلبعات اليت ستخلفها أزمة هذا

الوباء العاليم ،وحول مدى استمرار تلك األزمة أو عودتها.
ً
ًّ
أساسيا
وستظل التساؤالت املتعلقة بفريوس كورونا شاغل

ً
ً
تغيريا ملحوظا
لدلول واحلكومات .فقد أصبح العالم يشهد
ّ
يف كثري من املعايري واملسلمات القائمة أمام الرغبة الضاغطة
دلى املجتمعات حنو اتباع مناهج
ً
أفضل وأوسع نطاقا ملواجهة
اتلداعيات املتداخلة لألزمة.

وخنص باذلكر احلاجة إىل اتلدخل

العاجل لدلول واحلكومات يف
الفرتة األخرية لدلفع حنو إحداث
حتسني جذري ىلع مستوى صنع

السياسات العامة .ومن ثم ،هدفت
هذه املناقشة إىل استعراض أبرز
اتلحديات احلايلة أمام صناع

السياسات ،خاصة يف مرص ،يف
مواجهة تداعيات األزمة .ومن

ثم ،اقرتاح مسارات اتلحرك من
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أجل صياغة سياسات اعمة ناجعة ومرنة قادرة ىلع مواجهة
مستجدات ما بعد األزمة.

شارك يف احللقة ادلكتور مجال عبد اجلواد عضو اهليئة

االستشارية للمركز املرصي للفكر وادلراسات االسرتاتيجية،

ورئيس وحدة السياسات العامة باملركز ،وادلكتورة إنيج حممد
عبد احلميد مدرس العلوم السياسية باملركز القويم للبحوث
االجتماعية واجلنائية ،وادلكتورة هالة القايض نائب رئيس

أكاديمية ابلحث العليم واتلكنولوجيا ،واملرشف العام ىلع
ً
املجالس انلوعية اتلابعة لألاكديمية سابقا.

 -8حلقة نقاشــية عبر اإلنترنت بعنوان
«ملفــات الشــرق األوســط بعــد
االنتخابات األمريكية »2020

املنطقة يف املرحلة املاضية يف عهد ترامب .واملحور اثلاين

تمثل يف ماهية السيناريوهات املحتملة تلغيري العالقات بني
ادلول العربية والواليات املتحدة بناء ىلع نتيجة االنتخابات

األمريكية.

شارك فيها األستاذ عمر مهنا رئيس جملس األعمال

املرصي األمريكي والرئيس األسبق لغرفة اتلجارة

جاءت احللقة ىلع خلفية نتائج االنتخابات الرئاسية

األمريكية بمرص ،واألستاذ عمرو بدر عضو جملس األعمال

جو بايدن؛ وذلك السترشاف حتول سياسات الواليات املتحدة

واألستاذ عمرو عبد العايط ابلاحث املتخصص يف الشئون

حمورين؛ األول مكونات السياسة اخلارجية األمريكية جتاه

(مؤسسة األهرام) .وأدارت احلوار األستاذة شرييهان القماش.

األمريكية األخرية ،واتلـي أدت إىل فوز املرشح ادليمقرايط

املرصي األمريكي وخبري العالقات العربية األمريكية،

وتعاملها مع ملفات الرشق األوسط .وركزت املناقشات يف

األمريكية ومساعد رئيس حترير جملة السياسة ادلويلة
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ادلكتورة يم جميب ممثلة عن قسم العلوم السياسية جبامعة

 -9حلقة نقاشية حول «مستقبل العلوم
السياسية في إطار جائحة كورونا»

القاهرة ،واألستاذ ادلكتور وئام عثمان رئيس قسم العلوم

السياسية األسبق بكلية اتلجارة جبامعة بورسعيد ،واألستاذة

يم إسماعيل باحثة دكتوراه جبامعة األزهر.

ً
جاءت احللقة انطالقا من وجوب وضع رؤية مستقبلية

واسرتاتيجية بمشاركة رؤساء أقسام العلوم السياسية

باجلامعات املرصية ،وعمداء لكيات العلوم السياسية،
والسادة ابلاحثني بمركز ادلراسات االسرتاتيجية بمكتبة
اإلسكندرية ،حول دور ومستقبل حقل العلوم السياسية بعد

جاحئة كورونا .وذلك بعد ما شهدته الفرتة املاضية من تراجع
يف دور العلوم االجتماعية بشلك اعم ،والعلوم السياسية

بشلك خاص ،سواء يف مسألة االسترشاف ،أو يف اتلعامل مع

املعطيات اجلديدة اليت خلفتها األزمة.

ويف هذا السياق ،يأيت وباء كورونا يلضاعف حتديات

العلوم االجتماعية يف املنطقة العربية .فال شك أن اعم
ّ
 ٢٠٢٠مثل نقطة حتول اعملية تشمل بالطبع أفرع العلوم اكفة.
ويمكن الوصول إىل تصور مبديئ هلذا اتلحول من خالل

طرح بعض األسئلة حول تأثري اجلاحئة يف دور ادلولة،
ومدى تأثر اثلقافة ادليمقراطية وقيمها بهذه اتلحوالت،
ومدى تأثر مدارس العالقات ادلويلة بتداعيات اجلاحئة،
وكذلك اتلحوالت اتلـي تشهدها حراكت العوملة ،ومدى
تأثري األخبار الزائفة يف تشكيل الويع السليم للباحثني،

وللمتناولني للشئون الوطنية وادلويلة.

