أمريكا يف عهد ترامب

من خالل رؤية من داخلها للسفري «فرانك
ويزنر» والدكتور «شبيل تلحمي»

يف

ضـوء االهتمام الـذي يُوليـه املجلـس ملناقشـة التغيرات اإلقليميـة والدوليـة التـي تنعكـس على الداخـل املصري ،تم تنظيـم مائدة
حواريـة بتاريـخ  31ينايـر  2017بالنـادي الدبلومـايس ،على غـداء عمـل تـم تنظيمـه على رشف السـفري« /فرانـك ويزنـر» ،السـفري
األمريكي األسـبق يف القاهـرة ،والدكتـور« /شـبيل تلحمـي» ،أحد أهم خبراء الرشق األوسـط يف الواليات املتحـدة .وترجع أهمية هـذا اللقاء
بدرجـة كبيرة إىل االسـتامع إىل رشح مـن شـخصيات تتصـل اتصـاالً مبـارش بالحيـاة السياسـية األمريكيـة ،يف وقـت التتوقف فيه التسـاؤالت
عـن توجهـات وسياسـات إدارة الرئيـس ترامـب الخارجية.
حضر اللقـاء كل مـن السـفري /د .منير زهـران ،رئيس املجلس ،والسـفري /عبـد الرؤوف الريـدي ،الرئيس الشريف ،ونخبة مـن األعضاء ضمت
السـفراء /نبيـل فهمـي ،ومحمـد شـاكر ،ومحمـد عبـد اللاه ،ومحمـد العـرايب ،ومحمـد توفيـق ،وإيهاب وهبـة ،ومـروان بدر ،وعزت سـعد،
والسـيد أمين شـلبي ،ومحمـد أنيـس سـامل ،ومحمود السـعيد ،واألسـتاذ /مكـرم محمد أحمـد ،و األسـتاذ الدكتـور /محمد كامل.
تحدث السفري «ويزنر» كاشفًا عن عمق املشهد السيايس الراهن يف عهد «ترامب» ،وطرح عدة نقاط تستدعي التأمل ،هي:
• أن الواليـات املتحـدة تشـهد اآلن مرحلـة مليئـة بالتحديات بعد فـوز الرئيس «دونالد ترامب» يف االنتخابات الرئاسـية األخيرة ،األمر الذي
أثـار جـدالً كبي ًرا داخـل الواليـات املتحدة وخارجها ،خاصـة بعد قرارات الرئيس الخاصة مبنع مواطني سـبع دول عربية إسلامية من السـفر
إىل الواليـات املتحـدة ،حيـث كان لهـذا القـرار تداعيـات كبيرة على األصعـدة املحليـة واإلقليميـة والدولية ،وكذا على الرأي العـام واإلعالم
األمريكيين على وجـه التحديد ،باإلضافـة إىل تأثريها عىل الدبلوماسـيني أيضً ا.
التفاصيل صفحة ٤و٥
املجلس الوطني للشؤن الخارجية  -نرشة رقم ٥١
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نظرة عن كثب للعالقات
املرصية – األمريكية

قمة السييس وترامب والقضية الفلسطينية
تتصدر تساؤالت طلبة كلية الحرب الجوية األمريكية

حاز موضوع العالقات املرصية – األمريكية عىل مساحة كبرية
ضمن نشاطات املجلس يف الفرتة األخرية ،وذلك يف ضوء التحليالت
والتوقعات التي تدفع بإمكانية حدوث تطور إيجايب للعالقة بني
البلدين يف عهد إدارة الرئيس «دونالد ترامب» ،خاصة يف ظل
اللقاء املرتقب بني الرئيسني «السييس وترامب» يف إبريل القادم.

وقد انعكس هذا االهتامم من خالل أربع حلقات نقاشية ،بدأت باملائدة املستديرة التي
نظّمها املجلس ،وشارك فيها أحد عرش من خربائه املتخصصني يف الشؤون األمريكية.
تىل ذلك ،اللقاء مع كل من السفري «فرانك ويزنر» والدكتور «شبيل تلحمي» .وأيضً ا
الندوة التي أقيمت باملنتدى الثقايف املرصي ،وكذا الحوار الذي جرى يف املجلس مع وفد
كلية الحرب الجوية األمريكية.
ويف ندوة املائدة املستديرة ،عرض كل من املشاركني رؤيته للسياسة الخارجية إلدارة
رصح به بشأن التعاطي األمرييك مع القضايا الدولية.
ترامب ،وما ّ
وقد تطرقت الندوة أيضً ا إىل رصد املؤرشات التي تدفع باحتاملية سلوك»ترامب» ملنهج
ُمغاير للسياسة الخارجية التقليدية التي تنتهجها الواليات املتحدة منذ عقود ،كام تناولت
مسألة التعاون يف مكافحة اإلرهاب ،إىل جانب موضوع التعاون العسكري ،ومسألة إعالن
«اإلخوان املسلمني» جامعة إرهابية ،والتوقعات بإمكانية أن تؤدي أفكار «ترامب» إىل
إعادة تشكيل النظام الدويل ،وأخ ًريا ،رؤية مرص ودورها تجاه هذه املسائل.
ومل يبتعد اللقاء مع «ويزنر وتلحمي» كث ًريا عن دائرة هذه املوضوعات ،وترجع أهمية هذا
اللقاء إىل ما أسهب يف عرضه كل منهام من واقع وجودهام يف الواليات املتحدة ،واتصالهام
املبارش باملشهد السيايس هناك.
وتم الدفع بأن الواليات املتحدة قد تشهد مرحلة تغيري راديكايل عىل مستوى سياستها
الخارجية ،وقد ارتأى املتحدثني أن هذا التغيري ُيثّل فرصة سانحة ملرص ولغريها من دول
املنطقة ،لطرح سيناريو جديد حول تجديد مسار العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية،
وهو ما أكده»ويزنر» بقوله «أن أمام مرص فرصة حقيقية ،إلعادة تشكيل عالقاتها بالواليات
املتحدة ،بالشكل الذي تراه مالمئًا».
كذلك تشعبت املوضوعات التي طُرحت يف اللقاء مع وفد كلية الحرب الجوية األمريكية،
يف مختلف قضايا املنطقة والعالقة مع مرص ،وكذا الوضع يف املنطقة بشكل عام.
واتساقًا مع ما سبق ،تأيت زيارة الوفد اليهودي األمرييك للمجلس .وبالتايل فقد حفلت
أجندة عمل املجلس يف هذا التوقيت ،بسلسلة من النشاطات التي تخللها عدد كبري
من النقاشات واللقاءات امل ُع ّمقة حول مختلف القضايا الدولية واإلقليمية ،يف محاولة
للنظر عن كثب إىل السياسة األمريكية يف عهد «ترامب» ،وانعكاسات هذه السياسة عىل
العالقات املرصية – األمريكية.
(املحرر)

