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كلمة الرئي�س ال�رصيف للمجل�س

اأهنئ جمل�سنا املوقر، املجل�ش امل�رصي لل�سئون اخلارجية )ECFA(، وجمل�ش اإدارته 
الذي اأ�رصف بع�سويته، ومديره املمتاز ال�سفري عزت �سعد على اإطالق التقرير ال�سنوي 
للمجل�ش بدءًا من هذا العام، وهو ما كنت �سخ�سًيا اأتطلع اإليه، ليكون منا�سبة �سنوية تتيح 
لنا الفر�سة لأن نتاأمل ما جرى يف عام م�سى على �ساحة ال�سيا�سة اخلارجية امل�رصية 
واأحوال الإقليم واأحوال العامل، وما جرى من تطورات ولتقييم ن�ساط املجل�ش هذا العام 
ون�ست�رصف الأعوام املقبلة، وب�سفة عامة يكون �سدور التقرير اأمام حلظة يف م�سرية 
اأهلي  نفعله كمجتمع مدين  اأن  فيما ميكن  والتفكري  والتقييم  للتاأمل  اأمامها  نتوقف  الزمن 
ي�ساهم يف منظومة ال�سيا�سة اخلارجية امل�رصية، وهي بدورها اأحد الأركان الرئي�سية يف 

منظومة الأمن القومي امل�رصي. 
جاء اإن�ساء هذا املجل�ش بينما كان العامل يودع القرن الع�رصين وي�ستعد ل�ستقبال قرن 
ن�ساأتها،  بداأت  قد  اخلارجية  لل�سئون  الوطنية  املجال�ش  واألفية جديدة، وكانت  بل  جديد 
وبداأ ظهور املجتمع املدين كعامل فعال له دوره يف م�سرية ال�سيا�سات الوطنية يف ال�سئون 
اخلارجية، وبالتايل ظهرت هذه املجال�ش على �ساحة الفكر واأ�سبح لها تاأثري فى �سنع 
الدور  املثال  �سبيل  على  راأينا  وقد  الدول،  من  عديد  يف  اخلارجية  ال�سيا�سات  واإدارة 
اأعقاب احلرب  املهم الذي يقوم به املجل�ش الأمريكي للعالقات اخلارجية الذي ن�ساأ يف 
العاملية الأوىل كموؤ�س�سة اأهلية ت�ستقطب اأهل الفكر واخلربة والإبداع يف جمال ال�سيا�سة 

اخلارجية. 
ولرمبا كان من املهم يف هذا ال�سدد اأن ُن�سري اإىل الرتحيب الذي لقيناه من وزارة 
لقد  املجل�ش؛  اإن�ساء  ب�سدد  ونحن  ال�سواء  على  املدين  املجتمع  امل�رصية، ومن  اخلارجية 
وجدت اخلارجية امل�رصية اأهمية اأن تكون هناك موؤ�س�سة منتمية للمجتمع املدين ومعنية 
بال�سيا�سة اخلارجية، وت�سم جمموعة من الأع�ساء الذين تتوافر لديهم خربات متنوعة 
اإعالم...  ورجال  اأعمال  ورجال  ودبلوما�سيني  واأكادمييني  وكتاب  مفكرين  بني  ما 
اإلخ، وتقوم بدرا�سة ما ي�سغل بال م�رص وما يجرى على امل�ستويات الوطنية والإقليمية 
والدولية، كما وجد املهتمون باملجتمع املدين يف املجل�ش بدورهم املكان الذي مُيكن اأن 

ينتموا اإليه لالإ�سهام بفكرهم وخرباتهم يف اأعمال وم�سرية املجل�ش.
اأرجع بب�رصي اإىل الأعوام ال�سبعة ع�رص املا�سية لأ�ستعر�ش كم الندوات واملوؤمترات 
التي ا�ست�سفناها يف املجل�ش ل�سرب غور ق�سايا خمتلفة تهم م�رص حتى ولو كانت بعيدة عنها 
يف هذا العامل الذي اأ�سبح قرية عاملية، كما اأمد ب�رصي اإىل هذه اللقاءات التي جمعتنا مع 
ا وهم يتحدثون  اأقراننا يف اخلارج ن�رصح لهم ق�سايا ال�سيا�سة اخلارجية ون�ستمع اإليهم اأي�سً