شارك يف احللقة عدد من أساتذة ورؤساء أقسام العلوم

السياسية جبامعات القاهرة والسويس واإلسكندرية ،ىلع

رأسهم األستاذ ادلكتور ممدوح منصور رئيس قسم العلوم
السياسية جبامعة اإلسكندرية ،واألستاذ ادلكتور أمحد وهبان
عميد لكية ادلراسات االقتصادية والعلوم السياسية باجلامعة
نفسها ،واألستاذ ادلكتور أسامة العاديل وكيل اللكية ،واألستاذة
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ثانيا :الدورات التدريبية

والقضايا ادلويلة ،وغريها من املوضواعت املتخصصة يف

جمال ادلراسات والعلوم السياسية .ويسىع مركز ادلراسات
االسرتاتيجية بمكتبة اإلسكندرية من خالل هذه ادلورات

إىل اإلسهام يف تدريب ابلاحثني يف موضواعت وإشاكيلات

ونقاط حبثية حمددة ومكثفة ،باإلضافة إىل تزويدهم بقراءات
جاءت هذه ادلورة ضمن سلسلة من ادلورات اتلدريبية

اليت ينظمها املركز ،وتستهدف بناء القدرات ابلحثية يف

جمال العلوم السياسية للباحثني يف مرحلة ادلراسات العليا،
وكذلك لطلبة السنة انلهائية من مرحلة ابلاكلوريوس.
ِّ
وترجع أهمية هذه ادلورة إىل أنها تسلط الضوء ىلع مرحلة
مهمة من مراحل ابلحث العليم ،ويه حتديد مصادر
املعلومات وابليانات املتعلقة بابلحث ،وكيفية الوصول
ً
إيلها ،وفقا للتخصص ادلقيق اخلاص بموضوع ادلراسة،

سواء اكن يف انلظم السياسية أو العالقات ادلويلة والقانون

ادلويل وادلراسات االسرتاتيجية واالجتماع السيايس
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مهمة وأساسية خاصة بموضوع اتلدريب.

استهدفت ادلورة اتلدريبية طلبة لكيات االقتصاد والعلوم
َ
بمرحلت املاجستري وادلكتوراه .واكنت
السياسية ،وابلاحثني

األولوية للطالب وابلاحثني من حمافظة اإلسكندرية واملدن
ً
إسهاما يف نرش الويع ابلحيث ،وتنمية
والقرى القريبة منها؛
املهارات بني شباب ابلاحثني من املحافظة بشلك أسايس.

وحارض يف ادلورة ادلكتور مازن حسن أستاذ العلوم السياسية
املساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة،

وادلكتور حسن أبو طالب املستشار بمركز األهرام لدلراسات
السياسية واالسرتاتيجية.

هدفت هذه ادلورة إىل بناء املهارات األساسية املتعلقة
ً
بفهم الرصااعت املسلحة وحتليلها ،خاصة الرصااعت ذات
الطبيعة املعقدة واملمتدة ،مع اتلطبيق ىلع حالة الرصااعت يف

ً
جزءا من فعايلات املركز املتعددة ،واليت
جاءت ادلورة

تشمل اتلدريب تلأهيل الكفاءات الشابة لالخنراط يف
ّ
وتعرف عمليات صنع القرار .واكن
جمال الكتابة السياسية
املشاركون قد قدموا قبل إطالق ادلورة مقرتحات حبثية
خمتلفة اعجلت قضايا يف السياسة ادلويلة والسياسة اخلارجية
املرصية ،وكذلك السياسات العامة اتلـي تشمل جماالت
الصحة واتلعليم واالقتصاد .وسعت ادلورة إىل تطوير هذه
ً
املقرتحات ألوراق سياسات متاكملة وفقا للقواعد املرعية يف

كتابة أوراق السياسات.

هدفت ادلورة إىل حتسني نوع السياسات واالعتماد ىلع

املصادر الرئيسية ،إذ يميل كثري من ابلاحثني إىل االعتماد

ىلع املصادر الشائعة واملتداولة ،وربما قد يلجأ بعضهم إىل

مصادر مثل اإلعالم املجتميع؛ وهو ما يؤدي إىل التشوش،
واتلأثري يف عملية حتليل السياسة واخلروج بتوصيات .ذلا
يفضل اللجوء إىل اتلقارير املوثوقة الصادرة من املؤسسات

الرسمية أو ادلويلة ،أو إىل إجراء املقابالت الفردية ،أو جتارب
املجمواعت املعمقة الختبار ابليانات.

حارض يف ادلورة األستاذة رضوى أبو شادي ابلاحث

االقتصادي ،واألستاذة ادلكتورة نىه بكر أستاذ العلوم

السياسية باجلامعة األمريكية .وشارك فيها عدد من باحثـي

العلوم السياسية وادلراسات االجتماعية.

الرشق األوسط ،يف مستويني أساسيني:

املستوى األول :حتليل الرصااعت من حيث ماهيتها،

وأبرز األدوات اتلحليلية املستخدمة تلفسري نشوبها ومتابعة
ٌّ
تطوراتها .وهنا تم اتلدريب ىلع أدوات حتليلية ،يليق لك منها
الضوء ىلع جانب أو أكرث من جوانب الرصاع.

واملستوى اثلاين :اجتاهات اتلدخل يف الرصااعت ،سواء

منعها أو إدارتها أو حلها ،مع الرتكزي أكرث يف االقرتابات
اجلديدة يف هذا املجال؛ مثل حتويل الرصاع ،transformaionوحساسية

الرصاع ،sensitiviyوادلبلوماسية اخلاصة ،diplomacyكنمط من الوساطة غري
اتلقليدية لفواعل غري رسمية يف الرصااعت املعقدة .كذلك

يناقش هذا املستوى معضالت اتلفاوض ،وخاصة مع
اجلمااعت املسلحة يف الرصااعت املعقدة.

