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إطـار متابعـة املجلـس املـرصي للشـؤون الخارجيـة لتطـور العالقـات املرصيـة – األمريكية يف عهـد الرئيـس «ترامب»، نظّـم املجلس يف

بتاريـخ األربعـاء املوافـق١٢ إبريـل ٢٠١٧، نـدوة حـول العالقـات املرصية – األمريكيـة، يف أعقاب زيـارة الرئيس عبد الفتاح السـييس 

لواشـنطن يف الفـرتة (٢ – ٦) إبريـل ٢٠١٧، ªشـاركة السـف¦/ د.منـ¦ زهـران، رئيـس املجلـس، والسـف¦/ د. عـزت سـعد، مديـر املجلـس، 

وªشـاركة عـدد مـن السـفراء والخـرباء املتخصصـ²، وقـد أدار اللقـاء السـف¦/ حسـ² حسـونة،  منسـق اللجنة الدا±ـة للشـؤون األمريكية.

وأعلـن السـف�/ عبـد الـرؤوف الريـدي، الرئيـس الـرشيف للمجلـس، أن الزيـارة �ثل نقلـة نوعية بعـد فتور العالقـات وحالـة التجمد التي 

أصابتهـا يف الفـرتة األخـ�ة، ُمنّوًهـا إىل أن العالقـات بـ� البلديـن مـا هـي إال انعـكاس ملـا يجمـع بـ� الرئيسـ� مـن توافـق يف العديد من 

وجهـات النظـر، مؤكـًدا عـىل أهميـة لقـاء الرئيـس وزيارته ملقـر الكونجـرس لإلطالع عـىل كيفية صناعـة السياسـة األمريكية.

مختتـً¼ حديثـه بالتأكيـد عـىل أهميـة الدور الذي يلعبه املجلـس يف متابعة التطورات عىل السـاحة األمريكية الداخلية، ومسـتقبل اإلدارة 

الجديـدة، وعالقتها باملؤسسـات األمريكيـة، خاصة وأن الرئيس «ترامب» ال ¾كـن التنبؤ بترصفاته.

شـملت مشـاركة األعضـاء يف النـدوة عرًضـا لوجهـة نظر كالً منهـم من الزاوية التحليلية، وهم السـف¦/ رخا حسـن، والدكتـور/ محمد كµل، 

والسـف¦/ محمد أنيس سـاÂ، والسـف¦/ رضا شـحاتة، والسـف¦ة/ هاجر االسـالمبويل، والسـف¦/ د.السيد أم² شـلبي، وقد أدت مالحظاتهم إىل 

إثـراء الحـوار يف هـذه النـدوة املهمـة، وتوسـيع آفـاق املناقشـة فيهـا، واختتمت النـدوة بكلمت² لـكالً من السـف¦/ د.من¦ زهران، والسـف¦/ 

د.حسـ² حسـونة، يف تأكيـد عـىل الـدور الذي يقع عـىل عاتق املجلـس يف املتابعة املسـتمرة ملثل هذه األحـداث املهمة.

العالقات املرصية – األمريكية 
يف ضوء زيارة الرئيس السييس لواشنطن

 العدد الثاÆ والخمسون (إبريل - مايو - يونيو)
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هناك بالطبع موقف أمريÐ ثابت يف تحيزه إلرسائيل، سواء بفعل ضغوط القوى اليهودية 

باالسرتاتيجية  خاصة  حسابات  عن  فضالً  واملثابر،  املنظم  التأث�  صاحبة  األمريكية، 

األمريكية يف املنطقة، والتي تجعلها داÔًا يف وضع التحيز، إال أننا ال نستطيع أن نغفل 

عن دور العوامل املساعدة لذلك عىل الجانب العرÕ، والتي كانت تغذي أيًضا الغطرسة 

اإلرسائيلية وتصلبها وتطرفها.

من هذه العوامل االنقسام الفلسطيني – الفلسطيني، وإظهار صورة الطرف الفلسطيني 

يف   Âالعا يشهده   Â شئ  وهو  الوطنية،  القضية  عىل  حقيقي  خالف  هناك  وكأن   ،Âللعا

تاريخه يف حالة أي قضية تحرر وطني، حيث تتوحد كافة القوى مهµ كانت الخالفات 

بينهµ، يف مساندة لقضية وطنهم، مؤجلة أي خالفات إىل ما بعد مرحلة التحرير.

أيًضا غياب اسرتاتيجية أمن قومي عرÖ. ومع التسليم بوجود تباين يف وجهات النظر ب² 

الدول العربية وبعضها، حول املفهوم املقبول ألمنها القومي، فقد كان Ùكن إخراج القضية 

القضية  املأزق، ووضع اسرتاتيجية حد أدª Ûواقف موحدة بشأن  الفلسطينية من هذا 

الفلسطينية.

وال يخفى عىل أحد أن املنطقة واجهت سياسات خارجية لدول أجنبية وإقليمية، لخلق 

مشاكل موازية، الهدف منها رصف النظر عن محورية القضية الفلسطينية، سواء يف نظر 

هذا   Âالعا من  تستحق  ال  فلسط²  قضية  بأن  واإليحاء   ،Âالعا دول  نظر  يف  أو  العرب، 

االهتµم الذي بدأ يتزايد تجاهها، خاصة بعد أن اعرتفت ١٣٧ دولة بفلسط²، ورفع علمها 

يف األمم املتحدة.

وعملية  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  حول  املجلس  ندوة  شهدته  الذي  اآلراء  تنوع  إن 

الندوة،  الرؤية ملوضوع  السالم يف الرشق األوسط، Â يكن فقط مفيًدا يف توسيع آفاق 

ولكن كان أيًضا ªثابة شحذ اآلراء للتفك¦ يف تناول متطور للقضية الفلسطينية، يف وقت 

بدا فيه وكأن الباب املسدود أمام التسوية السياسية قد أصبح مواربًا، وإن Â يكن قد 

فتح æاًما.

(املحرر)

الباب الذي Ù يفتح بعد لعملية 
السالم يف الرشق األوسط

املرصي  املجلس  ندوة  يف  طرحت  التي  النظر  وجهات  تنوعت 
الجديدة  األمريكية  «اإلدارة  عنوان  تحت  الخارجية،  للشؤون 
النظر  وجهات  وتراوحت  األوسط»،  الرشق  يف  السالم  وعملية 
التي  املؤرشات  بعض  رصد  وب�  التفاؤل،  يف  اإلفراط  عدم  ب� 
تبدو إيجابية، مع قدر واضح من التحفظ لدى البعض، إال إنه 
ال ¾كن أن نتجاهل أن هناك عوامل إقليمية أبطأت أو عطلّت 
سنوات  طول  رغم  الفلسطينية،  للقضية  العادل  الحل  تحريك 
تنته إىل   Ù السالم، والتي التي حملت اسم مفاوضات  الجهود 

أي تسوية سلمية.

