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املؤمتر السنوي للمجلس املرصي للشئون اخلارجية
مرص والعرب يف رشق أوسط متغري

عىل مدي يومي  19 – 18ديسمرب  ، 2018عقد املجلس
املرصي للشئون اخلارجية مؤمتره السنوي لعام 2018
حتت شعار «مرص والعرب يف رشق أوس��ط متغري»،
شاركت يف أعامله نخبة من السفراء واالكاديميني
والباحثني واملهتمني بقضايا املنطقة والعامل  .وافتتح أعامل
املؤمتر السفري د  .منري زهران رئيس املجلس ،والسفري
محدي لوزا نائب وزير اخلارجية للشئون اإلفريقية،
نيابة عن السيد  /سامح شكري وزير اخلارجية.
وق��د اختار املجلس موضوع مؤمتر ه��ذا العام ،
بجوانبه املعقدة واملتشابكة  ،أخ��ذ ًا يف االعتبار البيئة
اإلقليمية والدولية املتغرية وانعكاساهتا عىل األوضاع
يف عاملنا العريب  ،السيام استمرار تزايد نفوذ الدول
غري العربية ( إيران – تركيا – إرسائيل ) ،يف الشئون
واألزم���ات العربية ،يف وق��ت ال يبدو أن للعرب دور
كبري يف إحداث التغريات اجلارية يف منطقتنا  ،ويف ظل
دور مرتاجع جلامعة الدول العربية بوصفها التنظيم
السيايس اإلقليمي الرسمي اجلامع للعرب  ،وهو ما
أدي اىل استفحال التحديات التي تواجه الدول العربية،
مثل خماطر تفتت بعض الدول ،واالرهاب ،وخماطر
أخرى عديدة هتدد األمن القومي العريب الذي ما يزال
مفهومة حمل جدل وانقسام ما بني دول عربية تري أن

إيران باتت مصدر اخلطر الرئييس عىل األمن اإلقليمي،
ودول أخ��رى تؤكد أن إرسائيل ،باستمرار احتالهلا
لفلسطني وأراض عربية أخرى ،وممارساهتا العدوانية
والعنرصية هي اخلطر األكرب الذي يتعني التعامل معه
ومواجهته .
وارت��ب��اط� ًا بوجهة النظر األوىل  ،يالحظ النشاط
الدبلومايس والسيايس اإلرسائييل الواضح جتاه بعض
الدول التي ال جتد غضاضة يف التواصل مع إرسائيل ،عىل
أساس أهنا يف نفس اخلندق ،الذي توجد فيه هذه الدول
ضد إيران .
ع�لاوة عىل ما تقدم ال خيفى أن القوي الكربى،
هل��ا أدوار ال يمكن جتاهلها يف م��ا جي��رى يف املنطقة
العربية ،وهي أدوار رصاعية تنافسية ،يف أغلبها ،تتخذ
أش��ك��ا ًال عسكرية واقتصادية جديدة  .واألم��ر هنا ال
يتعلق بالتحوالت يف السياسة اخلارجية االمريكية جتاه
مشكالت املنطقة فحسب  ،وأبرزها املوقف املخجل
وغري املسئول لواشنطن من النزاع العريب  /اإلرسائييل،
بل وأيض ًا أدوار القوى الكربى األخرى ( روسيا – الصني –
االحتاد األورويب ) ،والتي تعمل كل منها للدفع بمصاحلها
اخلاصة  ،والتي قد ال تتفق بالرضورة مع مصالح دول
املنطقة ومقتضيات أمنها واستقرارها .
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الناقل الر�سمي

االفتتاحية

العرب واخلروج من قوس األزمات
تواصلت يف إطار أنشطة املجلس املرصي للشئون اخلارجية ،اللقاءات التي تطرح فيها
القضايا الراهنة يف العامل العريب ،ومناقشتها من خمتلف أبعادها ،والوصول إىل رؤية متكاملة
لصالح عاملنا العريب.
كان األمني العام جلامعة الدول العربية السيد/أمحد أبو الغيط ،قد بادر بطرح رؤيته يف
حمارضة أمام املجلس بعنوان «التطورات الدولية وانعكاساهتا عىل الوطن العريب» ،قدم فيها
نظرة شاملة وعميقة ملوضوع حمارضته بطريقة تقدم تشخيص ًا موضوعي ًا وسياسي ًا وعلمي ًا
للقضايا العربية.
وسبق حمارضته ،إجتامع ًا للجنة الدائمة للشئون العربية باملجلس ،لبلورة عدد من األفكار
لعرضها ومناقشتها مع األمني العام السيد/أمحد أبو الغيط ،وبرتكيز عىل احلالة العربية
الراهنة ،والتحديات التي تواجهها داخلي ًا وخارجياً.
ثم اكتملت هذه احللقة بانعقاد املؤمتر السنوي للمجلس حتت عنوان « مرص والعرب يف
رشق أوسط متغري» ،الذي دعي فيه نخبة من السفراء واألكاديميني والباحثني ،املهتمني
بقضايا املنطقة والعامل ،يف أربع جلسات عىل مدى يومني ،جرى خالهلام اخلوض يف عمق
الظروف التي يمر هبا العامل العريب ،وماحييط هبا من مؤثرات داخلية وإقليمية وخارجية.
وملا كانت القضايا واألزمات التي يتعرض هلا العرب هي أمور يفرتض أن يمسك بزمام
تسيريها وحلها أصحاب الشأن ،وهم العرب أنفسهم ،إال أن ماحيدث يف الواقع هو إقتحام قوى
دولية وإقليمية ساحة جماهلم احليوي لكي تدير هذه األزمات بام يتامشى مع مصاحلها ،وهو
مامن شأنه زيادة تعقيد األزمات وإطالة أمدها يف عمليات استنزاف لقوة وطاقة الدول التي
تعاين منها.
الخالف عىل أن هناك أسباب داخلية هيأت الظروف خللق هذه األزمات ،لكن املعروف أن
هناك ختطيط مسبق ،يسعى منذ وقت طويل لزعزعة إستقرار الدول العربية ،ونرش الفوضى
هبا .وبالتايل فحني تقوم قوى خارجية بتقديم نفسها طرف ًا يف يده احلل هلذه القضايا واألزمات
فهي تلعب دور ًا خمادعاً ،ألن من صنع املشكلة اليصلح أبد ًا حللها.
وليس بعيد ًا عنا دور هذه القوى اخلارجية يف صنع ازمات املنطقة ،فيام عرف بتطويق
العامل العريب بحزام من األزمات ،وهو التعبري الذي اعرتف به مسؤولون كبار يف اخلارج ،منهم
جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا األسبق يف مؤمتر عقد عام  1997شارك فيه مجيع وزراء
خارجية أمريكا ،وحني جاء دور هنري كيسنجر ليلقي كلمته ،فقد أشار إىل نفس املصطلح
«قوس األزمات».
وأمامنا اآلن أدوار مماثلة لقوى إقليمية منها إرسائيل وكذلك تركيا التي مل تتورع عن اقتحام
أرايض عربية بجيشها يف سوريا والعراق.
إذا كان العامل العريب يواجه العديد من التحديات ،أمهها حماوالت هتميش دور العرب
يف أخص قضاياهم  ،ولكي يتم سحب اإلمساك بزمام هذه القضايا إىل أيدي خارجية ،فإن ذلك
هو مايتعرض له نظامهم اإلقليمي ممث ً
ال يف جامعة الدول العربية ،فمنذ سنوات ترتبص
هبا قوى خارجية هبدف تقليص دور اجلامعة العربية حلساب مرشوعات حتمل مسميات
أخرى ،وترمي إىل دمج دول غري عربية يف هذه الكيانات املقرتحة آخرها طرح فكرة «جتمع
متوسطي» ،وكانت قد سبقته أفكار متشاهبة فيام عرف «بنظام إقليمي يضم إرسائيل» ومن
قبله «مرشوع الرشق األوسط الكبري» ،الذي كان ضمن اهدافه تقليص اهلوية العربية للمنطقة
وقضاياها يف إطار أوسع ،يضم دو ًال متتد جغرافي ًا من أفغانستان رشق ًا إىل املغرب العريب
غرب ًا وهو املرشوع الذي وضع خطوطه يف عهد جورج بوش املحافظون اجلدد الذين يتبنون
سياسات إرسائيل متاماً.
وهكذا كانت الدول العربية حتت مرمى خمططات مستمرة حلصارها واخرتاق جماهلا
االسرتاتيجي واحليوي وهو مايشكل هتديد ًا لألمن القومي لكافة الدول العربية دون استثناء،
ٍ
عندئذ ينبغي أن تلقي اجلامعة العربية نظرة يقظة وواعية من كافة أعضائها ،فهي اإلطار
اإلقليمي اجلامع هلم ،واملعرب عن هويتهم.
وحتى يمكن إسقاط خمططات حصارها باألزمات والفوضى ولكي تكون هي الالعب
الطبيعي واألصيل فيام خيص العرب من قضايا ومصالح.