حارض يف ادلورة ادلكتور خادل حنيف نائب رئيس حترير

جملة السياسة ادلويلة ،وادلكتورة رانيا خفاجة األستاذة
بمعهد ابلحوث وادلراسات اإلفريقية .وشارك فيها عدد من

طلبة وباحثـي العلوم السياسية وادلراسات االجتماعية،
اذلين تمكنوا من خالل ادلورة من تطبيق األطر انلظرية

تلحليل وإدارة الرصاع ىلع نماذج افرتاضية متخيلة،

وكذلك إاعدة انلظر يف األطر املوجودة تلحليل الرصااعت
القائمة يف ادلول العربية ،مثل سوريا ويلبيا وايلمن،

وكذلك بعض احلاالت اإلفريقية.
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يف املجاالت املختلفة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية ...إلخ،
كإحدى اآليلات الفاعلة تلحقيق األمن القويم لدلولة؛ ألنه

بتطبيقها بصورة صحيحة ،يمكن االعتماد ىلع نتاجئها؛
تلنفيذ اإلجراءات اليت تمنع أو حتد من األزمات والكوارث.

تعد األزمات واملخاطر منعطفات حرجة ىلع مستوى
ادلول واملؤسسات بمختلف أنواعها ،وىلع حياة األرسة ً
أيضا،

ُ
اليت ت َعد الوحدة ابلنائية للمجتمع .وقد يؤدي اتلعامل غري
الصحيح مع األزمة ،أو عدم االستعداد هلا إىل حدوث نتائج
ُ
ً
أرضارا وخسائر مادية ومعنوية هائلة؛
غري متوقعة ،قد تلحق
ذلا يعد التسليم حبقيقة أن األزمات واملخاطر جزء من حياة

األفراد واتلنظيمات االجتماعية واملنظمات واملؤسسات
ً
مدخل ًّ
ًّ
وادلول ً
مهما لالقتناع
بديهيا .وكذلك يمثل
أمرا
أن األسلوب العليم يعد األساس الصحيح ليس للمواجهة
ُُ
فقط ،ولكن للوقاية ً
أيضا .ومن ثم ،تأيت أهمية نظم اإلنذار
املبكر يف اتلنبؤ ملنع حدوث األزمات واملخاطر ،ويف ابتاكر

واستحداث أسايلب للمواجهة يف حالة وقوعها.

ً
جاءت أهمية هذه ادلورة اتلدريبية انطالقا من أهداف

مركـز ادلراســات االسرتاتيجيـة بمكتبـة اإلسكندريـة،
ُُ
وتلدريب املشاركني ىلع فهم أسلوب بناء نظم اإلنذار املبكر
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ومن هنا يتحقق االستقرار ،اذلي يعد أحد املتطلبات
األساسية للتنمية املستدامة.

حارض يف ادلورة اللواء طيار واخلبري االسرتاتييج هشام

احلليب ،حيث حتدث عن أهمية عمليات اإلنذار املبكر يف

محاية األمن القويم لدلول ،والعقيد مجال إمام حيث حتدث عن

دور املعلومات يف إدارة نظم اإلنذار املبكر واحلماية من املخاطر

واألزمات .واستهدفت ادلورة باألساس طلبة أقسام العلوم
السياسية واالقتصاد واحلقوق ،وباحثـي املاجستري وادلكتوراه.

ً
ثالثا :المحاضرات والندوات

جاءت هذه املحارضات مواكبة للتطورات اتلـي شهدتها

يتصدر ملف سد انلهضة اإلثيويب قائمة أولويات صانع

السياسة اخلارجية املرصية .ويف ضوء استمرار املفاوضات
اثلالثية حول السد اكن من الرضوري تقديم نظرة شاملة

عن اجلوانب املختلفة لألزمة املستمرة منذ سنوات .ذلا ،نظم
املركز املحارضتني اتلايلتني هلذا الغرض:

 المحاضرة األوىل حول «ملف السد اإلثيويب ومساراتالتفاوض :رؤى اســتراتيجية» للواء طيار دكتور هشــام

الحلبي ،المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

 المحاضرة الثانية «الموقف المصري خالل المفاوضات»للواء محمــد إبراهيــم الدويري ،نائب مديــر المركز
المصري للفكر والدراسات االستراتيجية.

أذيعت املحارضتان ىلع صفحة املركز ىلع موقع فيسبوك،

وصدر كتيب عنهما بعنوان «ملف السد اإلثيويب ومسارات
اتلفاوض :رؤى اسرتاتيجية» ،وهو متاح ىلع الرابط:

https://www.bibalex.org/Attachments/PublicationS/
Files/2020101513012932079_.pdf.

الساحة الليبية مع دخول احلرب األهلية ملرحلة جديدة،

يتضح فيها أثر اتلدخل ادلويل يف قلب موازين القوة .حاولت
املحارضات األربعة بناء رؤية شاملة ختدم املتابعني للشئون
اإلقليمية يف تفسري جذور الرصاع يف يلبيا ىلع مستويات خمتلفة،

مع تصاعد خماطر هذا الرصاع ىلع األمن القويم املرصي .وذلك

من خالل رسم خريطة للعوامل املؤثرة يف تكوين حتالفات
ادلاخل ،وعوامل االنقسام ،وإماكنية اتلوصل إىل تسوية .وكذلك