حلقة نقاشية حول
«مابعد زيارة ترامب للمنطقة»

بتاريخ ٧ يونيو ٢٠١٧، عقد املجلس املرصي للشؤون الخارجية حلقة نقاشية لتحليل نتائج زيارة ترامب للمنطقة، 
وذلك يف إطار جولته الرئاسية األوىل للمنطقة، والتي شملت زيارة كل من السعودية وإرسائيل والسلطة الوطنية 
الفلسطينية، فضالً عن عقد لقاءات ثنائية مع عدد من القادة عىل هامش قمة الرياض، وما تىل ذلك من 
قمة إسالمية – أمريكية أعقبها إعالن تأسيس مركز مكافحة الفكر املتطرف بالرياض، إضافة لتوقيع عدد من 

الصفقات العسكرية واالستث¼رية êا قيمته نحو ٣٠٠ مليار دوالر. 

الخرباء  من  املجلس  أعضاء  من  عدد  النقاش  حرض  وقد  هذا 

التأكيد  وتم   ،Öوالعر  éاألمري الشأن  يف  واملتخصص²  واألكادÙي² 

من جانب الحضور عىل إنه من خالل االعتµد عىل نظرة موضوعية 

لزيارة ترامب للمنطقة Ùكن استخالص النتائج التالية:

• رغبة ترامب يف تحس² عالقاته مع الدول اإلسالمية، وتصحيح ما 

كان يروجه خالل حملته االنتخابية، من عدائه لإلسالم واملسلم². 

وإن هدف بشكل أسايس وªنطق رجل األعµل، إىل تنفيذ ما وعد به 

خالل حملته االنتخابية، من دعوة الدول الخليجية للدفع للواليات 

الصفقات  يف  مابرز  وهو  الخليج،  ألمن  حµيتها  مقابل  املتحدة 

العسكرية واالستثµرية التي تم توقيعها ب² الجانب².

• يف مقابل ذلك، رغب ترامب يف تقديم ترضية دبلوماسية لدول 

الخليج، من خالل االعرتاف بأن إيران الداعم األكرب والراعي لإلرهاب 

يف املنطقة، كæ µخض عن الزيارة ظهور السعودية كدولة لها وزن 

وثقل إقليمى ومن ثم االعرتاف ضمًنا بأهمية دورها يف املنطقة.

• الحديث عن وجود ناتو عرÖ ملكافحة أية تهديدات ألمن املنطقة، 

هو  بل  املتحدة،  الواليات  بالرضورة  اليشمل  أنه  إىل  اإلشارة  مع 

تحالف سني بالدرجة األوىل.

• وفيµ يتعلق بالقضية الفلسطينية، فتم التأكيد عىل أن  موقف 

تسوية  عن  الزيارة  خالل  يتحدث  فلم  غموًضا،   òأك كان  ترامب 

اإلدارات  معظم  وذلك عىل خالف  الدولت²،  وال عن حل  القضية، 

السابقة.

• تغ¦ النظام الدويل وظهور فواعل جديدة  تتجاهل دور املنظµت 

األممية ومبادئ القانون الدويل.

توضح  ومتوازنة،  مرنة  مرصية  اسرتاتيجية  رؤية  صياغة  أهمية   •

كيفية التعامل مع األزمات الراهنة ومع مخاوف دول الخليج من 

ناحية، والعالقة مع إيران من ناحية أخرى.

ا�شاااتغئ

نقاش موسع ب� عدد 

من الخرباء واألكاد¾ي� 

لتحليل نتائج زيارة 

ترامب للمنطقة،

٧ يونيو ٢٠١٧

أسداء طةطج إدارة
المةطج المخرى 
لطحؤعن الثارجغئ

الرئغج الحرشى
السفغر / سئثالرؤوف الرغثى
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السغثة / أظغسئ تسعظئ
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السفغر / عحام الجطغاى

أطغظ الخظثوق
د.تازم سطغئ ا�

أسداء طةطج ا�دارة
السفغر / سئثالرؤوف الرغثى

السفغرة / طحغرة خطاب
السفغر / تسغظ تسعظئ
د. أجاطئ الشجالى ترب

السفغر / د. طتمث حاضر
السفغرة / طظى سمر

السفغر / د. طتمعد ضارم
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ساذش الشمرى
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تنوع هام لآلراء يف ندوة اإلدارة األمريكية
الجديدة وعملية السالم يف الرشق األوسط

الندوة كانت مطولة وانقسمت إىل جلست²: األوىل، بعنوان «الواليات 

املتحدة وعملية السالم»، والثانية، عنوانها «املبادرة العربية كأساس 

لدفع عملية السالم يف ظل املتغ¦ات اإلقليمية والدولية».

وشارك فيها من الجانب الفلسطيني السف¦/ د.بركات الفرا، سف¦ 

الدول  لدى جامعة  الدائم  ومندوبها  القاهرة،  السابق يف  فلسط² 

العربية، والسف¦/ حازم أبو شنب، عضو املجلس الثوري لحركة فتح.

افتتح الندوة السف¦/ د.عزت سعد، مدير املجلس، الذي استعرض 

وتطوراتها  عام  بشكل  للنقاش  املطروحة  القضية  تفصييل  بشكل 

اإلرسائيلية  النظر  ووجهة  األبيض،  للبيت  «ترامب»  وصول  بعد 

عبد  الرئيس  زيارات  إىل  اإلشارة  مع  ترامب.  من  متوقع  هو   µفي

الفتاح السييس، وامللك عبد الله، ملك األردن، والرئيس الفلسطيني 

«محمود عباس»، لواشنطن، ولقاءاتهم مع ترامب، وموقف القوى 

الصهيونية واللوÖ اليهودي ونفوذهµ عىل ترامب.

ثم عرض املشاركون تصوراتهم لهذه القضية، منهم اللواء/ إبراهيم 

الدويري، رئيس وحدة الدراسات اإلرسائيلية باملجلس، بعدها بدأت 

عضو  زيد،  أبو  سيد  السف¦/  فيها  وتحدث  األوىل،  الجلسة  أعµل 

الدور األمريé تجاه عملية السالم  تناول تطورات  املجلس، حيث 

األمريكية  اإلدارة  سياسات  بتأث¦  يتعلق   µوفي األوسط،  الرشق  يف 

الجديدة عىل املوقف اإلرسائييل، فقد تحدث فيه اللواء أ.ح/ وائل 

ربيع، املستشار بأكادÙية نارص العسكرية.