ميكن القول أن اللقاء الذي تم يوم  28فرباير  2017بني طلبة كلية الحرب الجوية االمريكية ،وبني
عدد من أعضاء املجلس ،قد متيز بتقديم الوفد األمرييك مجموعة من التساؤالت ،طالبني عرض
وجهات نظر املجلس بشأنها ،بعد استامع الوفد الفتتاح اللقاء بكلمة ترحيب من السفري /د .عزت
سعد ،مدير املجلس ،والسفري /د .حسني حسونة ،منسق اللجنة الدامئة للشؤون األمريكية باملجلس.
وكان من الحارضين من أعضاء املجلس أيضً ا يف هذا اللقاء كل
من السفري/إيهاب وهبه ،واللواء /محمد إبراهيم الدويري ،واللواء
طيار /هشام الحلبي ،ود .جامل يوسف.
تناولت األسئلة مجمل املوضوعات التي تخص مرص والعالقة مع
إدارة الرئيس «ترامب» ،واملشاكل اإلقليمية يف دول املنطقة ،والدور
األمرييك يف حل القضية الفلسطينية ،ومكافحة اإلرهاب.
وقد تساءل أحد أعضاء الوفد عن توقعات أعضاء املجلس حول لقاء
الرئيس السييس ،بالرئيس ترامب ،ونتائج هذا اللقاء.
وأجاب السفري /د .حسني حسونة ،إىل أن اللقاء قد يشهد تعاونًا
أكرب بني البلدين يف الفرتة القادمة ،يف مجال مكافحة اإلرهاب ،وأن
رضا وبقوة ،خاصة املساعدات العسكرية،
امللف املرصي سيكون حا ً
واالقتصادية ،وعرض ملف الرصاع الفلسطيني –اإلرسائييل ،ودور
مرص يف إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة الفلسطينية.
وحول النقطة األخرية كان للسفري «حسونة» رشح يف بداية اللقاء
عن القضية الفلسطينية ،مؤك ًدا أنها يف صدارة األجندة املرصية
الخاصة بالقضايا السياسية املطروحة ،طبقًا ملوقف مرص الثابت
واملعلن تجاهها ،ورؤيتها لحل القضية عىل رضورة حل الدولتني
وإقامة الدولة الفلسطينية عىل حدود ما قبل  ،1967متخذة من
القدس الرشقية عاصمة لها ،وأن حل الدولتني ليس محالً للنقاش.

بينام ذهب أحد أعضاء الوفد للتساؤل عن دور الواليات املتحدة
يف حل القضية الفلسطينية ،وأجاب السفري/إيهاب وهبة ،بأن
العالقات الجيدة بني الرئيسني «السادات وكارتر» أدت إىل توقيع
اتفاق السالم مع إرسائيل ،وهي خطوة تؤكد وتوضح أهمية الدور
واستكامل لإلجابة عىل نفس السؤال
ً
األمرييك يف دفع عملية السالم،
قال السفري /د .حسني حسونة ،أن الواليات املتحدة ميكنها الضغط
عىل إرسائيل للقبول بالحلول املقدمة ،وأنها تستطيع إجبار إرسائيل
عىل وقف املستوطنات.
ور ًدا عىل سؤال آخر عن الشعور املعادي للدور األمرييك باملنطقة،
قال السفري /د .عزت سعد،أن هذا الشعور مرتبط بالسلوك األمرييك
تجاه الرصاع العريب– اإلرسائييل.
وحول سؤال عن املجاالت وفرص املناطق التي ترغب مرص أن
تستثمر فيها الواليات املتحدة ،عىل ضوء القمة املرتقبة بني
الرئيسني املرصي واألمرييك ،كانت اإلجابة أن هناك عد ًدا كب ًريا من
املرشوعات العمالقة التي تحتاج مرص االستثامر فيها ،منها محور
تنمية قناة السويس ،باإلضافة إىل املرشوعات التي بدأتها مرص يف
زمن قيايس ،مثل مرشوعات استصالح األرايض الصحراوية ،وأن مرص
ليست يف حاجة لالستثامر فقط ،بل أيضً ا إىل الحصول عىل الدعم
الفني والتقني ،والتعاون يف مجاالت مثل التعليم.
املجلس الوطني للشؤن الخارجية  -نرشة رقم ٥١

لقاء املجلس مع السفري فرانك ويزنر ود.شبيل تلحمي
واصل السفري« /ويزنر» يف بداية اللقاء رشح كافة أبعاد الوضع يف أمريكا يف عهد ترامب عىل النحو
التايل :أن الواليات املتحدة دامئًا ما تسمح باملعارضة ،حيث و ّقع أكرث من  100دبلومايس عىل مذكرة
مناهضة لقرارات الرئيس املتعنتة حول منع مواطني سبع دول إسالمية من السفر إىل الواليات
املتحدة ،مؤكدً ا أن القانون األمرييك يحمي أي كيانات معارضة ،ويكفل كافة الحقوق التي تُتيح
التعبري عن الرأي بحرية ،ويضمن تطبيقها بشكل عادل.

• أن واشـنطن تشـهد فترة تغيير عميـق وجـذري ،مل تشـهد مثلها
منـذ انخراطـه يف العمـل الدبلومـايس ورمبـا قبـل ذلـك ،حيـث مل
تـر الواليـات املتحـدة حالـة مـن القلـق والتوتـر ،مثلما رأتها خالل
األيـام القليلـة املاضية.
• أوضـح أننـا ننتقـد بعـض سياسـات ترامـب ،ورمبـا نتفـق معـه أو
نختلـف ،مشي ًرا إىل أنـه يتمنـى للرئيـس الحـايل أن ينجـح يف إدارة
حكيما يطبق قواعد
البلاد كبقيـة املواطنني األمريكيين ،وأن يكون
ً
رئيسـا جيـ ًدا ،ليـس فقـط ألمريـكا بـل للعامل
الحوكمـة ،وأن يكـون ً
كلـه ،مؤكـ ًدا إنـه يثـق ثقـة كبيرة يف مؤسسـات الواليـات املتحـدة
وقوانينهـا القويـة التـي تحميهـا عرب السـنني.
• أشـار إىل أن كل مـا حـدث يف الواليـات املتحـدة مؤخـ ًرا ،يدفـع
لتعزيـز حالـة تغيير ثوريـة قـد تـؤدي إىل تغيير عميـق وجـذري
يف الواقـع السـيايس يف الواليـات املتحـدة ،لتشـكيل نظـام سـيايس
جديـد.
حيث أن هذه التحركات تدفع إىل تغيري عميق يف القوى السياسـية
داخـل الواليـات املتحـدة ،ليـس فقـط مـن جانـب الدميقراطيين
فحسـب بـل الجمهوريين أيضً ـا ،مؤكـ ًدا أن األمـور يف الواليـات
املتحـدة تتغير ،ومل تعـد كما كانـت يف األعـوام السـابقة ،وأن هذه
الرصاعـات سـتنتج قاعدة سياسـية جديدة داخـل الواليات املتحدة،

4

مما أسماه حالـة «ثوريـة» يف الواقـع السـيايس األمرييك.
مضيفًـا بـأن هنـاك ثوابـت يجـب أخذهـا يف االعتبـار عنـد تقييـم
الفترة الحاليـة ،وأكّـد أن الرئيـس «ترامـب» حـازم للغايـة ،خاصـة
يف إرسـال إشـارات مبـارشة سـواء داخليًـا ،مـن خلال مراجعـة
بعـض االتفاقيـات التجاريـة واالقتصاديـة ،أو خارج ًيـا .مشي ًرا إىل
أن «ترامـب» كان شـديد اللهجـة يف خطاباتـه ،ومنهـا تأكيـده بأنـه
سـيضع الحـرب ضـد التطـرف – خاصـة التطرف اإلسلامي – ضمن
أولوياتـه خلال فترة حكمـه ،وأنه مهتـم بتوطيد العالقـات مع كل
مـن إرسائيـل ومصر وبعـض دول الخليـج ،باسـتثناء بعـض الـدول.
• أضـاف أن الرئيـس «ترامـب» على درايـة كبرية بحقيقـة أن العامل
حولـه يتغير ،مضيفًـا «أننـا يجـب أن نعترف بـأن منظورنـا لألمـور
يجـب أن يواكـب هـذا التغير ،خاصـة وأن النظـام العاملـي بـأرسه
يشـهد حالـة انتفـاض وتغيير قوى».
• وفيما يخـص منطقـة الشرق األوسـط ،أوضـح السـيد «فرانـك»
أنـه على ثقـة تامـة بـأن اإلدارة األمريكيـة الجديـدة ليـس لديهـا
رؤيـة استراتيجية حـول املنطقة ،بـل لديها فقط بعـض االنطباعات
حولهـا؛ األمـر الـذي ُيثّـل  -يف رأيـه – فرصـة حقيقية ملصر وغريها
مـن دول املنطقـة ،بـأن تـأيت بسـيناريو جديـد لتجديـد مسـار
العالقـات بينهـا وبين الواليات املتحـدة ،خاصة وأن هنـاك كثري من