(املحرر)

تشخيص األمني العام أمحد أبو الغيط النعكاسات التطورات الدولية عىل الوطن العريب
استضاف املجلس املرصى للشئون اخلارجية ،يوم اإلثنني
 22أكتوبر  ،2018معاىل األمني العام جلامعة الدول العربية
السيد /أمحد أبو الغيط ،إللقاء حمارضة عن «التطورات
الدولية وانعكاساهتا عىل الوطن العربى» .وقد حرض اجللسة
نخبة من السفراء واألكاديميني واخلرباء يف جمال الشئون
اخلارجية ،وافتتحها السفري د /.منري زهران ،رئيس املجلس.
وتناول األمني العام خالل املحارضة املخاطر غري املسبوقة
التي يمر هبا النظام الدويل خالل املرحلة احلالية ،حيث أكد
أن األوض��اع العاملية متر بحالة من السيولة اهلائلة والتغري
الرسيع ،كام تشهد عودة للرصاع بني القوى الكربى ،وتآك ً
ال
للقواعد املستقرة التي تأسس عليها نظام ما بعد احلرب العاملية
الثانية ،مضيف ًا أن التضافر بني ظواهر خمتلفة مثل صعود
التيارات اليمينية وعودة القومية يف صورها املتطرفة ُتنذر
ٍ
باضطرابات مقبلة ،وأن ظواهر أخرى ،مثل التغري املناخي
وتزايد االعتامد عىل تطبيقات الذكاء االصطناعي ،قد خترج
عن السيطرة وتزيد من حالة السيولة وانعدام اليقني.
كام أش��ار سيادته إىل أن الوضع العريب يمر بمرحلة
مأساوية ،وأنه يعاين من حالة من الترشذم والتفتيت ،بام
الفعال مع التحديات اخلطرية
جيعله عاجز ًا عن التعامل ّ
التي يفرضها الوضع العاملي يف املستقبلُ ،مضيف ًا أن جامعة
يمكن
ال��دول العربية ما زال��ت تمُ ثل اإلط��ار الوحيد ال��ذي ُ

األمني العام جلامعة الدول العربية ،السيد /أمحد أبو الغيط يف حمارضة أمام املجلس
حول « التطورات الدولية وانعكاساهتا عىل الوطن العريب»  22أكتوبر 2018

للعرب من خالله مناقشة مشكالهتم والتعامل معها بصورة
مجاعية ،إال أن غياب اإلرادة السياسية وضعف الدعم من
جانب ال��دول يف بعض األحيان يقلل من هامش حركتها
وفاعليتها يف التعامل مع التحديات واملخاطر التي تواجه
ً
خاصة عىل الصعيد االسرتاتيجي ،الفت ًا إىل
العامل العريب،
أهنا تستمر يف القيام بدورها رغم ذلك من خالل السعي
إىل حتقيق التكامل والتنسيق بني الدول العربية فيام يتعلق
بالسياسات االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

األفكار التي ناقشتها جلنة الشئون العربية حول األوضاع يف املنطقة
كانت اللجنة الدائمة للشئون العربية باملجلس قد اجتمعت
يوم  11أكتوبر  ،2018يف إطار بلورة األفكار التي تعدها لعرضها
ومناقشتها مع السيد أمحد أبو الغيط األمني العام جلامعة
الدول العربية يف اللقاء الذي عقد يف  22أكتوبر  ،2018وبحضور
عدد من اخلرباء واملختصني يف الشؤون العربية .
ويف هذا اإلجتامع استعرضت اللجنة عدد من األفكار:
 فيام يتعلق بالبيئة الدولية والعربية  ،فقد تم التأكيدعىل الفرتة احلرجة والغري مسبوقة والتي تشهدها املنطقة
العربية والتحديات التي يواجهها العامل العريب ،وكذلك
تداعيات املوقف األمريكي من القضية الفلسطينية يف
أعقاب قرار نقل السفارة للقدس وإغالق مكتب منظمة
التحرير الفلسطينية يف واشنطن وختفيض املساعدات
وقطعها عن وكالة األون���روا بل والسكوت عن األفعال
العدوانية التي ترتكبها إرسائيل ،فض ً
ال عن التوترات التي
تشهدها العالقات السعودية مع العديد من القوى الدولية
يف أعقاب مقتل الصحفي مجال خاشقجي بالقنصلية
السعودية بإسطنبول.
 -كام تم استعراض التحديات التي تواجه اجلامعة

العربية  ،ومناقشة ماحتتاجه من تطورات والتأثريات التي
حتد من قدرة اجلامعة عىل إختاذ مواقف تتعلق بالقضايا
العربية اآلنية.
 مناقشة أيض ًا املوقف اإلقليمي والعريب يف إطار الرصاعالعريب اإلرسائييل ودور اجلامعة يف الوقوف والتصدي
لالنتهاكات اإلرسائيلية.
 احلاجة لسياسة مرصية اكثر فاعلية تواجه فشل بعضالقوى العربية يف إختاذ مواقف من شأهنا هتدئة األوضاع يف
املنطقة.
 احلاجة للبدء يف موقف عريب مغاير يف التعامل معطهران من خالل إتاحة منابر للحوار مع إي��ران ،وعدم
االستمرار يف تبني السياسة السعودية املناهضة إليران والتي
تغذي الرصاعات الطائفية يف املنطقة.
 رضورة احلذر من التغلغل اإلرسائييل يف القارة اإلفريقية،خاصة وأن هذا التغلغل أدى لتأييد إفريقي لألهداف واملصالح
اإلرسائيلية يف العديد من املنابر الدولية ومنها االمتناع عن
التصويت عىل القرار األممي واخلاص بإدانة املجتمع الدويل
للقرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية للقدس.