والسف¦/  الفرا،  د.بركات  السف¦/  من  مداخالت  الجلسة  شملت 

حازم أبو شنب، وأعقبتها مناقشات شارك فيها السف¦/ رخا حسن، 

والسف¦ة/ جيهان عالم، والسف¦/ محمد الشاذيل، والسف¦/ محمد 

بدر الدين زايد، والسف¦/ إيهاب وهبة، والدكتور/ أحمد أبو دومة.

ويف الجلسة الختامية، أوضح السف¦/ د.عزت سعد، مدير املجلس، 

أن ترامب يسعى من خالل اللقاءات التي يعقدها إىل صياغة رؤية 

الدفاع،  ووزير  القومي،  األمن  مستشار  من  كالً  أن  بل  محددة، 

النزاع  لرتك  نتيجة  هو  املنطقة  يف  الفوىض  استمرار  أن  يؤكدان 

الفلسطيني دون حل، بل أن بعًضا ممن ينتمون إىل  اإلرسائييل – 

اليم² اإلرسائييل يرى أن ترامب قد خالف تصوراتهم.

يف ندوة موسعة ُعقدت êقر املجلس بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠١٧،حيث تنوعت فيها وجهات نظر املشارك�، 
املجلس،  أعضاء  من  عدد  بحضور  األوسط،  الرشق  السالم يف  وعملية  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  حول 
واألكاد¾ي�، وسفراء عرب، منهم شخصيات فلسطينية سياسية، طاف فيها كل املشارك� يف آفاق عملية 
(األمريÐ واإلرسائييل)، ومالحظاتهم عىل توجهات  الطرف�  السالم وتعقيداتها، خاصة يف ضوء مواقف 
اإلدارة الجديدة لرتامب، فضالً عن نقاط الضعف يف الصف العرÕ، والتي أسهمت أيًضا يف عدم القدرة 

عىل تحويل القضية نحو حل عادل يتفق مع القرارات واملواثيق الدولية.

 ندوة êقر املجلس 

ملناقشة مستقبل 

عملية السالم واإلدارة 

األمريكية الجديدة، 

٣٠ إبريل ٢٠١٧

مائدة مستديرة باملجلس حول «خمسون 
عاماً عىل حرب ١٩٦٧ ... الدروس املستفادة»

• وقد توصل الحارضون لعدد من النقاط الجوهرية ك¼ ييل:

ـ تعود جذور حرب ٦٧ يف الواقع إىل حرب ٥٦ والتي تعود جذورها 

لتأميم قناة السويس.

الوالء بدالً من معيار  الحكم، واالعتµد عىل معيار  ـ فشل ûوذج 

وجود  عن  فضالً  هذا  املسلحة،  القوات  قادة  اختيار  عند  الكفاءة 

تضارب يف اتخاذ القرار مµ أدى إىل الفشل يف وضع رؤية اسرتاتيجية 

لقيادة  الوقت  القادة يف ذلك  استعداد  ناهيك عن غياب  واضحة، 

ميدان العمليات.

استعادة  نجاح مرص يف  الرغم من  اإلقليمي، فعىل  الصعيد  ـ عىل 

أنه Â يتم استعادة كافة األرايض  األرض والحفاظ عىل السالم، إال 

املحتلة عام ٦٧، فضالً عن حالة الضعف واالنقسام العرÖ وتراجع 

جديدة  أûاط  وظهور  القومية،  الدولة  وانهيار  العربية  القومية 

لقيادة النظام اإلقليمي.

ـ عدم وجود قراءة دقيقة للتغ¦ات يف النظام العاملي، والرفض ألية 

أفكار جديدة، ومنها منظومة جديدة للرشق األوسط دون دراسة 

عنارصها وقواها، وفقدان القدرة عىل املناورة.

• الدروس املستفادة:

ـ اعتµد مبادئ جديدة خالل عمليات الحرب تقوم بشكل أسايس 

عىل تبني نهج الهجوم واملفاجأة والخداع، فضالً عن تنظيم عنارص 

وأفراد القوات املسلحة، وتحديد مهامها ووضع خطط اسرتاتيجية، 

والتنسيق يف عملية اتخاذ القرار.

ـ أهمية صمود الشعب املرصي والتي كانت نقطة انطالق أساسية 

التحديات  مواجهة  يف  عليها  االعتµد  ورضورة  البناء،  إعادة  يف 

الراهنة.

لقاء عدد من الخرباء 

واألكاد¾ي� ملناقشة 

الدروس املستفادة عقب 

مرور ٥٠ عاماً عىل حرب 

١٩٦٧، ٥ يونيو ٢٠١٧

بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٧، عقد املجلس املرصي للشؤون الخارجية حلقة نقاشية حول «خمسون عاًما عىل 
حرب ٦٧ ... الدروس والتجارب املستفادة»، وذلك بهدف تسليط الضوء عىل األسباب الداخلية والخارجية 
والدروس املستفادة، من أجل العمل عىل صياغة رؤية اسرتاتيجية مشرتكة تكون أساًسا عند مواجهة كافة 
سعد،  د.عزت  والسف�/  املجلس،  رئيس  زهران،  من�  د.  السف�/  السيد  بحضور  املستقبلية،  التحديات 
أ.ح/  واللواء  القاهرة،  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  أحمد،  يوسف  أحمد  والدكتور/  املجلس،  مدير 
السفراء والخرباء  املجلس من  الخب� االسرتاتيجي والعسكري، بجانب لفيف من أعضاء  طلعت موىس، 

واألكاد¾ي�.
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حلقة نقاشية حول ..
قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر

العالقات  «قطع  حول  نقاشية  حلقة  يف  الخارجية،  للشؤون  املرصي  املجلس  أعضاء  من  عدد  êشاركة 
الثالثاء ٢٠ يونيو ٢٠١٧، استضاف املجلس  .. الدالالت وآفاق املستقبل» بتاريخ  الدبلوماسية مع قطر 
السف�/ د.محمد مريس، سف� مرص السابق لدى دولة قطر، ليوضح من واقع معايشته للوضع يف قطر 

مؤخًرا أبعاد موضوع الندوة التي أدارها السف�/ د.من� زهران، رئيس املجلس.