النقـاط ميكـن التوافـق حولها.
• أكّـد «فرانـك» على أن املرحلـة املقبلـة بالنسـبة ملسـار العالقات
األمريكيـة – املرصيـة ،متثـل فرصـة حقيقيـة وتحـدي جديـد لـكل
مـن البلديـن ،مشي ًرا إىل أن اإلدارة األمريكيـة الجديـدة ليـس لديها
معرفـة حقيقيـة مبصر بإسـتثناء وزيـر الدفـاع «جيمـس ماتيس».
وبالتـايل توجـد أمـام مرص فرصـة حقيقية إلعـادة تشـكيل عالقاتها
بالواليـات املتحـدة بالشـكل الـذي تـراه مالمئًـا ،مضيفًـا أنـه يجـب
الرتتيـب لذلـك ترتي ًبـا جيـ ًدا ودقيقًـا جـ ًدا ،موض ًحـا أن أمـام مصر
فرصـة حقيقيـة يف كتابـة السـيناريو الخـاص بها ،بحيـث يتضمن ما
هـو الشـكل األنسـب للعالقات بين البلدين ،وذلك يف إطـار رؤيتها
االستراتيجية حـول أهميـة هـذه العالقـات وتأثرياتها على املنطقة،
ومـا هـي السـياقات التـي تريدها مرص ملسـار العالقـات الثنائية يف
املرحلـة املقبلة.
• أكّـد على رضورة أن تكـون مصر حـذرة جـ ًدا يف ذلـكُ ،من ّو ًها إىل
أن هنـاك عـد ًدا مـن القضايـا تتبايـن بشـأنها وجهـات النظـر بين
البلديـن ،مضيفًـا أنـه يجـب عىل مصر أن تضع ذلك نصـب أع ُينها،
وأن تحاول توسـيع أرضيتها املشتركة مع الواليات املتحدة ،يف ضوء
تعميـق النقـاط املتوافقـة بين البلديـن ،مشي ًرا يف ذلـك إىل عـدد
مـن القضايـا مثـل :الحـرب ضـد اإلرهـاب ،املصالحـة بني فلسـطني
وإرسائيـل ،الوضـع يف القـدس ،الوضـع يف سـوريا والعـراق ،وكـذا
إيـران وبعـض دول الخليـج  ..وغريهـا مـن القضايا التـي تحتاج إىل
التحاور املشترك.
ثـم أعطـى السـيد «ويزنـر» الكلمـة بعـد ذلـك للدكتـور «شـبيل
تلحمـي» ،مشـي ًدا باسـهاماته الواسـعة يف الشـؤون العربيـة –
األمريكية .اسـتهل الدكتور «شـبيل تلحمي» حديثه بشـكر املجلس
املصري على هذه االسـتضافة ،مشـي ًدا بنخبته النادرة من السـفراء
واألكادمييين والخبراء يف الشـئون الدوليـة.
وفيما يتعلـق بالوضـع األمرييك الحـايل أوضح أن الشـعب األمرييك
يعيـش حالـة مـن االنقسـام ،مؤكـ ًدا أن الصراع مل يعـد فقـط رصاع
حـزيب بين الدميقراطيين والجمهوريين فحسـب ،بـل إن هنـاك
كثي ًرا مـن العوامـل داخـل الواليـات املتحـدة تدعـم االنقسـامات
واالختالفـات يف وجهـات النظـر األمريكيـة بين الشـعب بفئاتـه
املختلفـة ،مضيفًـا أن أكبر دليـل عىل ذلك هو أن نسـبة  %34فقط
مـن الشـعب األمريكي أبـدوا رضاءهـم عـن أداء الرئيـس األمريكي
بعـد بضعـة أسـابيع مـن فـوزه باالنتخابـات بنسـبة  .%46وأرجـع
ذلـك االنقسـام إىل الفـرق بين الجمهوريين والدميقراطيين البالـغ
نسـبته  ،%50مشي ًرا إىل أن الدميقراطيين لديهـم تأييـد كبير بين
الفئـات األصغـر سـ ًنا ،و أيضً ـا تأييد بني املـرأة واألفارقـة األمريكان.

وأوضـح أن االنقسـامات األيديولوجيـة ،والجغرافيـة ،والدميغرافيـة،
والسياسـية تُ ثّـل أهـم أسـباب االنقسـامات الحاليـة يف الواليـات
املتحـدة ،مشي ًرا إىل أن السـؤال هنـا هـو كيـف للإدارة األمريكيـة
لرتامـب أن تبنـي عالقـات جيـدة مع حوايل  %55 – 50من الشـعب
األمريكي ،بـدون أن تخسر نسـبة ممـن قامـوا بالتصويـت لـه يف
االنتخابـات.
وأضـاف «تلحمـي» بـأن السياسـة تتغير وأنهـا ستسـتمر يف التغري،
خاصـة وأنـه من املعروف بالنسـبة للمهتمين بالسياسـة الخارجية،
أن رئيـس الجمهوريـة مـا هـو إال العب مـن ضمن العبي السياسـة
الخارجيـة ،مشي ًرا إىل أن هنـاك عـدة أدوات وعوامـل رئيسـية
مهم
للسياسـة الخارجيـة ألي دولـة .ويف هـذا الصدد طرح تسـاؤالً ً
حـول األسـباب التـي دفعت الشـعب األمريكي للتصويـت لرتامب،
مؤكـ ًدا أن أغلـب األمريـكان سـواء ممـن صوتـوا لـه أو ممـن مل
يصوتـوا لـه ،ال يتفقـون معـه حول كثير مـن القضايـا واألراء ،األمر
الـذي تجسـد يف املظاهـرات و االحتجاجـات التي قامـت بها أعداد
كبيرة مـن املواطنين ،معربين عن سـخطهم من قراره األخري بشـأن
منـع مواطنـي سـبع دول إسلامية مـن السـفر للواليـات املتحـدة،
حيـث أن  %59مـن األمريـكان صوتـوا ضـد هـذا القـرار.
وقـد أكـد «تلحمـي» على أن األمـر ليس كما يبـدو عليه بالنسـبة
ملـا يحـدث يف أمريـكا مـن حالـة سـخط وعـدم رضـاء شـعبي ،بـل
يتجـاوز ذلـك ،مؤكـ ًدا أن الشـعب األمريكي مل يعـد يشـعر بأمـان،
وأن الحلـم األمريكي ،مل يعـد قابلاً للتحقيـق ،مرج ًعـا ذلـك لعـدة
أسـباب أهمهـا تزايـد نسـبة الفقـر والفقـراء واتسـاع الفجـوة بين
الفقـراء واألغنيـاء ،وتـآكل الطبقـة املتوسـطة.
كما أوضـح أن الفـرص املتاحـة تقلصـت بصـورة كبيرة ،مستشـه ًدا
يف ذلـك بنفسـه وبـأوالده ،حيـث إنـه يعتبر نفسـه أكثر حظًـا من
أوالده الذيـن مل يجـدوا نفـس الفـرص التـي وجدهـا عندمـا هاجـر
للواليـات املتحـدة منـذ عدة سـنوات.
وأضـاف بـأن أكثر مـن  %80مـن الشـعب األمريكي يريـدون تغي ًريا
جذريًـا يف النظـام األمريكي ،وليـس مجـرد تغيير تدريجـي ،األمـر
فسره بأنـه مـن أهـم األسـباب وراء فـوز «ترامـب» ،حيـث
الـذي ّ
أن أغلـب الشـعب األمريكي – حتـى مـن مل يصـوت لـه  -يـرى فيه
القـدرة على تغيير النظـام تغي ًرا جذريًـا ،حيـث أن ثلـث الشـعب
فقـط يتفقـون معـه حـول القضايـا املختلفـة.
واختتـم الدكتـور «شـبيل» حديثـه بالتأكيـد على رضورة أن نكـون
يف غايـة الحـذر يف التعامـل مـع اإلدارة األمريكيـة الجديـدة ،خاصة
وأنـه مـن املتوقع أن تكون سياسـات البيت االبيـض ،يف غالب األمر
سياسـات مفاجئة وغير متوقعة.
املجلس الوطني للشؤن الخارجية  -نرشة رقم ٥١