3

القوى الكربى ونظرهتا املتغرية للرشق األوسط
خالل اليومني الذين عقدت فيهام جلسات املؤمتر السنوي للمجلس
املرصي للشئون اخلارجية ،والتي توزعت عىل أربع جلسات ،طرح فيها
املتحدثون رؤيتهم وحتليلهم لواقع ماجيري يف املنطقة العربية ،ودور القوى
الكربى ،وأيض ًا القوى اإلقليمية ،وكذلك دور الدول العربية ،ثم جرى تناول
اجللسةالرابعةموضوعمرصوقضايااملنطقة.
شارك يف اجللسات األربع حوايل عرشون من املتحدثني منهم السفراء
منري زه��ران ،وعبد ال��رؤوف الريدي ،وع��زت سعد ،وحممد توفيق،
ورؤوف سعد ،وعيل احلفني ،وحسني حسونة ،وعبد الرمحن صالح،
وحازم خريت ،وسيد أبو زيد ،وصالح حليمة ،ومن اخلرباء واملفكرين
عيل الدين هالل ،وهبجت قرين ،ونيفني سعد ،وعمرو الشوبكي ،وحممد
السعيد إدريس ،وشريين شمس ،ومجال عبد اجلواد ،ووحيد عبد املجيد،
وحسن أبو طالب.
أو ًال  :يف اجللسة األوىل عن دور القوي الكربى ع��رض املشاركون
رؤيتهم التي ترى أن مايستفاد من وثيقتي األمن القومي والدفاع الوطني
األمريكيتني ،الصادرتني يف ديسمرب  2017ويناير  ، 2018تضاؤل األمهية
النسبية ملنطقة الرشق األوسط برمتها  ،بام يف ذلك أولوية مكافحة اإلرهاب
الدويل،وأنحمورالسياسةاألمريكيةيفالرشقاألوسطقدانتقلمنالرصاع
العريب  /اإلرسائييل اىل الرصاع السعودي  /اخلليجي  /اإلرسائييل مع إيران ،
وهو تطور ال يعد مفاجئ ًا  ،إذ أنه تبلور تدرجيي ًا يف العقود والسنوات األخرية
بحيثأضحيسياسةرسميةمعلنة.
عىل أن ذلك ال يعني انسحاب ًا أمريكي ًا شام ً
ال من الرشق األوسط  ،وإنام
توجهات نحو احلفاظ عىل املصالح االمريكية بتكلفة أقل  ،حتى لو أدى ذلك
إىلالتنازلعنبعضمناطقالنفوذالتيتعتربهاواشنطنهامشية،أوالتخيل
عن نظم حكم ومجاعات سياسية متحالفة مع الواليات املتحدة  .وتظل
مسألة محاية أمن إرسائيل ذات أولوية يف سياسة واشنطن يف املنطقة،
وضامنإمدادحلفاءأمريكايفآسياوغريهابالغازوالنفطمناملنطقةبأسعار
معقولة  ،واحلفاظ عىل أمن املمرات املائية يف املنطقة  ،ويف مقدمتها قناة
السويس  ،اىل جانب منع متدد النفوذ الصيني والرويس يف املنطقة .
ويف ضوء كل ذلك  ،ما يزال للواليات املتحدة وجود عسكري يف العراق
وقواعد عسكرية يف اخلليج ويف البحر األمحر  ،حيث وفرت هذه القواعد
الدعماللوجستيلقواتالتحالفيفاليمن.
ال يمكن التعويل عىل الدور األمريكي إلخراج املنطقة العربية من حالة
السيولةالتيتواجههاحالي ًاعىلكافةاألصعدة.ذلكأنهبالرغممنأنالواليات
املتحدة ما تزال القوة العظمي املهيمنة عىل العامل واإلقليم وصاحبة القدرات
واإلمكانات الضخمة  ،فإن حمددات داخلية عدة قد أثرت سلب ًا عىل دورها
يف الرشق األوسط وجعلت التنبؤ برد الفعل األمريكي أكثر صعوبة وأقل
دقة ،ومل يعد ممكن ًا التعويل عىل مفهوم السالم االمريكي يف منطقتنا  ،بعد
أن بات هدف الواليات املتحدة يف املنطقة هو إعادة ترتيبها بام يكفل إدماج
إرسائيل وتركيا واالستفادة من ثروات االقليم  ،خاصة اخلليج  ،وإضعاف
دوله وجعلها دو ًال تابعة يف قراراهتا وسياساهتا .
ال مهامً
بالنسبة للسياسة اخلارجية الروسية يف املنطقة  ،فهي متثل عام ً
يف معادلة العالقات الروسية األمريكية  ،حيث تبدو موسكو حريصة عىل
استعادة دور القوة العظمى يف اإلقليم  ،خاصة بعد األزمة األوكرانية وضم
القرم عام ،2014وما أدى اليه ذلك من عقوبات أمريكية وأوروبية استهدفت
فرض عزلة دولية عىل روسيا  .وقد عادت موسكو بوجه خمتلف عن
الوجه السوفيتي  ،بحيث بات الرشق األوسط هو املنطقة التي تتمتع فيها
السياسة الروسية بميزة تكتيكية عىل األقل  ،جتعلها خمتلفة عن سياسات
الغرب  .وال شك أن التدخل العسكري يف األزمة السورية يف أواخر سبتمرب
عام  ، 2015والذي جاء كرد فعل رويس عىل املوقف الغريب من األزمة
األوكرانية  ،يشكل عالمة فارقة يف سياسة روسيا يف املنطقة  .فض ً
ال عن
كوهنا املرة االويل التي حتارب فيها قوات روسية خارج الفضاء السوفيتي
السابق منذ سقوط االحتاد السوفيتي  ،نجحت روسيا بمهارة شديدة يف
جتاوز العزلة الدبلوماسية التي وجدت نفسها فيها بعد ضم القرم  ،وذلك من
خالل لعب ورقة الرشق األوسط .
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ومع ذلك يظل التدخل العسكري الرويس يف سوريا بمثابة استثناء عىل
سياسة روسيا جتاه مشكالت املنطقة  ،حيث جتنبت مثل هذا التدخل ،
وحتي الدبلومايس أحيان ًا  ،يف نزاعات اإلقليم .
عىل حني تدين الواليات املتحدة واالحت��اد األورويب الدور الرويس
يف املنطقة وتعتربه نوع ًا من االنتهازية  ،تتسم السياسة الروسية يف املنطقة
بإنفتاح كبري وبسمة تعاونية أكثر منها تنافسية أو رصاعية .إذ يؤكد الروس
دائ ً
ام عىل عدم وجود بديل للجهود اجلامعية الدولية يف حل املشكالت
اإلقليميةوالدولية.
عىل خالف عالقة روسيا بكل من الواليات املتحدة واالحتاد األورويب يف
املنطقة،والتيتتسم–يفجمملها–بالتنافس،تربزالصنيكقوةكربىتقف
بثبات مع روسيا سياسي ًا  ،واملالحظ هنا بالنسبة لعالقة القوتني باملنطقة،
تبدو الصني راضية برتك روسيا تلعب الدور الرائد يف الرشق االوسط ،كام
تسلم باملصالح الروسية يف سوريا  .وكام هو حال روسيا  ،تتسم سياسة الصني
اخلارجيةبقدرواضحمنالتوازنبنيخمتلفاألطراف،وهوموقفمتليه
اعتباراتاألمنالقوميللصنيومصاحلهاالعليا.
وبعد أن أصبحت الصني القوة التجارية االويل وثاين أكرب قوة اقتصادية
عاملي ًا  ،بدأت يف السعي اىل االنخراط بشكل أكرب يف الشئون الدولية واملشاركة
بفاعلية يف املؤسسات متعددة األطراف  ،وذلك من خالل طرح مبادرات
إقليمية ودولية أبرزها مبادرة احلزام والطريق  .وقد طرحت بكني تصورها
للعالقات العربية الصينية واسرتاتيجيتها حيال املنطقة العربية  ،يف ورقة
طرحها الرئيس الصيني يف لقاء بمندويب ال��دول العربية بمقر جامعة
الدول العربية عىل هامش زيارته للقاهرة يف يناير  ، 2016داعي ًا هذه الدول
اىل االنضامم ملبادرة احلزام والطريق وتعزيز العالقات مع بالده عىل قاعدة
املصالح املشرتكة واملنافع املتبادلة  ،باعتبار أن للمنطقة مكانة مركزية يف
املبادرة .
والواقع أن املشاركني يف مؤمتر املجلس مل خيتلفوا حول حقيقة أن
القرن احلادي والعرشين هو قرن أسيوي بامتياز  ،بعد أن ضاقت املسافة
بني الصني والواليات املتحدة يف العديد من املجاالت  ،إال أن هناك تساؤالت
طرحت ارتباط ًا بذلك من قبل :ماذا سيحدث عندما تصبح الصني القوة
االقتصادية االويل عاملياً ،وهل ستكون كذلك عسكري ًا ؟ وماذا سيكون رد فعل
الواليات املتحدة والغرب عىل ذلك ،وماذا سيكون تعامل الصني مع الدول
ٍ
حينئذ؟.
النامية
فيام يتعلق بدور االحتاد األورويب واألنامط احلاكمة لعالقاته بالقوى
الكربى األخرى يف اإلقليم  ،جاء انحسار الدور االمريكي يف املنطقة لصالح
دور االحت��اد الذي يشهد صعود ًا نتيجة ملصاحله االقتصادية والتجارية
الضخمة مع املنطقة  ،بام يف ذلك التعاون يف جمال الطاقة بام يقلل من اعتامد
دول االحتاد عىل الغاز الرويس  ،وملواجهة حتديات الالجئني واهلجرة غري
الرشعيةواجلريمةالعابرةللحدودبجانباألزمتنيالليبيةوالسوريةوامللف
النووياإليراين.وهناكتنسيقوتشاورمستمربنيمرصواالحتاداألورويب
يف هذه القضايا  ،ويسعي االحتاد اىل تأكيد جدارته وأمهيته يف ضوء خروج
بريطانيا منه ،وظهور تيارات شعبوية ويمينية متطرفة يف دول أوروبية
عديدة تشكك يف صموده وترويج فكرة اهلويات القومية ضد فكرة اإلحتاد
وأهدافه.
ال يمكن التقليل من أمهية الدور اإلجيابى الذى حتاول املنظامت
اإلقليمية والدولية ممارسته ىف قضايا املنطقة.فلألمم املتحدة قوات حفظ
سالم وبعثات سالم موجودة ىف ٍ
عدد من الدول العربية .وبالنسبة جلامعة
الدول العربية ،فإن مجيع املبادرات العربية الكربى مثل منطقة التجارة
متت ىف إطارها ،وهناك قمة تنموية عربية ستنعقد ىف بريوت
احلرة العربية َّ
ىف يناير  ،2019ما يعنى أهنا ال زالت ذات أمهية ىف حماولة مل الشمل العربى.
ٍ
وىف هذا السياق ،جيب عىل ٍ
بشكل خاص -
كل من مرص والسعودية
باعتبارمها مؤثرتني ىف املنطقة  -أخذ مبادرات إصالحية وتقويمية داخل
اجلامعة ،جلذب باقى الدول األعضاء عىل تبنيها ،وليكن ذلك ىف قضايا التنمية
املستدامة واملناخ وملفات حقوق اإلنسان ،ويأتى ىف مقدمة ذلك كله بذل
اجلهودالب َّناءةلتسويةاخلالفاتالبينيةفيامبنيدولاملنطقة.