جانب من النقاش ماب� 

أعضاء املجلس لتحليل 

أبعاد قطع العالقات 

الدبلوماسية مع قطر، 

٢٠يونيو ٢٠١٧

القطـري هـو الـذي يخـدم السياسـة القطريـة يف دعمهـا لإلخـوان، 

وكذلـك دعـم قطر وæويلها لجµعـات متطرفة يف ليبيـا تهدد األمن 

املرصي. القومـي 

• روى األسـتاذ. عاطـف الغمـري، عضـو املجلـس، بعـض األحـداث 

التـي عايشـها وقـت عمله مراسـالً لألهـرام يف دول مختلفـة، والتي 

تؤكـد عالقـات النظـام يف الدوحـة بإرسائيـل، ودور هـذه الدولـة يف 

انقـالب حمـد والـد األمـ¦ الحـايل عىل والـده يف التسـعينيات.

وأضـاف أن الـدور القطـري هـو دور الوكيل للسياسـة األمريكية يف 

املنطقـة، وأن أمريـكا لـن تتخيل عـن وكيلها .

• مـن جانبـه أكـد السـف¦ مـروان بـدر، عضـو املجلـس، أن عالقات 

قطـر بإيـران قويـة للغايـة، وأن هنـاك رصاعا بـ² الـدول الخليجية 

وبعضهـا البعض .

• أوضـح السـف¦ أسـامة توفيق، عضـو املجلس، الـذي عمل يف قطر 

يف التسـعينيات، ظـروف انقـالب الشـيخ حمـد عىل والـده األم¦ يف 

التسـعينيات، ªوافقـة أمريكيـة مرشوطة بفتح البـاب أمام إرسائيل 

لتدخـل منطقـة الخليـج مـن البوابـة القطريـة، حيـث بـدأ األمـر 

بفتـح مكتـب æثيل تجـاري إرسائيـيل يف الدوحة.

• أوضـح السـف¦ إيهـاب وهبـه، عضـو املجلـس، أن هنـاك أبعـاد 

متعـددة لألزمـة مـع قطـر، رافضـاً زج مـرص بنفسـها يف األزمـة، 

مؤكـدا أن قطـر لـن تتنـازل ال عـن سياسـتها وال عـن مµرسـاتها 

اإلعالميـة. وأضـاف أن هنـاك تناقضـات ضخمـة داخـل مؤسسـات 

صناعـة السياسـة األمريكيـة، ومـع الرئيـس ترامـب.

• نـّوه السـف¦/ د.عـزت سـعد، مديـر املجلـس، إىل أن املداخـالت 

السـابقة قادتنـا النطباع مفاده أن سياسـة مرص تجـاه دول الخليج، 

وتحديـًدا قطـر، æُّثـل تحديًـا، خاصـة وأن قطـر æكنـت مـن إقامة 

قاعـدة اقتصاديـة ضخمـة مـع دول كـربى ممثلـة يف االسـتثµرات 

القطريـة يف الخـارج، وعليـه فاإلجـراءات املتخـذة مؤخـرًا لـن تؤثر 

عليهـا جوهريًـا، وأشـار إىل أنه Â يكن يف صالح مـرص التحيز لطرف 

دون آخـر يف أحـداث ١٩٩٤.

الـدور  • تسـاءل السـف¦/ د. منـ¦ زهـران، رئيـس املجلـس، عـن 

القطـري يف األزمـة الفلسـطينية، ودورهـا الحقيقـي يف املصالحـة، 

عـىل ضـوء إعـالن قطـر أن حـµس هـي املُمثـل الرشعـي الوحيـد 

الفلسـطيني؟. للشـعب 

بعض أعضاء املجلس

يف الحلقة النقاشية

يف البدايـة تحـدث السـف¦ مريس حـول مجموعة من النقـاط، منها، 

أن قطـر لديهـا اسـرتاتيجية خاصـة اتضحـت معاملهـا عقـب انقالب 

الشـيخ حمد عىل والده يف التسـعينيات، تقوم عىل اسـتغالل الوفرة 

املاليـة الضخمـة لـدى اإلمـارة يف بنـاء عالقـات مـع القـوى الكربى، 

وعـىل اسـتضافة معظم التيارات اإلسـالمية املتشـددة مـن مختلف 

املناطـق وإقامـة عالقـات وثيقـة معهـا، ونـدب مستشـارين مـن 

الجµعـات املتشـددة مـن ناحيـة، ومـن الـدول الغربيـة، والواليات 

املتحـدة، وتركيـا، وإرسائيـل مـن ناحيـة أخـرى، فضـالً عـن عالقتها 

األطـراف،  هـذه  ªباركـة  القطـري  الـدور  وæـدد  بإيـران  القويـة 

ليصبـح أكـرب مـن حجم دولـة قطـر، وبالتايل اتسـمت سياسـة قطر 

الخارجيـة بالتناقـض، نتيجـة رغبتهـا يف امتـالك قنـوات تواصـل مع 

مختلـف األطـراف الذيـن قـد تتفـاوت مصالحهم.

 وسـعت إلحـداث أزمـات يف دول عربيـة بالتدخـل لـدى عمالء لها 

يف الشـؤون الداخليـة لـدول مثـل مـرص، والسـعودية، والبحريـن، 

وتغيـ¦  الفـوىض،  أو  الفـ[  وإثـارة  الطائفيـة  وتـر  عـيل  واللعـب 

األنظمـة.

عـىل ضـوء هـذا العـرض الـذي أوضـح أن األزمـة مـع قطـر تـراوح 

مكانهـا، جـاءت مداخـالت الحارضيـن عـيل النحـو التـاىل:

• أشـار السـف¦/ صـالح حليمـة، عضـو املجلـس، إيل اسـتغالل قطـر 

إلمكاناتهـا الضخمـة واسـتثµراتها يف الـدول األوروبيـة والواليـات 

املتحـدة يف التأثـ¦ عـىل صناعـة القـرار يف هـذه الـدول.

• تحـّدث السـف¦/ د.محمـد بـدر الديـن زايـد، عضـو املجلـس، عن 

تبنـي قطـر نهًجـا عدائيًـا ملـرص والسـعودية، يف فرتة انقالب الشـيخ 

الـرت^– التحالـف  أن  وقـال  التسـعينيات،  يف  والـده  عـىل  حمـد 
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يف تأكيـد مـن وفـد وحـدة الدراسـات األفريقيـة التابعـة للمركـز 

الصينـي للدراسـات الدوليـة املعـارصة (CICIR)، لالسـتفادة مـن 

– املكانـة املتميـزة ملـرص لتكـون نـواة أساسـية للتعـاون (الصينـي

العـرÖ – األفريقـي) يف إطـار مبـادرة الحـزام والطريـق، فقـد جرى 

تبـادل مثمـر لوجهـات النظـر مـع مجموعـة مـن أعضـاء املجلـس 

املـرصي للشـؤون الخارجيـة، اثنـاء عشـاء عمـل عـىل رشف الوفـد 

بتاريـخ ١٣ مايـو ٢٠١٧، ومـن ب² املوضوعات التي نوقشـت: سـبل 

مواجهـة التحديـات التـي تواجـه االسـتثµرات الصينيـة يف مـرص، 

والتعـاون الصينـي – األفريقـي يف مجـال السـلم واألمـن.