مائدة مستديرة حول»سياسة اإلدارة األمريكية
الجديدة يف الرشق األوسط ،وآفاق العالقات
املرصية – األمريكية»
بتاريخ  22يناير  ،2017نظّم املجلس املرصي للشؤون الخارجية مائدة مستديرة للنقاش حول «سياسة
اإلدارة األمريكية الجديدة يف الرشق األوسط ،وآفاق العالقات املرصية– األمريكية» ،وذلك عقب فوز
املرشح الجمهوري «دونالد ترامب» بانتخابات الرئاسة األمريكية ،التي أُجريت عام .2016

وقـد ألقـت النـدوة الضوء عىل مالمـح توجهات السياسـة الخارجية
األمريكيـة ،يف ضوء عدة مؤرشات منها ،ترصيحات ووعود «ترامب»
خلال حملتـه االنتخابيـة ،واختيـاره ألركان إدارته ومستشـاريه ،ثم
خطـاب تنصيبـه يف  20ينايـر  ،2017مـع الرتكيـز بصفـة خاصة عىل
قضايـا الشرق األوسـط ،السـيام مكافحـة اإلرهـاب وعملية السلام
يف املنطقـة ،ووعـوده بنقـل السـفارة األمريكيـة للقـدس ،وإلغـاء
االتفـاق النـووي اإليراين.
شـارك يف النقـاش عـدد مـن الخبراء يف الشـؤون األمريكيـة بينهـم
دبلوماسـيون ،وعـدد مـن األكادمييين املتخصصين ،وافتتـح النقاش
د.
السفري /د .منري زهران ،رئيس املجلس ،وإدارة السفري/
حسين حسونة ،منسق اللجنة الدامئة للشـؤون األمريكية باملجلس.
حيـث أكـد الحضـور أن فـوز «ترامـب» باالنتخابات كانـت مفاجأة
سياسـية كبرى ،وإنـه مـن املتوقـع تبنـي سياسـات جديـدة تُغّير
النظـرة العامليـة للواليـات املتحـدة ،خاصـة وأن تلـك اإلدارة تتبنـى
نه ًجـا أساسـ ًيا يقـوم على فكـرة «أمريـكا أوالً».
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ويف هـذا اإلطـار أكـد املشـاركون على أهميـة صياغـة رؤيـة
استراتيجية واضحـة بآليـات تنفيذية حديثة ،بخلاف تلك املعتمدة
مـن عصر الثامنينيـات ،بحيـث تعتمـد على الـدور الـذي ُيكن أن
تلعبـه مصر تجـاه أزمـات املنطقة خلال الفترة القادمـة ،وبخاصة
يف مجـال مكافحـة اإلرهـاب ،والعمـل على دفـع جهـود عمليـة
السلام ،والتحذيـر من عواقب نقل السـفارة األمريكيـة للقدس ،مع
الحـذر مـن إهامل ملـف الحقوق والحريـات ،خاصـة وأن الواليات
املتحـدة ليسـت دولـة اشـخاص بـل هـي دولـة تُص َنع سياسـتها من
قبل املؤسسـات.
وبصفـة عامـة فقـد تنوعـت أراء األحـد عشر عضـ ًوا باملجلـس يف
حلقـة النقـاش حـول املائـدة املسـتديرة على مـدى ثالث سـاعات،
وطـرح كل منهـم رؤيته التـي كانت مكملة لكل مـا عرضه اآلخرون
يف تحليـل متكامـل ملوضـوع املناقشـة ،وهـو مـا ُيكـن اسـتيضاحه
مـن خلال املداخلات التالية:
السـفري /د .منير زهـران ،رئيـس املجلـس ،الحـظ أن «ترامـب» مل

يركـز على القضايـا األساسـية املتعلقـة بالصفقـة النوويـة اإليرانية،
والعالقة مع الصني ،ومسـتقبل العالقة مع روسـيا ،وأضاف أن املائة
يـوم األوىل سـتكون محـددة بشـكل كبري ملعـامل السياسـة األمريكية
الجديـدة ،عقـب اكتمال أركان اإلدارة الجديـدة ومؤسسـاتها ،وبدء
مامرسـة مهامها.
مـن جانبـه أوضـح السـفري /د .حسين حسـونة ،عضـو املجلـس ،أن
املوقـف املصري يتبلـور يف التطلـع إلعـادة تدعيـم العالقـات مـع
الواليـات املتحـدة ،وخاصـة يف القضايـا ذات االهتمام املشترك،
وعلى رأسـها مكافحـة اإلرهـاب ،والتوصل لتسـوية سـلمية ألزمات
املنطقة.
بينما شـدد األسـتاذ /عاطـف الغمـري ،عضـو املجلـس ،على أن
الحركـة املؤيـدة لرتامـب والتـي أوصلتـه للسـلطة ليسـت وليـدة
اللحظـة ،بـل هـي نتـاج حالـة مـن التملمـل التـي بـدأت قبـل
ثالثين عا ًمـا ،وتطـورت لتتحـول إىل حركـة متـرد يف عـام  ،2016يف
ظـل تنامـي الشـعور لـدى املواطـن األمريكي بأنـه ال ُميثّـل تأثي ًرا أو
نفـوذًا يف صناعـة القـرار ،وأن جامعـات املصالح وقـوى الضغط هي
صاحبـة الكلمـة ،وفيما يتعلـق بالتفكير يف نقـل سـفارة أمريكا إىل
القـدس ،فـإن ذلـك يرتتب عليـه فقـدان الواليات املتحدة ملـا تردده
باسـتمرار ،بأنهـا الوسـيط النزيـه ،وهي الصفـة التي التزمـت –بنا ًء
عليهـا– بـأن وضع القـدس اليتقـرر إال يف مفاوضات الوضـع النهايئ.
ويف ذات السـياق تحـدث السـفري /رخـا حسـن ،عضـو املجلس ،عن
رؤيـة «ترامـب» بـأن الواليـات املتحدة ليسـت مسـئولة عـن تغيري
األنظمـة ،وهـو مـا سـتتوقف عـن مامرسـته ،وكذلـك عـدم تقديـم
الدعم بال مقابل ،وأشـار إىل احتامل عدم نقل السـفارة إىل القدس،
ولكـن قـد يتـم نقل مقـر إقامـة السـفري إىل القدس.
بينما قـال الدكتـور /محمـد كمال ،عضـو املجلـس ،أن «ترامـب»
يؤمـن بـأن سـبب فوزه هـو اختالف رؤيتـه عن السياسـة األمريكية
التقليديـة ،مشي ًرا إىل أنـه سـوف يُحافظ عىل هذا االختلاف ،إال أن
هنـاك تسـاؤالت حقيقيـة حـول مـدى قـدرة املؤسسـات األمريكية
على تغيري رؤيتها ،واسـتبعد أن تتبنى إدارة «ترامـب» خيار العزلة.
يف حين شـد ّدت الدكتـورة /منـى مكـرم عبيـد ،عضو املجلـس ،عىل
رضورة تعـاون مصر مـع إدارة ترامـب يف صياغـة رؤيـة وسياسـة
ُعبر عـن املوقـف املصري الرافـض
جديـدة ملكافحـة اإلرهـاب ،ت ّ
للتعامـل مـع الجامعـات املسـلحة.
عما ُيكـن أن تُقدمـه مصر لرتامـب ،وهـو مـا يسـتلزم
وتسـاءلت ّ
وضـع عنـارص وترتيـب أفـكار محـددة ،تراعـي كافـة القضايـا محل
االنتقـاد يف مصر ،حتـى تتمكـن مـن لعـب دور أكثر فاعليـة.
ويف هـذا الصـدد تحـدث السـفري /د .عـزت سـعد ،مديـر املجلـس،