كيف يمكن استعادة التوازن السيايس يف املنطقة لصالح الدول العربية؟
دارت مناقشات اجللسات الثالث األخرية يف قضايا اإلقليم ،ويف
تناول لدور القوى اإلقليمية ،ودور الدول العربية ،والفرص احلقيقية
أمامالسياسةاخلارجيةملرصلصالحالعرب.
ويف اجللسة الثانية :عن دور القوى اإلقليمية
وبناء عىل تقدير املشاركني ،فإن التوازن السيايس يف املنطقة ليس
ً
يف صالح الدول العربية يف الوقت الراهن ،وإنام بيد دول اجلوار غري
العربية(إيرانوتركياوإرسائيل).وأنماتريدهكلمنالوالياتاملتحدة
وإرسائيل وتركيا وإي��ران هو صمود النظام ال�شرق أوسطي عىل
حساب النظام العريب ،بام يؤدي إىل هتميش اهلوية العربية ومتييعها
لصالحالنظامالرشقأوسطي.
وتواجه فرص تسوية القضية الفلسطينية من خالل عملية
تفاوضية حتدي ًا خطري ًا يف ضوء قبول إدارة ترامب رؤية اليمني
اإلرسائييل يف هذا الشأن وبشكل كامل ،وال��ذي ينكر متام ًا حقوق
الشعب الفلسطيني باعتبارها حقوق ًا وطنية .وبجانب السياسات
اإلرسائيلية االستيطانية وإجراءاهتا يف القدس واحلرم الرشيف ذاته،
وتشجيع احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة لتقسيم ورشذمة الكيانات
الفلسطينية ،مل يعد تطبيع الدول العربية مع إرسائيل ،وعىل األخص
الدول اخلليجية ،مرتبط ًا بالتوصل إىل تسوية عادلة مع الفلسطينيني.
ومن هنا أكد املؤمتر رضورة العمل عىل استعادة القضية الفلسطينية
ملكانتهايفسلماألولويات،باعتبارهاالقضيةاملركزيةواألساسيةللعرب،
وذلك من خالل جهد عريب مجاعي ،مع أمهية إعادة النظر يف عملية
إدارة الرصاع العريب اإلرسائييل واستخالص السياسات التي أدت
إىل نتائج إجيابية لصالح القضية الفلسطينية .ويف هذا السياق ،جيب
اإلرساع بإنجاز املصاحلة الوطنية الفلسطينية ودعم اجلهود املرصية
بقوةإلمتامها.
أشار بعض املتحدثني ،كام تطرق النقاش ،إىل رضورة التواصل
مع كل من إيران وتركيا ،من حيث أن الدبلوماسية وجدت للتعامل
مع األصدقاء واألعداء عىل السواء ،وأن قطع االتصاالت بني «بلدين
مركزيني» يف املنطقة اليصب يف مصلحة مرص .وبالتايل يمكن للدولة
املرصية السامح بنوع من دبلوماسية املسار الثاين من خالل هيئة
مدنية موثوق هبا للتواصل مع هاتني الدولتني دون إعالم أو إعالن .
وقد متت اإلشارة هنا إىل الدور الذي يمكن أن يلعبه رجال األعامل يف
هذاالصدد.
ويف اجللسة الثالثة عن دور الدول العربية:
تبدو ال��دول العربية حم��ارصة بأشكال خمتلفة من االخ�تراق
والتأثري والضغط واالبتزاز .كذلك تشهد املنطقة ان��دالع وتشجيع
اهلويات الفرعية ،وهو مايستوجب احرتام مجيع الثقافات الفرعية
املوجودة يف املنطقة كاألكراد ،حيث جيب ان يتم كفالة احلقوق
الثقافية التي يدعيها العرب أنفسهم هلؤالء بصورة كاملة ،طاملا ظلوا
جزء ًا اليتجزأ من الدول العربية.
ولوحظ تراجع التأييد اإلفريقي والدويل للقضايا العربية  ،وهو
مايتطلب مراجعة بعض مفردات اخلطاب العريب بام جيعله مقبو ًال
يفاألوساطاإلقليميةوالدولية.
ومن املهم بذل اجلهود لتنقية األج��واء العربية من اخلالفات
والنزاعات ،ووضع رؤية واضحة ملا يعنيه األمن القومي العريب
وماهيةالتحدياتوالتهديداتالتيتواجههاالدولالعربية.
ويف اجللسة الرابعة حول مرص وقضايا املنطقة:
فقد اتفق عىل أن القوى الكربى التنظر يف بعض احلاالت إىل الدول
العربيةفرادى،وإنامكمجموعةمنالدوليفمنطقةجغرافيةبعينها
كاخلليج أو املرشق العريب أو املغرب .ومن ثم هناك خيار يف أن تطرح
مرص نفسها يف إطار موقف مجاعي ،وهو ماقد يبدو صعب ًا يف ظل
الظروف الراهنة ،واخليار اآلخر هو أن تطرح نفسها كعنرص مؤثر
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وضاغط عىل املوقف اجلامعي.
إن تأثري مرص واضطالعها بدور إقليمي بارز ،يستدعي بالرضورة
قدرهتا عىل حتمل التكلفة املادية أو البرشية هلذا ال��دور .وهنا أكد
املتحدثون أن التحدي الرئييس الذي تواجهه مرص هو عملية التنمية
اإلقتصادية واإلجتامعية واإلرساع بالتعايف اإلقتصادي من خالل تنفيذ
برناجمها إلصالحي وحتقيق معدالت نمو مرتفعة لسنوات عديدة
متتالية،دوناستنزافللموارد،وهومايتيحهلاإقامةعالقاتمتكافئة
مع الدول األخرى ،حتى ولو كانت حليفة ،بل والتحدث من مركز
قوة .ويف هذا السياق ،أشري إىل أنه رغم الصعوبات واألح��داث التي
واجهتها الدولة املرصية يف السنوات األخرية ،إال أهنا الزالت أكثر الدول
قبو ًال لدى الشعوب العربية ،كام أن تأثريها يف دول املنطقة ،اليقترص
فقط عىل القنوات الرسمية واإلعالمية ،وإنام أيض ًا من خالل القنوات
الشعبيةغريالرسميةوهيكثرية.
تتيح التطورات السلبية احلاصلة إقليمي ًا ودولياً ،للسياسة اخلارجية
املرصية فرص ًا حقيقية للمسامهة يف مل شمل العرب وتنقية األجواء
العربية ،من خالل سياسات حكيمة تؤكد عىل مفاهيم الدولة القومية
يف مواجهة الطائفية ،والتناول احلذر مع املبادرات التي قد تطرحها
اإلدارة األمريكية يف هذه الظروف امللتبسة.
وفيام يتعلق بمكافحة اإلرهاب ،ركز املؤمتر عىل حماور ثالثة
أساسية حتظى باهتامم يف السياسة املرصية :املواجهة العسكرية
واألمنية ،املواجهة الثقافية والفكرية والتنسيق مع الدول األخرى يف
مكافحة اإلرهاب .واملالحظة الرئيسية هنا هي أن النجاح األكرب الذي
حتقق حتى اآلن هو يف املحور األول أي املواجهة العسكرية واألمنية،
كاميمكنالقولبأنالتنسيقمعاألطرافاألخرىيفمواجهةاإلرهاب
قد حقق نجاح ًا كبري ًا  .أما املحور الثاين اخلاص باملواجهة الثقافية
والفكرية،فقدكانتحمصلتهااقلنجاح ًارغمأمهيتهاالكبرية.
وبالنسبة ملرص واملستقبل العريب ،فقد عرب الرئيس عبد الفتاح
السييس عن رؤية مرص يف هذا الشأن منذ عام  ،2014والتي تقوم عىل
العنارصالرئيسيةالتالية:
 ترى مرص أن مستقبل العامل العريب مرتبط ًا بالوصول إىلاسرتاتيجيةاألمنالعريبالشامل.
مواجهةالتهديداتاخلارجية. تبقى جامعة الدول العربية ،كمؤسسة للنظام العريب ،واملظلةواإلطار الذي يقوم بدور جوهري يف تفعيل االتفاقات العربية ،وصو ًال
إىلالتكاملاإلقتصاديوأيض ًاحتقيقاسرتاتيجيةاألمنالعريبالشامل.
يف السياق عاليه ،وعىل صعيد احلركة ،تؤمن مرص حالي ًا بعدم
وجود مايسمى قيادة منفردة للنظام اإلقليمي العريب ،وإنام قيادة
مجاعية تستوجب وجود نوع من التنسيق وترتيب األولويات مع
الدولالفاعلة.
وإن من املفهوم أن مشاركة الدول العربية يف صياغة مستقبلها أمر
يمثل أمهية خاصة ،وإن كانت األوضاع احلالية التوحي بتوافر إرادة
سياسية مجاعية لصد التدخالت اخلارجية يف اإلقليم ،وبالتايل تتحمل
الدولالعربيةمسؤوليةماجيري،وهوماتشهدبهكلاألزماتالعربية.
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ز يارات وفود أجنبية للمجلس:

زيارة وفد من املعهد الصيني للعالقات الدولية املعارصة CICIR

ويف إطار الزيارات املتبادلة والرشاكة اإلسرتاتيجية التي
جتمع مابني املجلس ورشك��اؤه يف الصني وع�لى رأسهم
املعهد الصيني للعالقات الدولية املعارصة ،CICIRكانت
زي��ارة وفد من املعهد الصيني للقاهرة يف الفرتة من 15
إىل  18أكتوبر  2018شهدت عقد عشاء عمل ،وجلسة
مباحثات يوم الثالثاء املوافق  16أكتوبر  ،2018حيث ضم
وفد املجلس السفراء :د .منري زه��ران رئيس املجلس،
د.ع��زت سعد مديره ،هشام الزميتي األمني العام وعيل
احلفني منسق اللجنة الدائمة للشؤون اآلسيوية باملجلس
ود.حممد توفيق وجمدي عامر أعضاء املجلس .يف حني
ضم الوفد الصيني كل من Prof. Liao Baizhi :نائب
مدير املعهد  ،والسيد Gong Zheng/والسيدةTang/
 Tianboالباحثني باملعهد.
هذا وقد تضمنت اجندة النقاش عدد ًا من املحاور مثل:
تطور العالقات الثنائية املرصية الصينية ،وذلك يف أعقاب

وفد من املعهد الصيني للعالقات الدولية املعارصة خالل زيارته
للمجلس  16أكتوبر 2018

زي��ارة الرئيس السييس األخ�يرة حلضور منتدى التعاون
الصيني /اإلفريقي ،نتائج التعاون مابني الصني وإفريقيا
خالل املنتدى ،وآخر التطورات اخلاصة بمبادرة احلزام
والطريق ،والسياسة اخلارجية األمريكية وقضايا املنطقة.

وفد كوري يف مائدة مستديرة حول األوضاع يف شبه اجلزيرة الكورية

مائدة مستديرة حول « األوضاع الراهنة يف شبه اجلزيرة الكورية»،
 23أكتوبر 2018

استضاف املجلس بتاريخ  23أكتوبر  2018مائدة مستديرة
حول « األوض��اع الراهنة يف شبه اجلزيرة الكورية» وذلك
بالتعاون مع السفارة الكورية يف مرص ،بمشاركة السفري
د.منري زهران رئيس املجلس والسفريد.عزت سعد مديره
وعدد من أعضاء املجلس ،ومن السفارة الكورية ضم الوفد
السفري الكوري بالقاهرة السيد ،Yoon Yeocheo /وعدد
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من أعضاء السفارة الكورية بالقاهرة.
هذا وقد تضمنت حماور اللقاء :العالقات األمريكية
الكورية الشاملية والتطورات اخلاصة بإخالء شبه اجلزيرة
الكورية من أسلحة الدمار الشامل وحتدث عنه Prof.-
 KIM Hyun-wookاألس��ت��اذ ب��األك��ادي��م��ي��ة الوطنية
الدبلوماسية بكوريا اجلنوبية ،والذي أكد أن العام  2018قد
شهد تطورات ملحوظة فيام يتعلق بتهدئة حدة اخلطاب
ب�ين اجلانبني وع��ق��د قمة أمريكية ك��وري��ة استضافتها
سنغافورة  ،بدا من خالهلا اجلانبني وكأهنام يسعيان إلجياد
بديل أكثر سلمية والتخيل عن نظام العقوبات املتبع وإخالء
شبه اجلزيرة الكورية من أسلحة الدمار الشامل ،والتوصل
التفاق كامل وغري قابل لإللغاء.
 ما يتعلق بالتطورات اخلاصة بتوقيع اتفاق السالم بنيالكوريتني ،فقد حتدث السيدKIM Jihoon /نائب مدير
قسم التخطيط السيايس بوزارة اخلارجية الكورية ،والذي
اكد أن جهود السالم بني اجلانبني دعت له كوريا اجلنوبية
هبدف خلق سالم واستقرار شامل يف شبه اجلزيرة الكورية .

لقاء مع سفري األرجنتني
بالقاهرة

لقاء مع وفد منتدى التعاون
الصيني  /العريب

السفري ، Eduardo Antonio Varela /يف لقائه مع أعضاء
للمجلس للحديث عن عدد من القضايا 25 ،أكتوبر2018

وفد منتدى التعاون الصيني  /العريب خالل زيارته للمجلس،
 10ديسمرب 2018

بتاريخ  25أكتوبر  ،2018استقبل املجلس السيد السفري/

بتاريخ  10ديسمرب  2018استقبل املجلس املرصي للشؤون

 Eduardo Antonio Varelaسفري األرجنتني بالقاهرة،

اخلارجية بمقره وفد من منتدى التعاون الصيني العريب

بمشاركة رئيس املجلس سفري/د.منري زه��ران ،ومديره

يرتأسه السيد السفري Li Chengwen /برفقته عدد من

السفري/د.عزت سعد وعدد من اخلرباء واألكاديميني من

املمثلني عن السفارة الصينية بالقاهرة وذلك يف إطار زيارته

أعضاء املجلس.

احلالية للمنطقة والتي شملت موريتانيا وتونس ومرص.

ه��ذا وت��م خ�لال اللقاء اس��ت��ع��راض ع��دد م��ن القضايا

ضم الوفد امل�صري ك� ً
لا من ال��س��ادة السفراء اآلتية

اخلاصة بتطورات الوضع اإلقتصادي الداخيل باألرجنتني،

أسامؤهم :د.منري زه��ران رئيس املجلس،د .عزت سعد

واإلج����راءات احلكومية املتخذة ملواجهة تلك األزم��ات

مدير املجلس ،هشام الزميتي أمني عام املجلس ،عيل احلفني

إجتامعي ًا وإقتصادي ًا هب��دف ختفيض معدالت الديون

منسق اللجنة الدائمة للشؤون اآلسيوية باملجلس ،د .حممد

واالستهالك املحيل ومعدالت التضخم والنهوض بمعدالت

بدر الدين زايد وجمدي عامرعضوي املجلس.

االستثامر .