من خالل استعراض عنارص القوة العسكرية ألطراف الرصاع
ً
وأخريا من خالل استعراض
واألطراف ادلويلة املشتبكة فيه،
دور الطاقة يف تكوين املواقف ادلويلة من الرصاع.
جاء ترتيب املحارضات اكتلايل:
 «تحالفــات وتوازنات الداخل الليبــي» للدكتور خالدحنفي ،نائب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.
 «موازين القوى في المشــهد الليبي» للســفير الدكتورمحمد بدر الدين زايد.
 «الموقــف العســكري فــي ليبيــا والســيناريوهاتالمستقبلية» للواء طيار دكتور هشام الحلبي.
 «جيو اقتصاديات الطاقة والصــراع الدويل على ليبيا»لألستاذ محمد العريب.
أذيعت املحارضات ىلع صفحة املركز ىلع موقع فيسبوك،

وصدر كتيب عنها بعنوان «تطورات املشهد اللييب :خيارات
السياسة املرصية» ،وهو متاح ىلع الرابط:

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/
Files/2020101513012932079_.pdf.
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 -3ندوة «عبد الناصر :نصف قرن على
رحيله»

شارك املركز يف احتفايلات مرور نصف قرن ىلع رحيل

الزعيم مجال عبد انلارص ،من خالل تنظيم ندوة تتطرق إىل
خمتلف جوانب السياسة انلارصية ادلاخلية واخلارجية نقديًّا،
وتسليط الضوء ىلع األثر ابلايق نلارص وادلروس املستفادة
من جناحات وإخفاقات اتلجربة .شهدت انلدوة عرض فيلم
تسجييل عن حياة عبد انلارص من إنتاج مكتبة اإلسكندرية،

ولكمة افتتاحية من املستشار االقتصادي مجال خادل عبد انلارص.

أما مداخالت انلدوة فقد أسهم بها األستاذ ادلكتور أمحد

يوسف عضو املجلس االستشاري للمركز ،وأستاذ العلوم

السياسية املتفرغ جبامعة القاهرة ،وجاءت لكمته بعنوان

«السياسة اخلارجية لعبد انلارص» .أما لكمة األستاذ أمحد
اجلمال الاكتب الصحيف ،فقد ركزت يف جتربة انلقد ادلاخيل

يف اتلجربة انلارصية .واستعرض انلاقد الفنـي األستاذ طارق
الشناوي أدوات القوة انلاعمة يف عهد عبد انلارصّ ،
وقيم
األستاذ ادلكتور حممد عفييف أستاذ اتلاريخ جبامعة القاهرة

ظاهرة االستمرارية اتلارخيية لظاهرة عبد انلارص .وقد
شارك يف مناقشات انلدوة عدد كبري من الكتاب الصحفيني

وابلاحثني.
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 -4نــدوة «حقــوق اإلنســان والمعايير
المزدوجة»

تلك املرحلة ادلقيقة اليت ختوض فيها مرص معارك ضارية يف

مواجهة اإلرهاب للقضاء ىلع معاقله واجتثاث جذوره ،كما
ُ ّ
كرس فيها القدر األقىص من طاقاتها ملواصلة مسريتها
ت ِ
انلهضوية الكربى؛ بلناء جمتمع آمن مستقر يصون كرامة لك
مواطن يعيش ىلع ترابه ،وحييم حقوقه اإلنسانية ،ويوفر هل
ً
كريما وحياة آمنة .تناول انلقاش ً
ً
أيضا اجلهود املرصية
عيشا

ترأس األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق مدير مكتبة
ًّ
ً
فكريا بالقاهرة بعنوان «حقوق اإلنسان
لقاء
اإلسكندرية

املؤسسات اثلقافية واإلعالمية وادلينية يف توعية املواطن

اتلناقض القائم بني إيمان مرص باملثل العليا والقيم انلبيلة

حقوقه وللبالد سيادتها يف مواجهة اتلدخالت اخلارجية يف

يف مواجهة سياسة ازدواجية املعايري ىلع املستوى ادلويل ودور

واملعايري املزدوجة» .وهدف اللقاء إىل تسليط الضوء ىلع

املرصي باثلقافة السليمة حلقوق اإلنسان؛ بما يصون هل

ملنظومة حقوق اإلنسان اليت شاركت مرص بكل همة دول

هذا املضمار.

العالم يف وضع أسسها وصياغة مواثيقها واالتفاقات ادلويلة

املنبثقة عنها منذ صدور اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان
يف  ١٠ديسمرب  ١٩٤٨حىت يومنا هذا ،وبني املحاوالت اليت

تنتهجها دول كربى يف االختاذ من ادلفاع عن حقوق اإلنسان

يف مرص ذريعة القتحام الشأن ادلاخيل؛ تلقييم أوضاعها بشلك
يقرتن بأحاكم مسبقة ونتائج مغلوطة؛ بما يؤدي إىل تكريس

سياسة ازدواجية املعايري والكيل بمكيالني .وحيركها يف هذا

الصدد طموحات تبتيغ حتقيق مصالح خاصة بها أو خدمة

لرتتيبات إقليمية أو دويلة مغايرة تسىع إىل فرضها؛ وذلك يف

شارك يف ذلك اللقاء السادة :فضيلة ادلكتور شويق عالم

مفيت ادليار املرصية ،ونيافة األنبا إرميا مدير املركز اثلقايف
القبطي األرثوذكيس ،واألستاذ حممد فائق رئيس املجلس

القويم حلقوق اإلنسان ،واألستاذ حممد رجايئ عطية نقيب
املحامني املرصيني ،واألستاذ ادلكتور ع ّ
يل ادلين هالل
أستاذ العلوم السياسية املتفرغ جبامعة القاهرة ،وادلكتورة