عـن إنـه إذا كانت الشـواهد تُشير حتـى اآلن إىل إمكانية أن تشـهد
العالقـات األمريكيـة –الروسـية تحسـ ًنا ملحوظًـا ،على نحـو قـد
ينعكـس إيجابًـا عىل تسـوية بعض مشـكالت املنطقـة ،إال أنه يجب
أال نتجاهـل دور املؤسسـات األُخـرى داخل الواليـات املتحدة ،التي
التتحمـس كثي ًرا لتطبيـع العالقـات مع روسـيا والتعـاون معها ،مثل
الكونجـرس ووزارة الدفـاع.
وقـد أشـار السـفري/إيهاب وهبـة ،عضـو املجلـس ،إىل أن «ترامـب»
يتبنـى منهـج تصا ُدمي يف كافـة مواقفه امل ُعلنـة ،واصطدامه برشائح
واسـعة مـن املجتمـع األمريكي ،فضلاً عن منهـج التصـادم خارج ًيا،
مثلما حدث مـع املكسـيك ،والصني.
يف حين قـال السـفري /محمـد توفيـق ،عضـو املجلـس ،أن العالقـة
الطيبـة بين رئيسي البلديـن «السـييس و ترامـب» ،مـن شـأنها أن

تعطـي دفعـة قويـة للتوجـه نحـو إعادة بنـاء عالقـات البلدين عىل
أسـس أكثر متانـة مبـا يخـدم مصالـح الطرفين ،مـع أهميـة التوازن
يف العالقـة.
بينما ذهب السـفري /د .السـيد أمني شـلبي ،عضو املجلـس ،للتأكيد
مهم يف
على أن مواقـف وأفـكار ترامب تجـاه العامل ،سـتلعب دو ًرا ً
تشـكيل النظام الدويل ،الذي سـينعكس بـدوره عىل مرص واملنطقة،
مشي ًرا إىل أن التعـاون املصري– األمريكي يُلقـي على عاتـق مصر
مسـئولية تحديـد الـدور الذي ُيكـن أن تلعبه يف ظـل إمكانياتها.
وختا ًمـا قالـت السـفرية /هاجـر االسلامبويل ،عضـو املجلـس ،إنه يف
ظـل الفـوىض التـي تجتـاح املنطقـة ،فـإن مصر يف حاجـة لصياغـة
دور وظيفـي أكثر فاعليـة ،لتتمكن مـن تقدميه يف حـدود تصوراتها
ورؤيتهـا لتلـك األزمـات ،مشيرة إىل أهميـة تعزيـز التعـاون بين
األزهـر الرشيـف ،ومراكـز الفكـر اإلسلامي يف الواليـات املتحـدة،
مؤكـدة على أن املطلـوب هـو خطـاب أكثر اعتـداالً يُو ّجـه إىل
الجاليـات اإلسلامية.
املجلس الوطني للشؤن الخارجية  -نرشة رقم ٥١

ندوة حول اإلدارة الجديدة للواليات املتحدة برئاسة
«دونالد ترامب» يف املنتدى الثقايف املرصي
يف إطـار االهتمام بـاإلدارة الجديـدة للواليـات املتحـدة برئاسـة
«دونالـد ترامـب» ،نظّـم املنتـدى الثقـايف املصري مبقـره يف جاردن
سـيتي ،نـدوة بتاريـخ  26فربايـر  2017تحت عنـوان «إدارة ترامب
ومسـتقبل السياسـة الخارجيـة األمريكيـة» ،وقـد أدارهـا السـفري/
أحمـد الغمـراوي ،مديـر املنتـدى الثقـايف ،وعضـو املجلـس املرصي
للشـؤون الخارجيـة ،واسـتضاف فيهـا األسـتاذ /عاطـف الغمـري،
عضـو املجلـس.
بـدأ املتحـدث النـدوة بتفسير كيفيـة وصـول شـخص مـن خـارج
املؤسسـات السياسـية التقليديـة – صاحبـة السـطوة والنفـوذ –
إىل البيـت األبيـض ،وذلـك مـن خلال رشحـه لبدايـات والدة حركة
التمـرد الشـعبية ،التـي متكّـن مـن رصدهـا أثنـاء عملـه بالواليـات
املتحـدة يف التسـعينيات ،وهـي الحركـة التـي أعلنـت يف عام 2016
رئيسـا أسـمته ( ،)Outsiderأي مـن خـارج النخبـة
إنهـا سـتختار ً
السياسـية.
وتحـدث عـن حالـة الصـدام التـي يخوضهـا «ترامـب» يف مواجهـة
تكتـل النخبـة املتداخلـة مـع بعضها ،ممثلـة يف خرباء السياسـة من
مراكـز البحـوث واإلعلام ،واملخابـرات املركزيـة ،والقضاء.

وعن مسـألة السياسـة الخارجيـة األمريكية يف عهـد «ترامب» ،فقد
ارتـأى أنهـا مل تتشّ ـكل مالمحهـا النهائيـة إىل اآلن ،وهـو مـا يتضـح
مـع مـرور املائـة يـوم األوىل لـه يف البيـت األبيـض ،مشي ًرا إىل أن
مبادئـه للسياسـة الخارجيـة ،تتبلور من خالل جلسـات ومناقشـات
يحرضهـا معـه مستشـاريه لألمـن القومـي ،ووزيـرا الخارجيـة،
والدفـاع ،والقيـادات العسـكرية بالبنتاجـون ،هـذا باإلضافـة إىل
التقاريـر اليوميـة التـي تأتيـه مـن أجهـزة املخابـرات.
مؤكـ ًدا على أن أولويـات الرئيس «ترامـب» يتصدرها مـا أعلنه من
خلال شـعار حملتـه «أمريـكا أوالً» ،وكـذا الحـرب على اإلرهـاب،
وإن كانـت هـذه مجـرد عناويـن إىل حين إعلان مبـدأه للسياسـة
الخارجيـة (.)Doctrine
وأوضـح أن إدارة السياسـة الخارجيـة ستشـهد تدخلاً كبي ًرا مـن
جانـب الرئيـس «دونالـد ترامـب» ،عىل نحو قد يكون عىل حسـاب
أدوار املختصين بها يف إدارته ،ولجوئه إىل االتصال الشـخيص املبارش
مـع قـادة آخريـن يف العامل ،وذلـك يف إطار اقتناعه بـأن أي ترتيبات
خارجيـة البـد وأن تُراعـي أن تكسـب منهـا أمريـكا ،ومبـا اليتعارض
باألسـاس مـع مصالحها.