هذا وقد تضمن اللقاء مناقشة عدد من املوضوعات

وفيام يتعلق بالعالقات الثنائية بني مرص واألرجنتني،

منها :املوقف الصيني من التعاون الصيني  /العريب ،مبادرة

أك��د سيادته عىل ماجيمع البلدان من عالقات سياسية

احلزام والطريق ،تسليط الضوء عىل التطورات التي تشهده

وإقتصادية ،وكذا املباحثات املستمرة بني اجلانبني ملناقشة

منطقة الرشق األوسط ،وسعى اجلانبان املرصي والصيني

األوضاع السياسية واألزمات التي تشهدها املنطقة ،معرب ًا

عىل تعزيز التعاون االقتصادي واألمني وتبادل املعلومات

عن أمله عن إجراء البلدين حوار إسرتاتيجي شامل هبدف

والتعاون كذلك يف إطار مبادرة احلزام والطريق عىل حتقيق

تعميق جماالت التعاون بينهام.

التنمية للقارة اإلفريقية وكذا للمنطقة ككل.
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ندوة مناقشة كتاب الكاتب عاطف الغمري« :يف كواليس الصحافة والسياسة :جتربة ذاتية»

ندوة ملناقشة كتاب الكاتب عاطف الغمري« يف كواليس الصحافة والسياسة ...جتربة ذاتية»  18نوفمرب 2018

ُعقد بمقر املجلس يوم األحد  18نوفمرب  ،2018جلسة
ملناقشة كتاب األستاذ عاطف الغمري ،والذي محل عنوان « يف
كواليس الصحافة والسياسة» الصادر عن اهليئة العامة للكتاب.
ويتألف الكتاب من مقدمة و 6فصول إضافة للخامتة،
تتحدث الفصول الثالثة األوىل عن جتربته يف الصحافة
واحلياة الصحفية والسياسية يف مرص ،منذ عرص عبدالنارص
م��رور ًا بالسادات ثم مبارك مع اإلش��ارة إيل الرقابة ،فيام
يركز الفصل الرابع واخلامس عن األرسار وخزائنها يف
الواليات املتحدة ،والفصل السادس بعد انتهاء مهمته يف
أمريكا وعودته ملرص ،وجتربته بعد مبارك منذ ثورة 2011
والتداخل بني الصحافة والسياسة بام يف ذلك حقبة اإلخوان
وصو ًال إىل ثورة  30يونيو.
وبعد استعراض أ.عاطف الغمري لكتابه الذي يمثل
حصاد جتربة ذاتية يف عامل الصحافة ملا يزيد عن مخسني
عام ًا منذ أوائل ستينات القرن املايض يف ظل  5رؤساء للدولة.
يبدأ الكاتب بإعطاء صورة واقعية للمهنية التي كانت
متيز الصحافة ،وكيف كانت تقيم رواب��ط بني الصحيفة
وال��ق��ارئ ،تتواجد حني ك��ان القارئ يطالع صحيفته يف
الصباح ،فيجد هبا نفس ماكان يشغل فكره يف اليوم السابق،
وحيث مل تكن أوراق الصحيفة حتمل جم��رد كلامت
ٍ
يومئذ عبارة عن
مصفوفة عىل ورق ،بل كانت كل صحيفة
مدرسة صحفية ،متميزة هبويتها وشخصيتها املتفردة.
ويطرح املؤلف حصاد جتربته يف العمل حتت رئاسة
قيادات صحفية ،لكل منها رؤية ،وفكر وجتربة وموقف،
أمثال مصطفى وعيل أمني ،وموسى صربي ،وإحسان عبد
القدوس ( يف أخبار اليوم) ،ثم حممد حسنني هيكل يف األهرام.
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وينقل عن الكواليس ،وقائع بعيدة عن عني القارئ ،منها
عالقة إحسان عبد القدوس بالسادات والتي كان حيتفظ
فيها بشخصيته املستقلة.
ثم انتقل املؤلف إىل األهرام ،وماتشهده من أحداث يف
كواليسه ،منها حوار مع القذايف ملجموعة من كتاب األهرام،
كان قد طلب لقاءهم ،وماجرى يف هذا اللقاء من حوارات
جتردت من املنطق والعقل ،وحوارات للمؤلف مع د.مراد
غالب ،يروي فيها لقاءه مع عبد النارص يف بيته بعد أيام من
هزيمة  ،1967وماقاله عبد النارص عن اهلزيمة ،وما ينوي أن
يفعله بعدها سياسي ًا وعسكرياً.
كام يتضمن الكتاب إلقاء الضوء عىل عالقة كل من عبد
النارص والسادات بالصحافة.
ً
ينتقل الكاتب بعد ذلك إىل فرتة عمله مديرا ملكاتب
األهرام يف بريطانيا ويف أمريكا ،ويروي وقائع تتعلق بمرص
يف األساس .ثم هو يفتش يف أمريكا يف خزائن األرسار ليجد
وثائق عن تورط أمريكا مع إرسائيل يف حرب  ،67واعرتاف
أمريكي رسمي بوصول إرسائيل إىل حافة اهلزيمة يف
حرب  ،73لوال إنقاذ أمريكا هلا عسكرياً.
ومن خالل عمله مراس ً
ال بالبيت األبيض ،يروي تفاصيل
عن عالقة رؤس��اء أمريكا بالصحافة والصحفيني .وبعد
ع��ودة املؤلف إىل مرص ،بعد  7سنوات ،تواجهه جتربة
إلقاء الصحافة يف قبضة انعدام املهنية ،حيث أحكم اإلخوان
قبضتهم عىل األهرام ،وطمس هوية الصحيفة.
وخيتتم فصول الكتاب بدخول الصحافة مرحلة انتقالية
بعد  25يناير و 30يونيو ،ودخول اإلعالم الرسمي رشيك ًا
للصحافة املكتوبة.

مشاركات أعضاء املجلس:
السفري/د.منري زهران مشاركً ا يف منتدي عامن االمني الدورة احلادية عرش:

بناء عىل دعوة املنتدي شارك السفري/د.منري زهران رئيس املجلس يف أعامل منتدى عامن االمني ،يف الفرتة من  23إبريل إىل  4مايو
 ، 2018بمشاركة السفري د .حممود كارم عضو املجلس  ،ومن وزارة اخلارجية سكرتري أول السيد الغنام من شئون نزع السالح  ،تناول
املنتدي عدد ًا من املوضوعات االقليمية والدولية التي ختص املنطقة واجندة نزع السالح ومنع االنتشار واإلرهاب .
تناولت حماور املنتدي – تقرير جلنة اخلرباء العرب املعنني بإنشاء املنطقة اخلالية من السالح النووي وغريه من أسلحة الدمار
الشامل يف منطقة الرشق األوسط  ،والتي قدمت تقريرها لوزراء اخلارجية العرب ثم القمة العربية التي عقدت يف البحر امليت يف
األردن يف ابريل  .2017وكذا املوضوعات تتعلق بمعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية .
هذا وخالل كلمته أكد سيادته عىل رضورة العمل عىل انجاح مؤمتر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي لعام  2020من خالل
اللجان التحضريية و من خالل اآليت :
التعجيل بإنشاء املنطقة اخلالية من السالح النووي وغريه من أسلحة الدمار الشامل يف الرشق االوسط قبل بدء املؤمتر .
مطالبة مجيع دول املنطقة التي مل تنضم حتي االن ملعاهدات  NPTو  BWCو  CWCبإيداع وثائق تصديقها لدى جملس األمن
من خالل السكرتري العام لألمم املتحدة قبل بدء مؤمتر مراجعة املعاهدة لعام  2020لتوفري فرص نجاح ذلك املؤمتر .
مراجعة الئحة إجراءات املؤمتر وتعديلها لكي يكون اختاذ القرارات بأغلبية الثلثني وفق ًا للامدة  18من ميثاق األمم املتحدة ،
وكذلك السامح ملنظامت املجتمع املدين باملشاركة يف مجيع مداوالت املؤمتر وجلانه واللجان التحضريية حتت مجيع حماور املعاهدة
عىل غرار ما جيري عليه العمل يف جملس حقوق االنسان .