درية رشف ادلين وزيرة اإلعالم األسبق ،والسفري ادلكتور
أمحد إيهاب مجال ادلين مساعد وزير اخلارجية لشئون حقوق
اإلنسان.
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رابعا :اراء الخبراء
ً
حرصا من املركز ىلع بناء جسور اتلواصل بني اخلرباء واجلمهور املتابع واملعنـي بالشئون
اإلقليمية واعمة املتابعني ،أطلق سلسلة من احلوارات القصرية مع عدد من كبار األساتذة
املتخصصني يف الشئون اإلقليمية وادلويلة واالسرتاتيجية .وجاء احلوار األول مع األستاذ ادلكتور
عيل ادلين هالل ،اعلم السياسة املعروف وأستاذ العلوم السياسية املتفرغ جبامعة القاهرة .ألىق
احلوار اذلي ُس ِّ
جل يف  13سبتمرب 2020الضوء ىلع عدد من امللفات اإلقليمية ،وىلع رأسها تطورات
املشهد اإلقلييم والرصاع يف يلبيا واملرشق العريب ،وتشلك اتلحالف الرتيك القطري وخطورته
ىلع أمن واستقرار املنطقة ،وتطور دور الواليات املتحدة يف املنطقة ومستقبل هذا ادلور يف
املرحلة املقبلة ،وكذلك خيارات السياسة املرصية جتاه هذه اتلطورات .وسيسىع املركز إىل توسيع
هذه احلوارات وجعلها أقوى تشاركية خالل الفرتة املقبلة من عمله.
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« -1البيئة وتغير المناخ والعالقات الدولية»

تحرير :جوستافو سوسا-نونيز وإد أتكينز
ترجمة :محمد عوض يوسف

يعد الكتاب ثمرة إسهامات عديد من ابلاحثني ذوي اخللفيات

العلمية وابلحثية املتخصصني يف قضايا ابليئة واملناخ وعالقتها

بالسياسة ادلويلة .لقد أصبحت هذه القضايا ذات أهمية مزتايدة
َ
يف جمال العالقات ادلويلة؛ إذ أضحت تناقش من خالل فهم
العالقات بني األطراف والفاعلني املختلفني يف املجتمع ادلويل.

ويزيد تعقيد هذه القضايا أنها ال ختضع للحدود؛ فتأثرياتها تتجاوز

ادلولة والوطنية والواحدة .ومن ثم ،ال يمكن اتلعامل معها بشلك

فردي ،أو من خالل توازنات القوة بني ادلول الكربى .ذلا ،فمن
الرضوري اتلعامل معها من خالل أدوات ومقاربات جديدة
ختتلف عن تلك السائدة يف انلظام ادلويل.

ترجع أهمية هذا الكتاب إىل حيوية القضايا اتلـي يناقشها من زوايا خمتلفة .فهو ينطلق من حقيقة مفادها أن تعقيدات
املصالح الوطنية تتصارع ً
دائما مع أولويات املجتمع ادلويل .فيف الوقت اذلي حتاول فيه املؤسسات واملبادرات ادلويلة املتجاوزة

للحدود الوطنية أن تضع قضية املناخ ىلع رأس أجندة املجتمع ادلويل ،تتجه ادلول إىل الرتكزي يف أجندتها اخلاصة اتلـي قد ال
ختدم بالرضورة قضية تغري املناخ .وقد شددت بعض ادلول ىلع مبدأ السيادة وعدم تدخل األطراف ادلويلة يف سياساتها وشئونها
ادلاخلية .هلذاً ،
اغبلا ما ينتيه هذا اتلصارع إىل وضع فوضوي تغيب فيه السلطة اتلـي تفرض أجندة معينة ىلع اهتمامات

ادلول .وما عدا ذلك ،استطاعت األمم املتحدة اتلوصل إىل مسودة اتفاق بشأن تغري املناخ كنتيجة للمؤتمر احلادي والعرشين
خبصوص املناخ ،واذلي انعقد يف باريس يف ديسمرب .2015

بدأ ابلاحثون املشاركون يف الكتاب تأيلفه بعد ذلك اتلاريخ ،وحاولوا فيه أن يتوصلوا إىل إطار متاكمل للكيفية اتلـي ينبيغ
ً
ً
مزتايدا للسلم واألمن ادلويلني.
تهديدا
للمجتمع ادلويل اتلعامل معها إزاء قضايا املناخ وابليئة؛ إذ أصبحت تلك القضايا تشلك
وركز مؤلفو الكتاب يف عدة قضايا تعكس وضوح هذا اتلهديد ،مثل االحتباس احلراري ،وخفض االنبعاثات انلاجتة عن
إزالة الغابات وتصاعد استهالك الوقود األحفوري ،وقضايا املياه وتصاعد االجتاه حنو خصخصتها يف مجيع أحناء العالم ،وغريها.
ً
وإحدى مزايا هذا العمل أن مؤلفيه من خلفيات متعددة ،ويمثلون توزيعات جغرافية متباينة؛ بما جيعل الكتاب تمثيل
الهتمامات مناطق العالم اتلـي يتباين تأثر لك منها بتغري املناخ وتدهور ابليئة .الكتاب متاح ىلع الرابط:
https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/2019121909583218241_EnviroBook.pdf.
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« -2مستقبل الدور المصري بين اإلقليمية
والعروبة»

تقديم :د .مصطفى الفقي
تأليف :نخبة من ُ
الكتّاب

حيتوي هذا الكتاب ىلع جمموعة من املقاالت واألحباث اليت سطرها جمموعة من كبار أساتذة العلوم السياسية وادلبلوماسيني

من أعضاء املجلس االستشاري ملركز ادلراسات االسرتاتيجية بمكتبة اإلسكندرية ،يف إثر انلدوة املغلقة اتلـي أقامها املركز
يوم األحد  14يويلو  2019حول «مستقبل ادلور اإلقلييم ملرص» .وجدنا يف إدارة املركز أنه من الرضوري توثيق هذه األعمال

وإتاحتها للجمهور الكبري من القراء املهتمني بقضايا السياسة العامة واملتخصصني املعنيني بشئون السياسة اخلارجية املرصية
وسياسات إقليم الرشق األوسط ،ىلع حد سواء.