الوفد اليهودي األمرييك يتباحث حول وجهة نظر املجلس
بشأن العالقات املرصية– األمريكية وعملية السالم
بتاريخ  8فرباير  ،2017اسـتقبل املجلس وف ًدا من اليهود األمريكيني
شـخصا مـن خلفيـات اجتامعيـة ومهنيـة مختلفة ،برئاسـة
ضـم 23
ً
كالً مـن السـيد« /جـون ليبوتيليري»،عضـو الكونجـرس األمريكي
السـابق عـن الحـزب الجمهـوري عـن واليـة نيويـورك ،والسـيد/
«إريـك مانـدل» ،مؤسـس ومديـر منظمـة « ،»MEPINوذلـك يف
إطـار سلسـلة لقـاءات للوفـد بعـدد مـن منظمات املجتمـع املدين
مبـا فيهـا املجلـس ،للتعـرف على وجهـة نظـره بشـأن مسـتقبل
العالقـات املرصيـة– األمريكيـة يف عهـد اإلدارة الجديـدة ،وتصـور
املجلـس ملسـتقبل عمليـة السلام يف الشرق األوسـط.
افتتـح السـفري /د .منير زهـران ،رئيـس املجلـس ،اللقـاء بالرتحيـب
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بالوفـد اليهـودي ُمسـتعرضً ا تاريـخ إنشـاء املجلـس ودوره وتفاعله
مـع املراكـز واملجالـس املامثلـة يف مختلـف أنحـاء العـامل ،مشي ًرا
إىل تطلعـه بـأن يكـون اللقـاء مثم ًرا.وأكّـد أيضً ـا على أنهـا فرصـة
للمجلـس وللحارضيـن مـن الجانبين املصري واألمريكي للتفاعـل
وتبـادل وجهـات النظر ،خاصـة للتعرف عىل التطـورات يف الواليات
املتحـدة األمريكيـة.
ودار النقاش حول عدة موضوعات ،شملت:
تقييـم مصر لتجربتهـا للتحـول الدميقراطـي ،والعالقـات املرصية–
رئيسـا جدي ًدا للواليات
األمريكيـة يف ضوء انتخاب «دونالد ترامب» ً
املتحـدة األمريكيـة ،ومرص ودورهـا اإلقليمي.

درع املجلس يف حفل تكريم
املهندس «إسامعيل عثامن»

يف  19فرباير  ،2017أقام املجلس حفل تكريم للمهندس/إسماعيل
عثمان ،إلسـهاماته العظيمـة وعطائاتـه املسـتمرة للمجلس ،وقدم
رئيـس املجلـس السـفري /د .منري زهـران ،درع املجلـس للمهندس/
إسماعيل عثامن تقدي ًرا لجهوده ،يف حضور السـفراء /عبدالرؤوف
الريـدي ،الرئيـس الشريف للمجلس ،و د.عزت سـعد مدير املجلس،
وعـدد من أعضـاء املجلس.
ويُ ّعـد املهنـدس /إسماعيل عثمان ،أحد مؤسسي املجلس املرصي
للشـؤون الخارجيـة ،وتفضـل سـيادته بتوفير مقـر دائـم للمجلس
(املقـر الحـايل) .وقـد خفّـف ذلـك مـن األعبـاء املاليـة التـي كان
يتحملهـا املجلـس ،وكذلـك سـاهم يف مبـارشة املجلـس ألعاملـه
وسـهولة تواصلـه بأعضائـه.

رؤية تحليلية للعالقات العربية– األمريكية
شـارك السـفري /د .عـزت سـعد ،مديـر املجلـس ،يف الجلسـة الثالثة
مـن أعمال مؤمتـر «العالقـات العربيـة – األمريكيـة» بتاريـخ30
ينايـر  ،2017وذلـك بالتعـاون بين الجامعـة األمريكيـة يف القاهرة
(كليـة السياسـات العامـة ومركـز الوليـد بن طلال ،ومعهد الرشق
األوسـط بواشـنطن) ،واملُعنـ َون بــ «آفـاق العالقـات العربيـة–
األمريكيـة يف عهـد اإلدارة األمريكيـة الجديـدة» ،والتـي خُصصت
لـدور القـوى العامليـة األخـرى ،متحدثًا عن فرص التقـارب الرويس
– األمريكي يف عهـد اإلدارة الجديـدة ،واالنعكاسـات املحتملـة
لذلك عىل مشـكالت الرشق األوسـط سـواء بالسـلب أو باإليجاب.
ومن بني أهم مامتت اإلشارة إليه:
• أن هنـاك إجام ًعـا بين املحللني – يف الغرب وروسـيا عىل السـواء
– على أن روسـيا متثل واحـدً ا من التحديات الرئيسـية التي تواجه
الرئيـس «ترامـب» ،حيـث كشـفت ترصيحاتـه– خلال حملتـه
االنتخابيـة وبعـد تنصيبـه– عـن رغبته يف إعـادة إطلاق العالقات
مـع روسـيا ،يف وقـت ال تريـد فيـه مؤسسـات أمريكيـة عديـدة
ذلـك ،مثـل وزارة الدفـاع والكونجـرس واملخابـرات.
• بالرغـم مـن ذلك ،عبرّت أحزاب اليمني يف عـدد من دول االتحاد
األورويب ،عـن القلـق مـن أن يكـون أي تقـارب رويس – أمريكي
سـيكون على حسـاب االتحـاد األورويب ،ويف هـذا السـياق أملحت
بعـض الـدول الكبرى يف االتحـاد – كفرنسـا – إىل إنهـا ال متانـع يف
رفـع العقوبـات على روسـيا ،رشيطـة أن تعطـي شـي ًئا يف املقابل.
• وقـد جـاءت األزمـة األوكرانيـة ،ومـا تالهـا مـن توقيـع عقوبات

اقتصاديـة وماليـة على روسـيا بسـبب ضم «شـبه جزيـرة القرم»،
لتشـكل نقطـة التحول يف السياسـة الروسـية تجـاه املنطقة ،حيث
أدى كل ذلـك إىل توجـه روسـيا نحـو الشرق يف إطـار استراتيجية
جديـدة للسياسـة الخارجيـة تسـتهدف تنشـيط عالقاتهـا بالـدول
غير الغربيـة ،بـد ًءا مـن الصين ،ودول أخـرى مثـل إيـران وتركيـا
وحتـى السـعودية ودول الخليـج األخـرى ،ومصر.
• مـع ذلـك ،فـإن مـا تقـدم اليعنـي أن السـاحة الشرق أوسـطية
باتـت ُمم ّهـدة لـدور رويس ُمتصاعـد يف املنطقـة ،حيـث تظـل
روسـيا يف حاجـة إىل تعـاون واشـنطن للتوصل إىل حلول ملشـكالت
املنطقـة ،كما يُشّ ـكل الوضـع االقتصـادي الصعـب الـذي متـر بـه
روسـيا قيـدً ا ال يسـتهان بـه على حركـة روسـيا الخارجيـة.
• يف تقديـر عـدد مـن املحللين الـروس املرموقين ،مل تكـن روسـيا
منافسـا جيواسترتيجي للواليـات املتحـدة األمريكيـة
يف أي وقـت
ً
يف الشرق األوسـط ،على األقـل باملعنـى الـذي رأينـاه إبّـان فترة
االتحـاد السـوفيتي السـابق ،ويالحـظ هـؤالء املحللـون على
السياسـة الروسـية يف املنطقـة إنهـا دفاعيـة وتتسـم بالحـذر وال
تسـتفز أحـدً ا.
• يف السـياق ذاتـه ،هنـاك بعـض التقديـرات املتفائلـة التـي تـرى
أن روسـيا والواليـات املتحـدة تعمالن م ًعـا عىل بلورة استراتيجية
ملواجهـة داعـش ،واملجموعات املرتبطة بتنظيم القاعدة يف سـوريا
والعـراق وليبيـا وغريهـا ،على أسـاس أن لـدى البلديـن مصلحـة
مؤكـدة يف محاربـة اإلرهـاب يف املنطقـة.
املجلس الوطني للشؤن الخارجية  -نرشة رقم ٥١