السـف¦/ د. عـزت سـعد، مديـر  املناقشـات بحضـور  وقـد جـرت 

املجلـس، والسـف¦/ هشـام الزميتـي، األمـ² العـام، والسـف¦/ عـيل 

باملجلـس،  اآلسـيوية  للشـؤون  الدا±ـة  اللجنـة  منسـق  الحفنـي، 

املمثلـ²  مـن  وعـدد  املجلـس،  عضـو  حجـاج،  أحمـد  والسـف¦/ 

 Li» /ر. وضـم الوفـد الصينـي السـيدµعـن الهيئـة العامـة لالسـتث

 Wang» /املديـر السـابق للمعهـد، والباحثـ² السـيد ،«Wentao

دور مرص يف مبادرة التعاون 
الصيني – العرÕ – اإلفريقي

.«Sun Hong» والسـيدة/   ،«Lei

هـذا وقـد أكّـد الوفـد الصيني حرصه عـىل تعزيز وتنميـة العالقات 

مـع مـرص، يف ظـل مـا تشـهده العالقـات الثنائيـة بـ² البلديـن من 

البلديـن  إمكانـات  مـن  االسـتفادة  ورضورة  اسـرتاتيجية،  أهميـة 

النهـوض  تحقيـق  سـبيل  يف  املشـرتك  العمـل  تعزيـز  أجـل  مـن 

واالرتقـاء بالعالقـات الثنائيـة بـ² الجانبـ² عـىل كافـة األصعـدة، 

وكـذا االسـتفادة مـن املكانـة املتميزة ملـرص لتكـون مرتكزًا أساسـيًا 

للتعـاون الصينـي– العـرÖ، والصينـي– األفريقـي، يف إطـار مبـادرة 

املسـتثمر  إطـالع  بأهميـة  الوفـد  طالـب   µكـ والطريـق،  الحـزام 

الصينـي عىل التطـورات االقتصاديـة، والسياسـية، واألمنية يف مرص، 

وتنظيـم مؤæـرات ونـدوات مشـرتكة بـ² الجانبـ² لتبـادل الـرؤى.

وعـىل صعيـد آخر أكّد أعضاء الوفد املـرصي حرص الحكومة املرصية 

عـىل تيسـ¦ كافـة العقبـات مـن خـالل إقـرار قوانـ² جديـدة عـىل 

رأسـها قانـون االسـتثµر الجديـد، وأهمية تفعيـل مذكـرات التفاهم 

املوقعـة بـ² الجانبـ² الصينـي واملـرصي خالل زيـارة الزعيمـ²، وىف 

مقدمتهـا تلـك املوقعـة يف مجـال االسـتثµر يف املرشوعـات القومية، 

واختتم الجانبان مباحثاتهµ بالتأكيد عىل أهمية التعاون، والتنسـيق 

األمنـي، وتقديـم مبادرات من شـأنها حلحلة أزمـات املنطقة، والقارة 

السـمراء، وتحقيـق االسـتقرار الذي هو أسـاس لعمليـة التنمية.

رؤية املبعوث الصيني لسوريا يف حل األزمة السورية

يف إطـار االهتـµم الـذي توليـه مـرص خاصـة، والعـاÂ بشـكل عـام 

للوضـع يف سـوريا، وإيجـاد حـل يحفـظ للدولـة السـورية æاسـكها 

تبـادل  أمانـه وكرامتـه، فقـد جـرى  الوطنيـة، ولشـعبها  ووحدتهـا 

لوجهـات النظـر مـع املبعـوث الصينـي الخـاص لسـوريا السـيد/

 Song» /يرافقه السـف¦ الصيني لدى مرص السـيد ،»Xie Xiaoyan»

Aigou»، ومجموعـة مـن أعضـاء السـفارة الصينيـة بالقاهـرة، وبدأ 

اللقـاء املنعقـد بتاريـخ ٢٣ إبريـل ٢٠١٧، برتحيـب السـف¦/ د.منـ¦ 

زهـران، رئيـس املجلـس، بالوفـد الصينـي، وأوضح املبعـوث الصيني 

«شـيه شـياو» بـأن الهدف من مهمتـه كمبعوث خـاص لدولة الص² 

يف سـوريا، هـو التباحـث والتشـاور حـول األزمـة السـورية، مع كافة 

األطـراف اإلقليمية والدولية املعنيـة، من أجل التوصل إىل حل تقبله 

كافـة األطراف السـورية املتصارعـة، موضًحا أن السـبب الرئييس من 

تواجـده يف مـرص، هـو أن مـرص لديهـا قوة كـربى يف املنطقـة، وإنها 

تلعـب دورًا بـارزًا وبًنـاء يف الرشق األوسـط بشـكل عام.

تبادل وجهات النظر مع وفد 
الفرقة االستشارية للسياسة 

الخارجية الصينية

بتاريـخ ٩ مايـو ٢٠١٧، ُعقـد ªقـر املجلـس لقـاء مـع وفـد معهـد 

شـنغهاي للدراسـات الدوليـة (SIIS)، حيـث ضـم الوفـد املـرصي 

كل مـن السـف¦/ د. عـزت سـعد، مديـر املجلـس، والسـف¦/ هشـام 

الزميتـي، األمـ² العـام للمجلـس، والسـف¦/ عـيل الحفنـي، منسـق 

اللجنـة الدا±ـة للشـؤون اآلسـيوية، والسـف¦/ أحمـد عبـد العزيـز، 

مسـاعد وزيـر الخارجيـة لشـؤون رشق آسـيا، واألسـتاذ/ مصطفـى 

إبراهيـم، ممثل عـن جمعية رجال األعµل املرصيـ². ومن الجانب 

الصينـي السـيد/ «Ye Qing»، مديـر املعهـد، وعـدد مـن أعضـاء 

 Prof. «Chen Youjun» ،يـ² منهـمÙاملعهـد مـن الخـرباء واألكاد

.Prof. «Li Weijian» ،Prof. «Jin Liangxiang» ،Ms.«XuXiaolan»

املوضوعـات  حـول  الـرؤى  وتبـادل  التباحـث  اللقـاء  خـالل  وتـم 

املتعلقـة ªبـادرة الحـزام والطريق، والتطـورات الجارية يف املنطقة، 

والدبلوماسـية الصينيـة يف الـرشق األوسـط.