السفري/د .عزت سعد مشارك ًا يف احتفالية لرجل الدولة واألكاديمي الرويس /يفجيني بريامكوف
بدعوة من السفارة الروسية بالقاهرة ،شارك السفري د .عزت سعد مدير املجلس يف احتفالية الكشف عن متثال نصفي لرجل
الدولة واألكاديمي الرويس /يفجيني بريامكوف ،بتاريخ  14أكتوبر  ،2018وجاءت مداخلته بأن معرفته باألكاديمي الراحل يفجيني
بريامكوف يف شتاء عام  ،2006مع بداية عمله سفري ًا ملرص لدى روسيا االحتادية ،وذلك بدعوة كريمة من صديق مشرتك هو الصحفي
سامي عامرة .وكانت صداقته مع بريامكوف امتداد ًا لسنوات عمله بموسكو والعمل معه عن قرب سواء يف إطار مبادرته «روسيا
والعامل اإلسالمي :رؤية اسرتاتيجية» أو بوصفه رئيس ًا لغرفة التجارة والصناعة الروسية.
وقال إن الراحل بريامكوف كان صوت الرشق األوسط ،وبخاصة املنطقة العربية ،يف روسيا ،وكان هو الشخصية األقدر عىل معرفة
قضايا املنطقة وتوجهات األحداث والسياسات فيها ،من منظور موضوعي راعي دائ ً
ام املصالح املشرتكة لدوهلا مع بالده روسيا.
ولألكاديمي الراحل كتب ًا عديدة حول املنطقة وقضاياها متثل مرجع ًا أساسي ًا ملن يريد أن يقف عىل مشكالت املنطقة من بينها:
«الرشق األوسط املعلوم واملخفي»  ،أو «الرشق األوسط عىل املرسح  ،وما وراء الكواليس» « ،سنوات يف السياسة الكربى» « ،مرص
يف عهد عبد النارص» « ،ترشيح أزمة الرشق األوسط»« ،العامل بدون روسيا »« ،العامل بعد  11سبتمرب وغزو العراق»« ،الرشق بعد اهنيار
النظام االستعامري» ....وغريها.
ويف كتابة «الرشق األوسط عىل املرسح وما وراء الكواليس» الذي ظهرت طبعته األوىل بالعربية يف عام  2006حتت عنوان «الرشق
األوسط املعلوم واملخفي» ،قبل صدور طبعات أخرى كثرية يف العديد من العواصم العربية ،حرص بريامكوف عىل استعراض أحداث
املايض من خالل ما هو أشبه بالوصايا التي يستهدف هبا ترشيد خطوات احلارض نحو مستقبل أفضل لبالده والعامل  ،انطالقا مما تراكم
من خربات ودروس عىل مر العديد من القرون منذ ستينات القرن املايض ،التي شهدت بدايات ارتباطه باملنطقة من موقعه كمراسل
للربافدا لسان حال احلزب الشيوعي السوفييتي يف القاهرة التي ارتبط بني جنباهتا بأهم رموز السياسة يف مرص والعامل العريب.

ومشاركته يف أعامل الدورة الرابعة ملجموعة « روسيا والعامل االسالمي  :رشاكة اسرتاتيجية »

وبدعوة من رئييس مجهوريتي تتارستان وداغستان الروسيتني  ،شارك السفري/د.عزت سعد مدير املجلس يف أعامل الدورة
الرابعة ملجموعة « روسيا والعامل االسالمي  :رشاكة اسرتاتيجية» والتي عقدت يف الفرتة من  11إىل  13نوفمرب  2018بأحد املنتجعات
عىل شاطئ قزوين جنوب غرب روسيا بجمهورية داغستان الروسية .
وخالل مشاركته كأول املتحدثني يف أعامل اجللسة األوىل ألقى كلمة نوه فيها اىل الدور الكبري الذي تقوم به احلكومة املرصية برعاية رئيس
اجلمهورية شخصي ًا لتمكني الشباب سواء من خالل تنظيم منتدي شباب العامل الذي عقد دورته الثانية يف الفرتة من  3ايل  6نوفمرب ،2018
أو قرار انشاء « االكاديمية الوطنية » لتأهيل الشباب وموظفي احلكومة للمناصب القيادية ،مشري ًا إىل إمكانية استفادة جمموعة الرشاكة
االسرتاتيجية من خربة مرص يف هذا املجال.
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أساليب تركيا لاللتفاف عىل الدول العربية
يف ندوة:تركيا يف مفرتق طرق

جانب من ندوة حول «تركيا يف مفرتق طرق»  5نوفمرب 2018

عقد املجلس امل�صرى للشئون اخلارجية يوم 5
نوفمرب  2018ن��دوة بعنوان «ت��رك��ي��ا ...ىف مفرتق
ط��رق» ،حرضها نخبة متميزة من الدبلوماسيني
واألكاديميني والباحثني ،وافتتحها السفري د /.منري
زه��ران ،رئيس املجلس،وحتدث فيها السفراء/
عزت سعد وحممد بدر الدين زايد وعبد الرمحن
صالح ،و أ .د /حممد كامل (األستاذ بكلية االقتصاد
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة) ،عن عالقات
تركيا بالقوى ال��ك�برى واملنطقة العربية ،وعن
أوضاعها الداخلية وعالقاهتا الثنائية مع مرص.
وب��ش��ك� ٍ
�ل ع���ام ،تطرقت ال��ن��دوة إىل اخل��ط��وات
الرتكية لاللتفاف عىل املنطقة العربية ،وأساليبها
الستعادة أجماد اإلمرباطورية العثامنية ىف السيطرة
عىل املنطقة ،الس َّيام من خالل تدخالهتا ىف الشئون
الداخلية للدول العربية ،وع�لى رأسها ىف األزم��ة
السورية ،ودعمها جلامعة اإلخ���وان ،ومنارصهتا
دولة قطر الراعية لإلرهاب وحلركة محاس ،فض ً
ال
ٍ
عدد
عن سعيها للحصول عىل وجود عسكرى ىف
من الدول العربية ،من أمهها السودان وليبيا.
وق��د خلصت ال��ن��دوة إىل ع� ٍ
�دد من التوصيات،
ولكن ىف سياق وجهتى نظر سادتا املناقشات:
األوىل :تتبنى رؤية انفتاحية جتاه تركيا ،تقوم
ع�لى إق��ام��ة ح���وار غ�ير رس��م��ي وغ�ير معلن بني
منظامت غ�ير حكومية م�صري��ة وتركية قريبة
الصلة بالدوائر الرسمية ىف البلدين ،وإقامة حوار
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مم��اث��ل م��ع جمتمع األع�م�ال امل�ص�رى وال�ترك��ى.
ويمكن أن يستهدف احل��وار معاجلة موضوعات
اخلالف والنزاع بني البلدين.
الثانية :تنطلق من وج��ود تناقض اسرتاتيجي
مرصي – تركي من خالل استمراراجلانب الرتكي
يف عدم التجاوب –ولوجزئيا -مع متطلبات األمن
القومي املرصي ،الس َّيام تبينه هنج ًا معادي ًا للدولة
امل�صري��ة وسياساهتا ،وحم��اول��ة لعب دورق��ي��ادى
ىف املنطقة م��ن خ�ل�ال ق���وى اإلس�ل�ام ال��س��ي��ايس،
ٍ
ع��دد من
ودعمها سياسات تدخلية عدوانية ىف
األق��ط��ارال��ع��رب��ي��ة .وعليه ،جي��ب ع�لى م�صر اتباع
سياسات نشطة ملحاولة احتواء التوجهات الرتكية،
وتبنى خطاب سياسى وإعالمى خارجى وداخىل
مفاده أن مواصلة تركيا هلذه السياسات ستدعم
التوتر وعدم االستقرار والتطرف ىف املنطقة والعامل.
كام تدعم تعزيز رشاك��ة اسرتاتيجية مع ك� ٍ
�ل من
اليونان وقربص ،عىل أن تتم إدارة هذا امللف بقد ٍر
كبري من احلذر .ومع ذلك ،ال ترى هذه الرؤية مانع ًا
من فتح قنوات حوار هادئة مع تركيا ىف توقيتات
مناسبة وحمسوبة ،عىل أن يسبقها إشعار تركيا بأن
وزهنا اإلقليمى ومصاحلها االقتصادية ستكون ىف
ٍ
حال أفضل حني ختليها عن سياساهتا التصعيدية
املعادية جتاه مرص ،مع التأكيد عىل رضورة جتنب
ٍ
فهم منه وجود
فتح مثل هذه القنوات ىف
سياق ُي َ
إحلاح مرصي إلقامة عالقات مع تركيا.