ينبئنا القسم األول من الكتاب عن االجتاهات العامة للنقاش اذلي دار يف انلدوة ،وتلك السائدة يف ادلوائر ابلحثية

واألاكديمية حول قضايا السياسة اخلارجية املرصية يف املنطقة .وتدور هذه االجتاهات حول ادلعوة إىل استعادة ادلور النشط أو
إيثار الكمون االسرتاتييج حلني استكمال مكونات ابلناء ادلاخيل .ويالحظ القارئ أن هذه املقاالت تتخذ ً
ًّ
جديلا حبيث
منح

إنها تتاكمل أو تتقاطع بعضها مع بعض؛ وهو ما يؤسس حالة من انلقاش اإلجيايب واملطلوب.

أما القسم اثلاين من الكتاب ،فهو ثالث دراسات هلا طابعان نظري وعميل ،كتبها ادلكتور عبد املنعم املشاط ،والسفري حممد

أنيس ،وادلكتور حممد كمال ،وادلكتور عبد املنعم سعيد ،حول األسس انلظرية للسياسة اخلارجية املرصية من خالل تناول

تطور ادلور اإلقلييم ملرص يف ظل تغري معطيات السياسة ادلاخلية واإلقليمية ىلع مدار العقود املاضية ،وحماولة بناء منظور مرص
ً
وأخريا القوة انلاعمة باعتبارها أكرث موارد نفوذ
للرصااعت القائمة يف الرشق األوسط اليت تؤثر مبارشة يف األمن القويم املرصي؛
السياسة اخلارجية املرصية يف حميطاتها املتعددة .وال شك أن مثل هذه ادلراسات اتلأصيلية اليت وردت املركز عقب ندوة انلادي
ً
ادلبلوماسـي ،تساعد ىلع توجيه انلقاش العام إىل أولويات وقضايا السياسة اخلارجية املرصية بشلك يلك ومعمق ،بدل من الرتكزي

يف لك قضية ىلع حدة؛ وهو األمر املطلوب لصانع السياسات واملعنيني بالشأن العام من غري املتخصصني.

ً
أساسا يبين املتخصصون وصناع السياسة عليه؛
ويأمل مركز ادلراسات االسرتاتيجية أن تكون مادة هذا الكتاب

يك يتمكنوا من صوغ سياسة خارجية ،تعيد مرص إىل ماكنتها املأمولة يف نطاقيها اإلقلييم والعاليم .الكتاب متاح ىلع الرابط:

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/2020011614103733148_Bookdevolopment.pdf.
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« -3تأمالت في الدبلوماسية :حاالت مقارنة
في الممارسة الدبلوماسية والسياسة
الخارجية»
تأليف :ستيفن تشان
ترجمة :شيرين جابر وشيريهان سعد

حيتوي هذا الكتاب ىلع انلصوص ُ
المعدلة للمحارضات واتلأمالت اليت ألقاها املؤلف اذلي حيمل رتبة فارس اإلمرباطورية

الربيطانية يف ندوة ادلراسات العليا بعدد من اجلامعات واملعاهد العليا .ينطلق الكتاب من تفسري تطور ادلبلوماسية املعارصة،

وكيف تطورت عرب قرون متتايلة تلصبح أحد أهم أجهزة ادلولة يف إدارة السياسة اخلارجية ومصاحلها.

لقد أدت املمارسة ادلبلوماسية وتعقد املشهد العاليم بعد حروب ونزااعت ورصااعت إىل تطوير عدد من املبادئ والقيم،

اليت أصبحت ترشد حركة ادلول يف أثناء حتقيقها ملصاحلها .وتركز املحارضات اليت حيتويها الكتاب يف بعض األمثلة ودراسات
احلالة هلذا اتلطور .ويرصد الكتاب ىلع سبيل املثال كيف تأثرت ادلبلوماسيتان الربيطانية واألمريكية بانلظام ادلويل ،وكيف

سعت لك منهما إىل تشكيل هذا انلظام وفق مصالح لك دولة ،وكيف تستجيب لك منهما تلغريات العالم احلديث .وتتمثل هذه
اتلغريات اليت يتناوهلا الكتاب يف صعود الصني ،وتصاعد اتلحديات اليت تواجهها جتربة الوحدة األوروبية.

وبعيدا عن رصاع القوى الكربى ،يركز الاكتب ً
ً
أيضا يف الرشق األوسط وإفريقيا .فريوي كيفية استجابة دبلوماسيات دول
الرشق األوسط تلحديات العالم احلديث ،وماهية مواضع القصور يف اتلعامل معها .ويربز الاكتب ً
أيضا تطور أدوات السياسات
اخلارجية دلول إفريقيا ،وكيف حتاول تشكيل ويع ذايت يتالءم ومصاحلها وآماهلا يف اتلحرر من أعباء االستعمار وتعرث اتلنمية.