وقـد حـرص الجانـب املـرصي عـىل التأكيـد أن اللقـاء يُعد امتـداًدا 

لجهـود املجلـس للتنسـيق مـع نظرائهـم الصينيـ² حـول مبـادرة 

الحـزام والطريـق، والتـي كان أبرزهـا مـا تـم يف ١٨ مـارس ٢٠١٧، 

بتاريـخ ١٨ مايـو ٢٠١٧، اسـتقبل املجلـس املـرصي للشـؤون 
الخارجيـة، وفـًدا مـن الفرقـة االستشـارية للسياسـة الخارجية 
بـوزارة الخارجيـة الصينية، ضم كالً من، السـف�/ «ووسـيكه»، 
واملبعـوث  الخارجيـة،  للسياسـة  االستشـارية  الفرقـة  عضـو 
الخـاص الصينـي السـابق لقضايـا الـرشق األوسـط، والسـف� 
الصينـي األسـبق لـدى مـرص، السـف�/ «تشـو شـياو Õ»، عضو 
الصينـي  والسـف�  الخارجيـة،  للسياسـة  االستشـارية  الفرقـة 
ينـغ هوانـغ»،  السـيد/ «تشـو  لـدى «كازاخسـتان»،  السـابق 
«يانـغ  السـيدة/   ،“China daily” بجريـدة  تحريـر  مديـر 
الخارجيـة  بـوزارة  التخطيـط  قسـم  رئيـس  نائبـة  جينـغ»، 
بـوزارة  الثالثـة  السـكرت�ة  يانـغ»،  «يل  السـيدة/  الصينيـة، 

الصينيـة. الخارجيـة 

حيـث تـم اسـتضافة وفـد مـن املعهـد الصينـي للدراسـات الدولية 

املعـارصة (CCCWS)،  وتـم التنويـه إىل أهميـة تعزيـز الجانـب 

االقتصـادي بـ² البلديـن، خاصـة وأن حجـم االسـتثµرات الصينيـة 

السياسـية  العالقـات  تشـهده  الـذي  التطـور  التعكـس  مـرص  يف 

والتاريخيـة، إضافـة لكـون مرص مـن أوائل الدول التـي وقعت عىل 

مذكـرة التعـاون يف إطـار املبادرة يف ظل حرص قيـاد= البلدين عىل 

تعزيـز تعاونهـµ يف هـذا الصـدد.

رداَ عـىل ماذكـر، أكـد الجانـب الصينـي عـىل أن الصـ² تهـدف يف 

إطـار املبـادرة إىل تحقيـق نقلـة نوعيـة يف العالقـات االقتصاديـة 

مـع مـرص وحلفائهـا، وتبـادل الخـربات والـرؤى يف كافـة املجـاالت، 

 µكـ التكنولوجيـا،  ونقـل  التحتيـة  البنيـة  رأسـها قطاعـات  وعـىل 

االسـتقرار ومواجهـة  مـن  املزيـد  تحقيـق  املبـادرة عـىل  سـتعمل 

التحديـات األمنيـة وخطـر اإلرهـاب، والتنسـيق يف هـذا السـياق 

مـع الدبلوماسـية املرصيـة، التـي æتلك رؤيـة مµثلة للدبلوماسـية 

الصينيـة القا±ـة عـىل وجوب احـرتام سـيادة الدول وعـدم التدخل 

يف شـؤونها الداخليـة.

لقاء مع وفد معهد شنغهاي 
للدراسات الدولية يؤكد الص� 
تهدف إىل تحقيق نقلة نوعية 

يف العالقات مع مرص
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عىل مدى يومي (٢٦ – ٢٧) إبريل ٢٠١٧، ُعقد يف العاصمة 

الروسية موسكو مؤ�ر موسكو السادس لألمن الدويل،  

والذي تنظمه سنويًا وزارة الدفاع الروسية ملناقشة قضايا 

األمن اإلقليمي والدويل يف مناطق العاÙ املختلفة، السي¼ 

تلك التي تهم روسيا اإلتحادية كمنطقة آسيا الوسطى 

والرشق األوسط.  وشارك يف أع¼ل املؤ�ر ممثلون من أك| 

من ٨٥ دولة حول العاÙ ، منها مرص، بوفود رسمية وأخرى 

من منظ¼ت املجتمع املد} من هذه الدول، êا فيهم ٢٠ 

وزيرًا للدفاع .

وافتتح املؤ�ر أع¼له بكلمة من الرئيس الرويس بوت� أكد 

فيها أن محاربة اإلرهاب يف الرشق األوسط وإيجاد تسوية 

للرصاعات فيه، تستوجب مقاربات متوازنة وموحدة، داعًيا 

إىل تأسيس جبهة دولية موحدة ملواجهة التهديدات املشرتكة 

عىل األمن العاملي واإلقليمي يف الرشق األوسط.

وألقى كل من وزير الدفاع «س�جي شويجو»، ووزير 

الخارجية «س�جي الفروف» الروسي�، و»جيفري فيلت¼ن»، 

سكرت� األم� العام لألمم املتحدة املساعد للشؤون 

السياسية، كل¼ت يف الجلسة االفتتاحية.

وقد ذكر السف�/ عزت سعد –مدير املجلس املرصي للشؤون 

الخارجية– الذي شارك يف أع¼ل املؤ�ر – أن املؤ�ر تناول 

القضايا اآلتية: األمن العاملي: التحديات يف القرن الحادي 

والعرشين، و األمن األوروÕ: اآلفاق واالتجاهات، واملخاطر 

األمنية وتوازن املصالح يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ. 

كذلك جرت مناقشات مكثفة حول قضايا: الرشق األوسط...

األهداف الحديثة ملواجهة اإلرهاب والتطرف، وأمن الفضاء 

املعلوما[ وحرية النفاذ: عالقات متناقضة، وأنظمة الدفاع 

الصاروخية الباليستية: التداعيات بالنسبة لألمن العاملي 

واإلقليمي، واألمن يف آسيا الوسطى: العامل األفغا}، 

والجوانب اإلقليمية للتعاون العسكري – العسكري.

نظّـم املجلـس املرصي للشـؤون الخارجيـة، محارضة ملناقشـة كتاب 

«عن الفلسـطيني² فقط .. جدلية النجاح والفشـل»، للدكتور مروان 

كنفـا;، املستشـار السـيايس للرئيـس الراحـل يـارس عرفـات، االثن² 

١٩ يونيـو ٢٠١٧، حـرضه السـف¦/ د.منـ¦ زهـران، رئيـس املجلـس، 

والسـف¦/ د.عـزت سـعد، مدير املجلـس، وعدد مـن األعضاء.