اأو يكتبون يف اأوراق العمل املقدمة منهم عن روؤاهم. 
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عرب الأعوام ال�سبعة الأخرية �سهد املجل�ش حقبة جديدة من التاريخ امل�رصي احلديث 
فيما اأ�سبح ُيعرف بالربيع العربي الذي اجتاح املنطقة مبا فيها م�رص، ثم بداأت احللقات 
تتابع والأحداث تتالحق وامل�سهد يتبدل مما جعل هذه الأيام مبثابة الرحم الذي ولدت 

فيه التحديات الكربى التي تواجهها اليوم. 
لقد عقد املجل�ش يف الفرتة املا�سية العديد من الندوات واللقاءات ملناق�سة هذا التحدي 
الوطني الكبري، ولكنني اأت�سور اأن الأمر �سيحتاج مزيًدا ومزيًدا من البحث من اأجل 
�سواًء  اليوم  م�رص  تواجهه  ملا  املتعمق  والتحليل  العام  النقا�ش  م�سرية  يف  اأكرب  اإ�سهام 
نتابع  اأن  اإىل  املهمة الأخرى، و�سيحتاج  التحديات  اإىل غريه من  من حتدي الإرهاب 
بالدرا�سة والتحليل ما يطراأ على امل�سهد الإقليمي من تطورات وتقلبات، وما يطراأ على 
العامل من تغريات، وما يتعر�ش له من اأخطار ل ترتك ركًنا واحًدا من اأركان العامل 

اإل وتوؤثر فيها فما بالنا ونحن يف اأكرث مناطق العامل خطًرا..
الأهمية  له  �ستتبني  احلديث  اأم  القدمي  تاريخها  �سواًء  م�رص  لتاريخ  دار�ش  اأي  اإن 
املحورية لدور ال�سيا�سة اخلارجية فيما حققته م�رص من جناحات وما تكبدته من اإخفاقات، 
ومن هنا ياأتي دور ال�سيا�سة اخلارجية يف م�سرية الأمن القومي امل�رصي الذي يظل هدفنا 
ينتظره يف  امل�رصي دور مهم  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وللمجل�ش كواحد من  الأكرب، 

م�ستقبل الأيام. 
اأنتهز فر�سة كتابتي هذه ال�سطور لأهنئ كل زمالئي اأع�ساء املجل�ش والعاملني فيه 
لديها  فاإن  حتديات  من  تواجه  ما  بقدر  م�رص  باأن  واأثق  الله،  باإذن  و�سعيد  جديد  بعام 
من الإمكانات ومن العزمية ما ت�ستطيع به مواجهة هذه التحديات على طريق النه�سة 

والرتقاء.

                                                          الرئي�س ال�رصيف للمجل�س
                                              ال�شفري/ عبد الرءوف الريدي
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كلمة رئي�ش املجل�ش

مبنا�سبة  اخلارجية  لل�سوؤون  امل�رصي  املجل�ش  لأع�ساء  التهاين  اأقدم  اأن  يل  يطيب 
الكتاب  1999. وُيعترب هذا  اإن�ساء جمل�سنا عام  �سنوي منذ  املجل�ش لأول كتاب  اإ�سدار 
ال�سنوي جتميًعا خمت�رًصا لأهم املوؤمترات، والندوات، وور�ش العمل، التي مت تنظيمها 
يف املجل�ش اأو بامل�ساركة مع املنظمات واجلامعات واملجال�ش املثيلة، حول املو�سوعات 
ذات الأولوية يف ال�سيا�سة الدولية اأو ذات الهتمام على امل�ستوي الإقليمي اأو الوطني يف 