ندوة حول « مبادرة الحزام
والطريق ...والتعاون مع املنطقة
االقتصادية لقناة السويس»

الوزير/هشام الرشيف
يعرض خطته لالرتقاء بالتنمية املحلية

بتاريـخ  ٢٢مـارس  ،2017اسـتقبل املجلـس املرصي للشـؤون الخارجية السـيد الوزير/
هشـام الرشيـف ،وزيـر التنميـه املحليـة ،حيـث تحدث سـيادته عـن رؤيتـه للنهوض
بالتنميـة املحليـة يف مصر ،وكـذا خطتـه يف االرتقـاء والنهـوض بالخدمـات امل ُقدمـة
للمواطنين ،مؤكـ ُدا على أن خطـة الـوزارة ال تقتصر فقـط على الجانـب املـادي ،بـل
تسـتهدف باألسـاس الجانـب األهـم املتعلـق بالتنمية البرشيـة واالجتامعيـة ،للتواكب
مـع استراتيجية الحكومـة للتنميـة املسـتدامة . 2030
واالعتماد يف تحقيـق ذلك على تكنولوجيا املعلومـات وخربة الكـوادر املرصية ،مؤك ًدا
يف هـذا الصـدد على أن الـوزارة تتحـرك بخطـى رسيعـة لتحقيـق ذلك ،وهو مـا يتفق
مـع رؤية السـيد الرئيس.
وقـد دعـا الوزيـر املجلـس املصري للشـؤون الخارجيـة للمسـاهمة يف خطط الـوزارة،
السـيام األنشـطة التوعويـة والثقافيـة مـن خالل زيـارات ميدانيـة للمحافظـات إللقاء
محـارضات فيها.

نهر النيل وآفاق التعاون ىف
محارضة السفري د .محمد حجازى
ىف إطـار اهتمام املجلـس املصري للشـؤون الخارجية بقضيـة مياه
نهـر النيـل وأبعادهـا املختلفـة ،باعتبارهـا أحـد أهـم القضايـا التي
جـاءت على قمـة أولويـات األجنـدة املرصيـة يف الفترة األخيرة،
فقـد نظّـم املجلـس بتاريـخ  30مـارس  ،2017محـارضة تحـدث
فيهـا السـفري /د .محمـد حجـازى ،تحـت عنـوان «نهر النيـل وآفاق
التعـاون».
بـدأ املتحـدث بعـرض تفصيلى لنهـر النيـل تاريخ ًيـا ،وجغراف ًيـا،
وحضاريًـا ،بالنسـبة ملصر ،ثـم عـرض بعـد ذلـك الخرائـط البيانيـة
لعمـل النهـر ،والـدول الرشيكـة مـع مصر فيـه ،وكـذا سماته
األساسـية.
انتقـل بعـد ذلـك إىل اسـتعراض الوضـع الراهـن والتفاهمات التى
جـرت بين مصر والسـودان وإثيوبيـا ،بخصـوص سـد النهضـة،
ودراسـة الرشكتين الفرنسـيتني حـول اآلثـار البيئيـة واألرضار التـى
ميكن أن يُسـببها السـد لدولتى املصب (مرص والسـودان) ،ويف هذا
الصـدد اقترح إمكانيـة اإليعـاز للرشكتني خلال املشـاورات الثالثية
والتـداول معهـم ،بإمكانيـة البنـاء أو التعبئـة على فرتتين زمنيتين
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حتـى لـو تـم االنتهـاء مـن البنيان الخرسـاىن.
وقـد تحـدث أيضً ا عـن إمكانية التعاون املشترك بني الـدول الثالث
مـن خلال مشروع للتعـاون اإلقليمـى ،وىف حالـة التوافـق بعـد
عمـل الشركات الفرنسـية ،يتـم صياغة اتفـاق قانوين جامـع و ُملزم
لألطـراف الثالثة .ويف ذات السـياق أشـار الدكتـور حجازى إىل تقدم
الوفـد األوغنـدي – ىف لقـاء كمباال األخري – مبقترح ،لصياغة مفهوم
األمـن املـايئ على أسـاس احترام األمـن املـايئ لـدول املصـب (مرص
والسـودان) واسـتخداماتهالحالية (الحصـص املائيـة) ،وكـذا احترام
حـق دول املنابـع ىف إقامـة مرشوعاتهـا التنموية املسـتقبلية.

لقاء املجلس بالسفري
الصينيبالقاهرة

استقبل املجلس املرصي للشؤون الخارجية يف  9مارس
 ،2017السيد« /سونج آي قوه» ،السفري الصيني بالقاهرة،
للتحدث أمام املجلس حول «العالقات املرصية – الصينية
وآفاق املستقبل».
افتتح اللقاء السفري /د .منري زهران ،رئيس املجلس،
بالرتحيب بالسفري الصيني ،مش ًريا إىل أنها املرة األوىل التي
يستقبل فيها املجلس السيد« /سونج آي قوه» ،مؤكدً ا عىل
العالقات التاريخية التي تربط البلدين ،وأن مرص كانت
من أوائل الدول التي اعرتفت بحكومة جمهورية الصني
الشعبية عام  .1956كام أشار سيادته إىل الزيارات التي
متت عىل املستوى الرئايس بني الرئيسني املرصي والصيني
يف الفرتة األخرية ،واهتم السفري زهران باإلشارة إىل أنه قام
بزيارة الصني عدة مرات ،مشيدً ا بالخطة الجديدة التي
أعدها الحزب الشيوعي الصيني حتى عام .2025
من جانبه ،استهل السفري الصيني حديثه بالتقدم بالشكر
للمجلس عىل حسن استضافته ،وأشار إىل سمعة املجلس
الطيبة ،كأحد أهم مراكز الفكر مبرص والرشق األوسط،
وأنه عىل سابق علم ومعرفة بأغلب أعضائه املرموقني،
السيام كل من السفري /عزت سعد ،مدير املجلس ،منذ أن
كان محافظًا لألقرص قبل سنوات ،والسفراء عيل الحفني،
ومحمود عالم ،وهشام الزميتي ،ومحمد حجازي ،وأكد
عىل كالم رئيس املجلس بأن العالقات الثنائية بني البلدين
هي عالقات تاريخية .وقد قسم السفريكلمته إىل محورين
رئيسني هام:
• األول :الوضع الحايل يف منطقة بحر الصني الجنويب.
• الثاين :العالقات الثنائية بني البلدين.
وأشار إىل أهمية ومتيز عالقات البلدين ،وأن مرص هي
ركيزة االستقرار واألمن يف منطقة الرشق األوسط.