شخصيات فلسطينية تناقش يف املجلس التطورات عىل الساحة الفلسطينية

حلقة نقاشية باملجلس حول « التطورات عىل الساحة الفلسطينية ،وفرص عملية املصاحلة الوطنية ارتباط ًا بعملية السالم»  28نوفمرب 2018

ُعقد بمقر املجلس امل�صري للشؤون اخلارجية
ب��ت��اري��خ  28نوفمرب  2018ن��ق��اش� ًا للحديث حول
التطورات عيل الساحة الفلسطينية وفرص عملية
املصاحلة الوطنية وما يرتبط هبذا الشأن من أفكار
ومبادرات ارتباط ًا بعملية السالم .وذلك بمشاركة
السيد اللواء د.حممد املرصي ،مدير مركز الدراسات
االسرتاتيجية الفلسطيني برام اهلل ،ومعه أ.د .أمحد
رفيق عوض ،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.
وجم��وع��ة م��ن ال��س��ادة األع��ض��اء باملجلس امل�صري
للشؤون اخلارجية.
هذا وقد تناول النقاش ثالثة أصعدة:
1ـ الصعيد الفلسطيني ،واخل��اص بوجود شقني
احدمها خاص باالنقسام املوجود حالي ًا بني الفصائل
الفلسطينية ،والثاين خاص ببناء النظام السيايس
كهيكل كامل يمكن أن حيمي القضية الفلسطينية.
2ـ الصعيد الفلسطيني  /اإلرسائييل ،والذي مل يعد
ج��زء ًا من ال�صراع العريب اإلرسائ��ي�لي وإن�ما رصاع� ًا
فلسطيني ًا إرسائيلي ًا باألساس ،وهو نتيجة لعدد من
األسباب أبرزها :توقيع عدد من الدول معاهدات سالم
مع إرسائيل (األردن وم�صر) ،وسرياملنطقة العربية
يف اجت��اه التطبيع مع إرسائيل ،والتغريات الداخلية
اإلرسائيلية املتمثلة يف صعود اليمني املتطرف .
3ـ الصعيد ال��دويل ،ومايرتدد عن صفقة القرن

واملحاوالت األمريكية لتمريرها وسط انشغال دويل
بقضايا أخ��رى تتعلق بمواجهة اإلره��اب واهلجرة
غري الرشعية.
وقد اختتمت أعامل النقاش بالتأكيد عىل وجود
شخصيات سياسية يف غزة الترغب يف إمتام املصاحلة،
وحل التوتر بني الشعب الواحد .
 أن السلطة الفلسطينية ربام تري احلل ليس يفوثيقة  2011ولكن احلل يف وثيقة  ،2017واآلن القيادة
املرصية تعمل عىل توفيق الرؤى بني الوثيقتني.
 أن قرار مقاطعة اإلدارة األمريكية كان قرار ًاخاطئاً ،وكان من األجدى رفض احلل املطروح دون
املقاطعة.
 أن كال الطرفني الفلسطينني أخطأ والب��د مننسيان املايض والبدء من اليوم ،فهناك خماطر كبرية
عىل القضية الفلسطينية أك�بر من فتح ومح��اس،
وحتتاج مواجهة تلك املخاطر إيل التعاون فيام بينهام .
 البد من إدراك العرب أن إرسائيل ليست عدوفلسطني فقط ،وجيب عيل الدول العربية أن تتوحد
ان��ط�لاق� ًا م��ن م�شروع ع��ريب ،يقوم ب��األس��اس عىل
اتفاقية السالم العربية ،يف التفاوض مع إرسائيل ألن
هذا الكيان ليس خطر ًا عىل فلسطني وحسب بل
خطر عىل كافة دول املنطقة ،وأوهلا مرص ،ألن مرص
هي الدولة األكرب والقائدة واألكثر تسلح ًا يف املنطقة.
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ندوة حول « التطورات ىف منطقة القرن األفريقى
وأمن البحر األمحر»
عقد املجلس املرصى للشئون اخلارجية ،بالتعاون
مع مركز مرص /أفريقيا باجلامعة الربيطانية ىف مرص،
ندوة يوم االثنني  3ديسمرب  ،2018بعنوان «التطورات

مهدد باستمرار وليست لدهيا ثقة بجرياهنا ،وهذا ما
ٍ
لعدد
تفرسه بوضوح القواعد العسكرية املختلفة التابعة
من القوى الكربى واإلقليمية عىل األراضى اجليبوتية.

ىف منطقة ال��ق��رن األفريقى وأم��ن البحر األمح��ر»،

َّأم���ا املحورالثانى ل��ل��ن��دوة ،فقد ت��ن��اول مستقبل

شارك فيها نخبة متميزة من املفكرين والدبلوماسيني

األم��ن ىف منطقة البحر األمح��ر م��ن حيث الفرص

واألكاديميني ورج��ال األع�مال .وقد جاءت الندوة ىف
ٍ
وقت يشهد فيه حميط البحر األمحر تطورات نوعية

والتحديات ،حيث حت��دث املشاركون عن حتديات
عوملة البحر األمحر وخماطر عدم االستقرارعىل أمنه

ورسيعة من شأهنا التأثري عىل أم��ن البحر وأن�ماط

والسيناريوهات املستقبلية لذلك .وىف هذا الصدد ،تم

ربه.
التفاعل فيه َ
وع َ

التأكيد عىل التهديدات التى تشكلها التحديات السابقة

تناول املحور األول من الندوة التطورات األخرية
ىف منطقة ال��ق��رن األف��ري��ق��ى ودالالهت���ا والتحديات

مجيع ًا بالنسبة لألمن القومى امل�صرى ،وال��ذى لن
تتحقق أركانه دون حتقق أمن هذه املنطقة.

أم��ام االستقرار ىف املنطقة ،حيث تم تناول األمهية

وىف ه��ذا ال��س��ي��اق ،خلصت ال��ن��دوة إىل ع� ٍ
��دد من

اجليوسرتاتيجية للبحر األمحر والتحديات التى هتدد

التوصيات أمهها صياغة اسرتاتيجية شاملة ملعاجلة

استقراره وأمنه .فعىل الضفة الرشقية منه ،تسود

التحديات التى تفرضها األوضاع احلالية ىف حميط البحر

التوترات شبه اجلزيرة العربية بصورة شبه كاملة ،وعىل

األمح��ر ،وتعزيز التعاون فيام بني دول إقليم البحر

اجلانب الغربى من البحر ،ورغم البوادر اإلجيابية التى

مما هى عليه،
األمحر للحيلولة دون تصعيد األمور أكثر َّ

أسفرت عنها حتركات آبى أمحد رئيس وزراء إثيوبيا،

وبلورة نظام عربى /أفريقى لألمن والتعاون ىف هذه

إال أن التحديات ال زالت ماثلة ومعقدة .فهناك التوترات

ٍ
أساس من املنافع املتبادلة واملصالح
املنطقة املهمة عىل

القائمة بني جيبوتى وإريرتيا حول احلدودُ ،ي َضاف إليها

املشرتكة .وقد أكَّ د املشاركون أن رئاسة مرص لالحتاد

عدم االستقرار ىف السودان وجنوب السودان ،وتصاعد
العمليات اإلرهابية من ِق َبل حركة الشباب املهاجرين ىف

األفريقى خالل عام  2019توفر فرصة جيدة للقاهرة
لطرح رؤيتها ىف هذا الشأن ،وبام يكفل احرتام مبادىء

الصومال ،إىل جانب وجود إثيوبى ال بأس به ىف األخرية،

حسن اجلوار وعدم التدخل ىف الشئون الداخلية لدول

خمالفة لالتفاقات القاضية بعدم دخول ٍ
أى من قوات

مناخ من
املنطقة ،وحل خالفاهتا بالطرق السلمية ىف
ٍ

الدول املحيطة بالصومال إىل أراضيها ،هذا كله باإلضافة

األمن واالستقرار الرضوريني لتحقيق التنمية املستدامة

إىل التوجه الذى تبديه جيبوتى من أن أمنها القومى

لكل شعوب هذه الدول.
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