م�رص خالل عام 2016.
للدول  املجل�ش  بها  قام  التي  والزيارات  الجتماعات  عن  موجًزا  الكتاب  وي�سم 
عاملًيا  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املو�سوعات  حول  املثيلة  املجال�ش  مع  للت�ساور  الأخرى 
واإقليمًيا، ويف اإطار تعزيز العالقات بني البلدين واملجل�سني، بالإ�سافة اإيل متثيل املجل�ش 
م الكتاب درا�سة  يف الجتماعات الدولية والإقليمية يف املجالت ذات الأولوية. كما ي�سُ
امل�ساكل التي ت�سغل الراأي العام يف م�رص، والعاملني العربي والإفريقي، ومنها الإرهاب 

واإ�سدار تو�سيات ب�ساأن كل منهما.
وقد متّيز ن�ساط املجل�ش خالل عام 2016 با�ستمرار املجل�ش لل�سنة الثانية يف رئا�سة 
معهد  اإىل   2016 نهاية  من  ابتداًء  املنتدى  ذلك  رئا�سة  انتقلت  حيث  العربي،  املنتدى 

درا�سات الأمن يف اململكة الأردنية الها�سمية ملدة �سنتني.
ملا  العام،ومكماًل  خالل  املجل�ش  اأن�سطة  جلميع  و�ساماًل  جامًعا  الكتاب  هذا  ويعترب 
ي�سدر عن املجل�ش من اإ�سدارات دورية ربع �سنوية لتغطية اأن�سطة املجل�ش، ومن بني 

اأهم تلك الجتماعات يف تقديري، الآتي: 
للمنتدى . 1 رئي�ًسا  ب�سفته  امل�رصي  املجل�ش  فيه  �سارك  الذي  امل�سرتك  الجتماع 

"التفاق  �سعار  حتت  فرباير2016  يف  العربية  الدول  جامعة  مع  العربي  النووي 
النووي الإيراين مع جمموعة 1+5 لعام 2015، وانعكا�ساته على الأمن العربي".

املوؤمتر امل�سرتك مع جامعة تيني�سي يف الوليات املتحدة عن ثقافة الأمن النووي . 2
يف اإبريل من نف�ش العام.

 الندوة امل�سرتكة مع وزارة اخلارجية امل�رصية وكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية 	. 
بجامعة القاهرة حول م�رص والأمم املتحدة يف دي�سمرب 2016.

 املائدة امل�ستديرة حول انعكا�سات خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 	. 
املائدة امل�ستديرة عن ا�سرتاتيجية التعامل مع حتديات الأمن املائي يف م�رص على 	. 

�سوء بناء �سد النه�سة يف اإثيوبيا.
�شعد،  د. عزت  ال�شفري/  املجل�شال�شيد  مدير  بجهود  اأ�سيد  لكي  املنا�سبة  هذه  وانتهز 
الذي اأ�رصف على اإعداد هذا الكتاب ال�سنوي، الذي يجمع بني دفتيه اأهم اأن�سطة املجل�ش 
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بن�ساط  واملهتمون  الباحثون  اإليه  يلجاأ  واأكادميًيا  علمًيا  مرجًعا  يعترب  وهو  واإجنازاته، 
املجل�ش امل�رصي لل�سئون اخلارجية،وال�سيا�سة اخلارجية كاأحد اأعمدة املجتمع املدين يف 

م�رص والعامل.

            وهللا ولي التوفيق،،،

                                                                    رئي�س املجل�س
                                                  ال�شفري/ د. منري زهـــران
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منذ  اخلارجية،  لل�سوؤون  امل�رصي  املجل�ش  فيها  ي�سدر  التي  الأوىل  املرة  هي  هذه 
اإن�سائه يف مايو 1999، تقريًرا �سنوًيا يغطي اأن�سطته خالل العام، والتي ت�سمل فعاليات 
املجل�ش  يعتمد  العمل وحلقات مائدة م�ستديرة وموؤمترات،  كثرية، كالندوات وور�ش 
يف النهو�ش بها ب�سفة اأ�سا�سية على ال�سيدات وال�سادة الأع�ساء بحكم كونهم من ذوي 
وت�سمل  املجل�ش.  عمل  ترثي  التي  املتنوعة  خلفياتهم  عن  ف�ساًل  والتخ�س�ش،  اخلربة 
كثرية  فعاليات  يف  للم�ساركة  يدعون  الذين  الأع�ساء  م�ساهمات  ا  اأي�سً املجل�ش  اأن�سطة 
داخل وخارج البالد، وكذلك املحا�رصات واللقاءات التي ي�ست�سيفها املجل�ش باملفكرين 
بعينها،  ق�سايا  ومناق�سة  لطرح  واأجانب،  م�رصيني  من  امل�سوؤولني  وكبار  واخلرباء 
مما ي�سيف ثراًء فكريًا وثقافيًا وفهمًا مو�سوعيًا ومتعمقًا للق�سايا الداخلية واخلارجية، 