اسـتّهل السـف¦ زهـران اللقـاء بتقديـم الدكتـور مـروان كنفـا;، ثـم 

أوضـح بعـض املحطات التاريخيـة التي أودت بالوضـع العرÖ إىل ما 

هـو عليـه اآلن (مشـ¦ًا إىل األحـداث التي وقعت من القـرن املايض، 

منـذ إعـالن وعـد بلفـور، ومـا تالها من أحـداث أهمها قرار تقسـيم 

فلسـط² الصـادر عـن الجمعيـة العـام لألمـم املتحـدة عـام ١٩٤٧، 

ثـم إقامـة دولـة إرسائيـل عـام ١٩٤٨). ثـم تحـدث الدكتـور كنفـا; 

موضًحـا أن كتابـه يدور حول الفلسـطيني²، عـن كفاحهم، وعذابهم 

وتضحياتهـم، وعن خالفـات قياداتهم وأحزابهـم، وأيًضا عن اقتتالهم 

وتفرقهـم، تلـك التـي تركـت أثـاًرا مؤملـة كثـ¦ة وكبـ¦ة عـىل مسـ¦ة 

األجيال الفلسـطينية السـتعادة أرضهم املسـلوبة، ومستقبل وطنهم.

مضيًفـا بـأن الشـعب الفلسـط² قـىض ثالثـة عـرش عاًمـا يف اختالف 

ومعـارك حركتـي فتـح وحـµس منـذ انتخابـات ٢٠٠٦، إىل الحسـم 

العسـكري يف قطـاع غـزة ملـا تبقي من الجسـد الفلسـطيني.

وينتقـد الكتـاب الفصائـل، والقيادات السياسـية عـىل إضاعة فرص 

التقـدم لقضيـة الشـعب الفلسـطيني العادلـة، وإدمانهـم التمسـك 

والرتاشـق  باألخـر،  االعـرتاف  وعـدم  الحكـم  يف  والرغبـة  بالـرأي، 

واقـع  أيًضـا  الكتـاب  بالرصـاص. ويسـتعرض  باالتهامـات، وأحيانًـا 

القضيـة الفلسـطينية منـذ قـرار التقسـيم، وتطـور حـرب ١٩٤٨. 

ندوة عن كتاب  د. مروان كنفا}
«عن الفلسطيني� فقط .. 

جدلية النجاح والفشل»
مؤ�ر موسكو السادس 

لألمن الدويل

يف لقاء عقده املجلس املرصي للشؤون الخارجية، عىل 

مدار يومي ٤ و ٢١ يونيو ٢٠١٧، للحديث عن تطورات 

األزمة الليبية، رشح السف�/ محمد أبو بكر، سف� مرص 

بليبيا، هذه التطورات، والجانب االقتصادي لألزمة، وكذا 

أدوار الدول اإلقليمية.

وتحّدث عن الدور القطري الداعم للج¼عات والقيادات 

املتطرفة، وعىل رأسها «عبد الحكيم بلحاج». وأضاف 

بأنه تم تأسيس رشكات لنقل املقاتل� واألسلحة، والقيام 

بعمليات مشبوهة، ومحاوالت للسيطرة عىل السوق 

النفطية الليبية، من خالل رشاء حصص بها، ويف اللقاء 

الذي تم بحضور السف�/ د. من� زهران، رئيس املجلس، 

والسف�/ د.عزت سعد، مدير املجلس، وعدد من األعضاء 

منهم السف�/ مروان بدر، ود.منال عبد املنعم، ود.أحمد 

حافظ إبراهيم، جرى الحديث عن النشاط العرÕ الواسع 

منذ األعوام التالية لعام ٢٠١٤، لتسوية األزمة، والذي 

أسفر عن توقيع اتفاق الصخ�ات عام ٢٠١٥، وشاركت 

فيه مرص، ولكن خلق هذا االتفاق هناك خالفات متعلقة 

بتشكيل املجلس الرئايس ومنصب القائد العام.

ندوة حول «تطورات 
األزمة الليبية»

يف يـوم األربعـاء املوافـق ١٢ إبريـل ٢٠١٧، زار وفـد مكـون مـن 

١٢ طالبًـا مـن جامعـة لندن لالقتصـاد، املجلس املرصي للشـؤون 

الخارجيـة، للتعـرف عـىل طبيعـة عمـل املجلـس، وطـرح بعـض 

األسـئلة التـي اهتمـوا بالحصـول عـىل إجابـات عليها.

بـدأ اللقـاء بتقديـم رئيس املجلس السـف¦/ د.منـ¦ زهران، رؤية 

١٩٩٩ وطبيعـة  عـام  نشـأته  مـن حيـث  املجلـس،  عامـة حـول 

عملـه، وأنـه يقـوم بعمل الدراسـات ومناقشـة املوضوعات ذات 

عقـد  إىل  باإلضافـة  املرصيـة،  الخارجيـة  السياسـة  عـىل  التأثـ¦ 

بقـدر  يتمتـع  املجلـس  بـأن  مضيًفـا  العمـل،  وورش  النـدوات، 

مـن االسـتقاللية، وال يعتمـد يف æويلـه عـىل أى مصـدر للتمويـل 

األجنبـي.

الخارجيـة  السياسـة  حـول  التسـاؤالت  مـن  عـدًدا  الوفـد  وطـرح 

األوسـط،  الـرشق  يف  اإلقليميـة  القـوى  أدوار  وطبيعـة  املرصيـة، 

وكذلـك تسـاؤالت عـن بعض األزمـات التي اعرتت السـاحة املرصية 

«تـ¦ان  جزيـر=  أزمـة  عـن  السـؤال  وكذلـك  املاضيـة،  الفـرتة  يف 

وصنافـ¦».

مـن جانبـه، أجـاب السـف¦/ منـ¦ زهـران، عـىل األسـئلة بقـدر مـن 

التفاصيـل، وبصـورة واضحـة.