ويركز أحد فصول الكتاب يف دبلوماسية إرسائيل ،وكيف تسىع إىل االتلفاف حول تدهور سمعة الصهيونية بسبب السياسات
اتلميزيية اليت تمارسها حبق الفلسطينيني ،وأهم اتلحديات اليت تسىع إىل اتلغلب عليها يك تستطيع اتلحرك حبرية .من ناحية
أخرى ،يركز الكتاب ً
أيضا يف أجندة انلظام ادلويل احلايلة ،واملتمثلة يف تصاعد الزنعة اجلهادية وتعرث ادلبلوماسية متعددة
األطراف ،وتصاعد الزناعت االنقسامية يف الكيان اإلقلييم الواحد ،ويف ادلولة الواحدة .الكتاب متاح ىلع الرابط:

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/2020010910015356920_1N2711finalint.pdf.
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« -4التطرف علــى اإلنترنت :قراءة في األدبيات
(»)2016-2006

تحرير :ألكسندر ميلياغرو هيتشنز ونيك كادربهاي
ترجمة :محمد عوض يوسف

يتناول الكتاب الصادر يف نسخته األصلية عن مركز دراسات العنف واتلطرف بكينجز كودلج بلندن ،خريطة أنشطة

اجلمااعت الراديكايلة املتطرفة ىلع شبكة اإلنرتنت يف الفرتة من اعم  2006إىل  .2016وذلك من خالل إيضاح أهم األعمال
واتلوجهات اليت حتكم دراسة أنشطة اجلمااعت اإلرهابية السيربانية واخلطوط العامة ،تلفسري سلوكها يف االستقطاب واحلشد

واتلجنيد ،وسبل اتلعامل معها.

يسىع الكتاب إىل إاعدة تقويم فهمنا للتطرف ىلع اإلنرتنت ،وإبراز كيف تصورته األدبيات السابقة ،وإىل أي ً
مدى تطور

انلقاش السيايس حوهل واالستجابة اتلكنولوجية والقانونية هلذا اتلحدي .وتوصل ابلحث إىل وجود جهود مبذولة إللقاء الضوء

ىلع الظاهرة .ولكن ال يوجد اتفاق موسع حول أسباب تشلك الظاهرة املتطرفة .كذلك يوجد إمجاع ىلع أن شبكة اإلنرتنت يه

وحدها السبب الرئييس يف اتلطرف ،وأنه يوجد عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى.

ً
ً
ً
رسيعا ،وشهد تكيفا مع ابليئة اإلعالمية املتغرية ىلع اإلنرتنت .ويف الواقع،
تطورا
تطور االستخدام املتطرف لإلنرتنت

فإن املنظمات املعنية بماكفحة اتلطرف ما زالت تسىع إىل االستجابة هلذا اتلطور .وتشتهر وسائل اتلواصل االجتمايع
ً
بقدرتها ىلع تكييف املحتوى وفقا ألهوائهم وقيمهم واهتماماتهم وربطهم بشبكة من األفراد املماثلني يف العقلية ،وهو
ما جيعلها كربى املنصات جلذب وجتنيد املتطرفني وضمهم إىل «مجااعت افرتاضية» .بينما يدعو بعض املراقبني وابلاحثني
واملحللني إىل اختاذ تدابري افرتاضية ،مثل الرقابة ىلع حمتوى اإلنرتنت واتلواصل االجتمايع ،يرى آخرون رضورة نرش
الرسديات املضادة ،اليت تسىع إىل دحض وتفكيك أصول األيديولوجيا املتطرفة .ومن ثم ،إرباك ادلاعية الراديكايلة.

لكن املشلكة األساسية يه كيفية تطبيق هذه الفرضية ىلع أرض الواقع ،خاصة مع الطبيعة الشبكية والفوضوية غري

املنظمة لإلنرتنت .ذلا ،فمن املهم إاعدة طرح هذا املنهج يف سياق أكرث عملية ،وحتويله إىل سياسات وإجراءات ملموسة.

الكتاب متاح ىلع الرابط:

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/2020072710493238673_166.pdf.
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« -5تداعيــات الجائحــة :رؤى تحليليــة ونقدية
لتداعيات جائحة كورونا لعام »٢٠٢٠

تصدير :األستاذ الدكتور مصطفى الفقي

تداعيات الجائحة

تقديم :السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد

رؤى تحليلية ونقدية لتداعيات جائحة كورونا لعام 2020

تحرير :سوزان عابد

تصدير
األستاذ الدكتور مصطفى الفقي
تقديم
السفيرالدكتور محمد بدر الدين زايد
تحرير
سوزان عابد

ISBN 978-977-452-583-6

فكرة هذا امللف املخصص إللقاء الضوء بنظرة اعمة ىلع اجلاحئة وتداعياتها بشلك دويل وإقلييم وحميل ،مع تقديم رؤية
ًّ
ً
ً
سياسيا
وتسليطا للضوء ىلع جوانب اجلاحئة وتداعياتها
تركزيا
استرشافية ملآالت الوضع احلايل .ىلع أن تتبعه ملفات أخرى أشد

ًّ
ًّ
ًّ
وثقافيا ،ووضع تصورات اعمة ً
بناء ىلع رصد وحتليل من أرض الواقع.
وصحيا
واسرتاتيجيا واقتصاديًّا

ومن هذا املنطلق جاءت اإلشاكيلات اليت حياول هذا امللف رصدها وطرحها للنقاش تلكون بمزنلة نظرة اعمة ىلع تداعيات
ً
ومرورا بالوضع ادلويل وما صاحب ذلك من تراشق
اجلاحئة ،بداية من مفهوم العوملة وتطبيقه ومصريه يف ظل هذه اجلاحئة،

وتبادل لالتهامات بني ادلول الكربى حول املتسبب يف هذه األزمة وتفشيها؛ ونظرة أعمق للوضع اإلقلييم واملحيل ،ودراسات
ً
وختاما بمحاوالت جادة تلوقع القادم واالستعداد هل.
حتليلية حلاالت حمددة بلدلان بعينها؛
أوضح األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق يف تصديره للكتاب أن اجلاحئة تشلك حتديًا أمام العلوم السياسية واإلنسانية حبيث