بتاريـخ  18مـارس ،2017عقدت مبقـر النادي الدبلومـايس بالتحرير
نـدوة مشتركة بين املجلـس املصري للشـؤون الخارجيـة واملركـز
الصينـي للدراسـات الدوليـة املعـارصة ( ،)CCCWSحيـث تناولت
مبـادرة الحـزام والطريـق التـي أطلقهـا الرئيـس الصينـي “Xi Jin
”pingعـام  ،2013وسـبل التعـاون املسـتقبلية مـع مصر يف إطـار
مرشوعهـا القومـي يف محـور تنميـة قنـاة السـويس والتعـاون يف
تحقيـق ذلـك مـع املنطقـة االقتصاديـة للقنـاة ،مبشـاركة السـفري/
د .منير زهـران ،رئيـس املجلـس ،والسـفري /د .عـزت سـعد ،مديـر
املجلـس ،والسـفري الصينـي بالقاهـرة السـفري،”Song Aiguo”/
والدكتـور ،”Jin Xin”/مديـر املركـز الصينـي ،والسـيد الدكتـور/
عصـام رشف ،رئيـس مجلـس الـوزراء األسـبق ،ومبشـاركة لفيـف
مـن الخبراء واألكادمييين مـن الجانبين ،كما شـارك ضمـن الجانب
املصري السـفراء /عبـد الـرؤوف الريـدي ،وهشـام الزميتـي ،وعلي
الحفنـي ،ومحمد حجـازي ،ومحمود عالم .وبحضور السـفري /أحمد
عبـد العزيز،نائـب مسـاعد وزيـر الخارجيـة لشـؤون رشق آسـيا.
وجـرت أعمال النـدوة على مـدار أربـع جلسـات ،وخلصـت إىل
التأكيـد بـأن مبـادرة الحـزام والطريـق هـي مبـادرة عاملية سـتعود
بالنفـع ليـس فقـط على الـدول السـتني – أو أكثر– التـي سـيمر
فيهـا طريـق الحريـر الجديـد ،بـل وأيضً ـا على االقتصـاد العاملـي
واملسـاهمة يف تفاعـل الحضـارات والثقافـات اإلنسـانية.
وفيما يتعلـق بالتعـاون يف املنطقـة االقتصاديـة لقنـاة السـويس يف
إطـار املبـادرة ،تم التأكيد على أن الرشكات واملسـتثمرين الصينيني
يدركـون أهميـة هـذا التعـاون ،وهـو مابـرز مـن خلال تدفـق
االسـتثامرات الصينيـة.
املجلس الوطني للشؤن الخارجية  -نرشة رقم ٥١

نتائج زيارة الوفد املرصي ملقر حلف
الناتو يف بروكسل
بنـا ًء على دعـوة حلف الناتـو لـوزارة الخارجية املرصيـة ،من خالل
السـفارة املرصيـة يف بروكسـل ،قامـت وزارة الخارجيـة مـن خلال
مكتـب مسـاعد الوزير للعالقـات متعددة األطـراف ،برتتيب الزيارة
باختيار الشـخصيات املشـاركة يف الوفد املرصي ،برئاسـة السـفري /د
 .منير زهـران ،رئيـس املجلـس ،وضـم الوفد السـفرية /وفاء بسـيم،
والسـفري/أحمد سلامة ،نائـب مسـاعد الوزيـر ملنظمات األمـن،
وأعضـاء آخريـن مـن مكتـب وزير الخارجيـة ،وعدد مـن اإلعالميني
مـن القنـوات التليفزيونيـة ،واملحرريـن يف عـدد مـن الصحـف
منهـا :األهـرام ،واملرصي اليـوم ،والشروق ،والفجر ،واليوم السـابع،
باإلضافـة إىل عـدد مـن أسـاتذة الجامعات.
وأعـ ّدت سـكرتارية الحلـف مـن قسـم الرشاكـة مـع دول جنـوب
املتوسـط ( 7دول هـي «مصر واألردنوإرسائيـل وتونـس واملغـرب
والجزائـر وموريتانيـا») ،برنامـج اللقـاءات واملحارضات التي شـارك
فيهـا املسـئولون مـن الحلف.
كانـت املوضوعـات التـي ركـز عليهـا املسـئولون من أمانـة الحلف،
هـي التـي تخـص التعـاون والرشاكـة مـع دول جنـوب املتوسـط،
ابتـدا ًء مـن سياسـة االنفتـاح والتعـاون واملشـاركة،التي انتهجهـا

الحلـف منـذ عـام  ،1994ثـم التوسـع لتشـمل دول الخليـج بعـد
قمـة الحلـف يف اسـطنبول عـام  ،2004لتضم دول مجلـس التعاون
الخليجي ،والتي تجاوبت معها  4من دول املجلس السـت(الكويت
والبحريـن وقطـر واإلمـارات) ،ورفضت هـذا التعـاون والرشاكة كالً
مـن السـعودية وعمان  .وتحـدث املسـئولون عـن اختلاف مهـام
الحلـف بعـد انتهاء الحـرب البـاردة ،وازدياد خططـه الدفاعية بعد
التوتـر مـع روسـيا إثـر أزمـة أوكرانيا ،وكـذا مهام الحلـف يف جنوب
البحـر املتوسـط ،ومسـتقبل معاهـدة منـع االنتشـار النووي.
وأشـار مسـئولو الحلـف إىل تعاونهـم مع مرص يف مجـاالت مكافحة
اإلرهـاب ،والجرائـم ،وأسـلحة الدمـار الشـامل ،وإزالـة األلغـام ،مع
اإلشـارة بصفـة خاصـة إىل األزمات التي تتعرض لهـا املنطقة ،خاصة
يف ليبيـا ،والعراق ،وسـوريا ،واليمـن ،والصومال.
ولُوحـظ تهـرب مسـئويل الحلـف مـن تحديـد املوقـف مـن النـزاع
العـريب – اإلرسائيلي ،وإنشـاء منطقـة خاليـة مـن السلاح النـووي
وأسـلحة الدمـار الشـامل ،وعـدم الـرد عىل األسـئلة حول اسـتضافة
تركيـا للمنظمات اإلرهابيـة خاصـة جامعـة اإلخـوان املسـلمني،
وانتهـاك تركيـا لسـيادة كل مـن شمال سـوريا والعـراق.

املجلس ينبه اىل الوعي بخطورة
الحادث اإلرهايب ضد األقباط بالعريش
تلقى املجلس املرصي للشؤون الخارجية أنباء ما جرى من حوادث قتل – أقل ما تُوصف بالبشاعة – لعائالت مرصية قبطية وما
تالها وسبقها من محاوالت القوى الظالمية أن تفرض عىل مواطنني مرصيني أن يتخلوا عن اإلقامة يف بيوتهم وبني ذويهم ويرحلوا عن
مدينتهم ،وما تبع ذلك من اضطرار خمسة وثالثني عائلة إىل ترك موطنهم وذويهم والهجرة إىل مدينة اإلسامعيلية.
وبالتايل فهذا الحادث اإلرهايب يشكل تطو ًرا خطريًا يف حرب مرص ضد اإلرهاب ،التي ال ينبغي أن تكون مجرد مواجهة بني قوى الظالم
من ناحية ،والقوات املسلحة و الرشطة من ناحية أخرى ،بل يجب أن يحتشد لها كل املرصيني للدفاع عن هوية الوطن وهيبة الدولة،
ويرى املجلس يف هذا الصددرضورة توضيح أبعاد هذا الحادث اإلرهايب حتى يتأىت هذا االحتشاد.
إن أحداث العريش اإلرهابية ،تُشّ كل تطو ًرا خط ًريا يف املعركة املفروضة عىل مرص ،وال سبيل للمرصيني فيها إال االنتصار بالتحام
الشعب مع قواته املسلحة والرشطة يف هذه الحرب ،التي تستهدف هوية مرص ونسيجها الوطني واإلنساين.
 26فرباير 2017
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