اسـتكµًال إلنضـµم مـرص رسـميًا التفاق تجمـع دول حـزام وطريق 

والرئيـس  السـييس،  الفتـاح  عبـد  الرئيـس  وقّعـه  الـذي  الحريـر، 

الصينـي «يش جـ² بينـغ»، لعـرض الخطـط االسـتثµرية مـع الدول 

املشـاركة، بعـد تشـكيل لجنـة عليـا لـإلرشاف عليـه، بهـدف وصول 

التجـارة بـ² أعضائـه إىل نحـو ٢٫٥ تريليـون دوالر خـالل  حجـم 

عـرش سـنوات، فقـد شـارك السـف¦/ عـزت سـعد، مديـر املجلـس، 

يف الـدورة األوىل ملؤæـر االسـتثµر الصناعـي والتجـاري لتجمع دول 

حـزام وطريـق الحريـر يف يومـي (١ – ٢) إبريـل ٢٠١٧.

ويـأ= ذلـك يف الوقـت الـذي وضعـت فيـه بكـ² رؤيـة جديـدة 

إلحيـاء طريـق الحريـر، تضمنـت ثالثـة خطـوط ربط رئيسـية æتد 

إىل أوروبا وآسـيا الوسـطى، وروسـيا، وغرب آسـيا، وتصل إىل منطقة 

الخليـج والبحـر املتوسـط، وتهـدف إىل زيـادة عدد الـدول األعضاء 

عـن طريـق التجـارة ليصـل إىل ٦٥ دولـة، انضمـت منهـا حتى اآلن 

٥٠ دولـة.

وتضمـن املؤæـر عـدة جلسـات نوعيـة لبحـث فـرص االسـتثµر يف 

مـرص، واإلقليـم االقتصـادي لقنـاة السـويس، ورؤيـة مـرص ٢٠٣٠، 

والفرص املتاحة لالسـتثµر، وأخ¦ًا مرص بوابة االسـتثµر إىل أفريقيا، 

وحـرض املؤæـر عدد كبـ¦ من الوفـود االقتصاديـة والتجارية، وعدد 

من الوزراء واملسـئول²، ورؤسـاء كربى الـرشكات املرصية واألجنبية، 

والبنـوك واملؤسسـات املالية املحليـة والدولية.

إجابة عىل تساؤالت طلبة 
جامعة لندن لالقتصاد

مرص يف مؤ�ر االستث¼ر الصناعي 
والتجاري لتجمع دول طريق الحرير
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ُعقـد ªقـر املجلـس املـرصي للشـؤون الخارجيـة بتاريـخ ١٤ مايو ٢٠١٧، نـدوة حول 

«النهـوض بالقـوة الناعمة املرصية»، برئاسـة السـف¦/ د. من¦ زهـران، رئيس املجلس، 

بحضـور لفيـف مـن أعضاء املجلس مـن الخـرباء واألكادÙي²، حيث تضمنـت الندوة 

عـدًدا مـن املحـاور تـم التأكيد خاللها عـىل ماييل:

• أن مفهـوم القـوة الناعمـة مفهـوم متعـدد األبعـاد لكنـه يف ذات الوقـت ال يختلط 

بعنـارص الدولـة ومؤسسـاتها كالصحـة والتعليم.

• أن القـوة الناعمـة تكتسـب قوتها من قوة التأث¦ املسـتقبيل عـىل محيطها القيمي، 

مـع أهميـة بعث مـرص لقوتها الناعمـة ثم امليض قدًما للمسـتقبل.

• رضورة وضـع اسـرتاتيجية متكاملـة قا±ـة عـىل وضـع اسـرتاتيجية تتعلـق بكيفيـة 

إدارة عنـارص القـوة املرصيـة (الناعمـة والصلبـة).

• أن السياسـة الخارجيـة املرصيـة ارتبـط بهـا القدرة عىل تقديم أفـكار جديدة بغض 

النظـر عـن مـدى قابليتهـا للتنفيـذ، واالهتـµم بإعـداد خطـاب حـول رؤيـة مرصيـة 

شـاملة إلصـالح كافـة املجـاالت، بحيث يتـم توجيهـه للخارج.

• أهميـة تحليـل اندثـار القـوة الناعمـة املرصيـة يف ظـل تصاعـد العبـ² إقليميـ² 

ودوليـ² يسـاهمون يف هـذا االندثـار، واالسـتفادة من املـؤرشات واملقاييـس العاملية 

.(So& Power 30) وعـىل رأسـها مـؤرش

• رضورة تحديـد األولويـات، واالسـتثµر يف عنـارص القـوة الناعمـة ªـا يُـّدر عائدات 

عـىل مـرص بأقـل تكلفـة ممكنـة يف مـدة زمنيـة قصـ¦ة، والتعـاون مـع مؤسسـات 

الدولـة لتقديـم الرؤيـة واملشـورة، ودعـوة الخـرباء واملتخصصـ² إلجـراء مناقشـات 

موسـعة تـòي الرؤيـة املزمـع صياغتهـا.

يف لقاء خاص استضاف فيه املجلس املرصي للشؤون الخارجية، الدكتور/ طاهر صالح الدين، أستاذ النانو تكنولوجي، ومدير مركز 
د.مصطفى السيد ألبحاث النانوتكنولوجي، وذلك يف يوم األحد املوافق ٢٣ إبريل ٢٠١٧.

استّهل الدكتور/ طاهر حديثه من خالل ورقته البحثية، بأن هدفه يتمّثل يف محو األمية الخاصة باملعرفة بعلم النانو تكنولوجي، من 
حيث كونه علً¼ للدراسة والتحكم يف مسألة عىل نطاق الذرة والجزئ، حيث يتم التعامل مع هياكل يرتاوح حجمها ب� (١ – ١٠٠) 
نانومرت يف بعد واحد عىل األقل، مش�ًا إىل أن أصل كلمة «النانو» تعود إىل الحقبة الفرعونية، وأكد أن رغبة الدول يف الحصول عىل 

تكنولوجيا النانو ترجع إىل استخداماته الواسعة يف كافة املجاالت كالطب والزراعة والبيئة والطاقة وغ�ها. وأيًضا نتيجة للعوائد املالية 
الضخمة التي تدرها وقد تصل إىل تريليون دوالر.

ك¼ تحدث عن خارطة طريق للنانو تكنولوجي وتطبيقاته يف مرص، ورضورة وضع عدد من املرتكزات التي يجب توافرها لتأسيس 
قاعدة لعلم النانو تكنولوجي يف مرص، ومنها وجود تعليم يعتمد عىل البحث العلمي، وكذا ربط العلم باالقتصاد، والسوق السلعي، 
وأشار إىل أن فشل املجهودات العلمية التي تتم يف مرص للوصول إىل منتج يتم تسويقه، يرجع إىل وجود فجوة أساسها عدم التعاون 

ب� رجال األع¼ل املستثمرين يف الصناعة وب� الجانب العلمي.

النانو تكنولوجي رضورة حيوية ملرص

ندوة «النهوض بالقوة الناعمة املرصية»