أصبحت ىلع رأس املتابعات واتلحليالت ،وأصبحت تتخلل جوانب احلياة السياسية واالقتصادية اكفة ،وهو ما جيعل هلا

تداعيات إنسانية وأنرثوبولوجية عميقة األثر .كذلك تؤكد اجلاحئة رضورة توجيه اهتمام ابلاحثني إىل الظواهر قليلة االحتمايلة
َ
ُ
وعميقة األثر ،ودراسة األدوات املختلفة اليت يمكن أن ختدم هذه االجتاهات .وتناولت املقاالت الظاهرة من جوانب خمتلفة،
مثل تأثريها يف العوملة وإماكنيات اتلعاون ادلويل ،وتأثري الظاهرة يف اهلجرة ادلويلة ،وتداعياتها اجليواقتصادية ىلع منطقة الرشق
األوسط واخلليج ،واملسارات املحتملة للظاهرة يف بدلان مثل مرص والسعودية واملغرب .امللف متاح ىلع الرابط:

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/2020112311312277013_oktoprint18112020.
pdf.
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« -6ملف الســد اإلثيوبي ومســارات التفاوض:
رؤى استراتيجية ( ٦و ٧يوليو »)2020

شارك فيها :اللواء طيار دكتور هشام الحلبي
اللواء محمد إبراهيم
تحرير :الباحثة شيرين جابر

تأيت أهمية هذا الكتيب لعرض اخلربات املرصية السابقة يف اتلفاوض ،وعملية املفاوضات املرصية اإلثيوبية السودانية وما
ً
أسفرت عنه ،باإلضافة إىل نظرة حتليلية للمبادئ اليت حتكم موقف مرص يف اتلعامل مع قضية سد انلهضة ،فضل عن عرض

السيناريوهات املستقبلية لقضية سد انلهضة يف الفرتة املقبلة.

وقد تناولت املحارضة األوىل للواء طيار هشام احلليب مفهوم اتلفاوض ادلويل ،وحسابات القوة اتلفاوضية ،ودور اتلحالفات
فيهاُ .
وطبِّق هذا اإلطار انلظري ىلع قضية سد انلهضة ،واخلربات املرصية السابقة يف عملية اتلفاوض .أما حمارضة اللواء حممد
إبراهيم ،فقد ألقت الضوء ىلع املبادئ احلاكمة للموقف املرصي من األزمة ،وأبعاد املشهد اتلفاوضـي ،واملراحل اليت مر بها،

والسيناريوهات املستقبلية ،وخيارات صانع القرار املرصي جتاهها.
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« -7تطورات المشهد الليبي :خيارات السياسة
المصرية (من  ١٣إلى  ١٦يوليو »)2020

الدكتور خالد حنفي
السفير الدكتور محمدبدر الدين زايد
اللواء طيار دكتور هشام الحلبي
الباحث محمد العربي
تحرير :الباحثة ريهام صالح خفاجي

يف إطار الربنامج ابلحيث للقضايا انلاشئة واإلنذار املبكر ،قدم مركز ادلراسات االسرتاتيجية بمكتبة اإلسكندرية سلسلة
ً
من املحارضات حول «تطورات املشهد اللييب :خيارات السياسة املرصية» يف يويلو  .2020وقد ُطرحت رؤى حبثية وحتليلية
ً
واسترشافية عديدة خليارات السياسة املرصية املطروحة يف مسألة الشأن اللييب؛ وذلك انطالقا مما جاء يف املحارضات األربعة.
ركزت املحارضة األوىل لدلكتور خادل حنيف يف ثالثية انلفط وادلين والقبيلة يف تشكيل توازنات ادلاخل اللييب .أما حمارضة

السفري حممد بدر ادلين زايد ،فقد تناولت خطوط االنقسام ادلاخيل يف يلبيا ىلع أساس التشكيالت اتلقليدية واأليديولوجية

وتأثري ذلك يف آيلات الرصاع أو اتلوصل إىل تسوية .وألىق اللواء طيار هشام احللبـي يف املحارضة اثلاثلة الضوء ىلع املوقف
العسكري يف يلبيا وسيناريوهاته املستقبلية ،وأجاب عن تساؤالت عن دوافع اتلدخل الرتيك العسكري يف يلبيا ،واتلوازن
العسكري القائم ،وموقف مرص العسكري جتاه األحداث .أما املحارضة الرابعة ملحمد العريب ،فقد تناولت مالمح وضع انلفط

يف يلبيا ،ودور الطاقة يف تشكيل املواقف ادلويلة من الرصاع.

ختاما،
ً
يستأنف مركز ادلراسات االسرتاتيجية يف الفرتة املقبلة أنشطته ابلحثية؛ إذ يستعد إلطالق العدد األول من دورية «نطاق»

العلمية املحكمة ،اليت أسهم فيها عديد من ابلاحثني بمقاالت وتقارير حول قضايا العلوم السياسية يف مرص والعالم العريب.
كذلك ،يستأنف املركز إصدار أعماهل املؤلفة واملرتمجة ،اليت تناقش قضايا اجلمااعت املتطرفة واألخبار الزائفة وحتوالت

العالقات ادلويلة وغريها .كما سيصدر املركز امللف ابلحثـي اثلالث حول مبادرة احلزام والطريق ،وسياسات الصني يف املنطقة
العربية .ويستمر املركز ً
أيضا يف تنظيم انلدوات وادلورات اتلدريبية حول أبرز املوضواعت اليت يشهدها انلظام السيايس ،واليت

ستستضيف أبرز اخلرباء وابلاحثني املتخصصني.
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