الإقليمية والدولية.
ويف اإطار �سعي املجل�ش لتنويع م�سار حركته يف تخطيط وتنظيم الأن�سطة على النحو 
دوره  وكذا  املدين،  املجتمع  منظمات  اأحد  باعتباره  املجتمعي  دوره  معه  يتحقق  الذي 
تتقاطع  التي  واملو�سوعات  اخلارجية  ال�سيا�سة  مبو�سوعات  املعنية  الفكر  مراكز  كاأحد 
معها، جاء هذا التنوع يف مو�سوعات التقرير التي ُبّلورت يف �سكل ندوات فكرية كانت 
مبثابة "بوتقة ان�سهار" متاهت فيها كافة الآراء حول الق�سايا املطروحة، ومنها، على 
�سبيل املثال، تنظيم املجل�ش يف 10 يناير 2016، لندوة حول الأزمة الإيرانية- ال�سعودية 
يف �سوء التطورات الأخرية يف العالقات بني البلدين. ويف اإطار اإميان املجل�ش باأهمية 
القرار يف م�رص وما يواجهها من �سعوبات، مت تنظيم  الفكر يف �سناعة  دور مراكز 

ندوة حول هذا املو�سوع بتاريخ 28  يناير 2016.
اإىل تنويع عالقاتها وانفتاحها على  امُلّلحة يف هذه املرحلة  وانطالًقا من حاجة م�رص 
نقا�سية  حلقة  بعقد  املجل�ش  قام  م�ساحلها،  لها  يحقق  الذي  النحو  على  العامل  دول  كافة 
بوتين"، والذي كتب مقدمته  فالديمير  الرئيس  األوراسية: زمن  "روسيا  حول كتاب 
الرو�ش  فيها نخبة من اخلرباء  الرو�سي �سريجي لفروف، و�سارك  وزير اخلارجية 
بتنظيم   ،2016 ديسمبر   27 املجل�ش يف  قام  ا  2016،اأي�سً �سبتمرب   21 وامل�رصيني، يف 
متابعة  اإطار  ويف  والعامل.  مب�رص  وعالقاتها  كوبا  يف  التطورات  حول  م�سرتكة  ندوة 
تطورات امل�سهد العربي وما ميوج به من ا�سطرابات، قام املجل�ش بتاريخ 23 اأكتوبر 

2016، بتنظيم مائدة م�ستديرة للمجموعة العربية للتباحث حول اأزمة النظام العربي.
ا يف �سوء اأهمية الدائرة الأوروبية بالن�سبة للم�سالح امل�رصية حيث ميثل الحتاد  اأي�سً

تقديم
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ي�سهدها  التي  التغريات  اإطار  بالن�سبة مل�رص، ويف  الأكرب  التجاري  ال�رصيك  الأوروبي 
الحتاد، والتي لها انعكا�ساتها على م�رص، قام املجل�ش، بتاريخ 3 يوليو 2016، بتنظيم 
مائدة م�ستديرة حول "انعكا�سات خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي على م�رص".      
الدول،  من  لعدد  خارجية  بزيارات  املجل�ش  من  وفود  قامت  ما�سبق،  اإىل  اإ�سافة 
منها، جمهورية ال�سودان يف الفرتة )2–4( فرباير 2016، حيث مت التباحث مع نظريه 
البلدين. كما زار وفد  العالقات بني  املثارة يف  الق�سايا وامل�ساكل  ال�سوداين حول كافة 
جولت  خم�ش  اأجرى  حيث   ،2016 اأكتوبر   )19–18( الفرتة  يف  ال�سني  املجل�ش  من 
الثنائي  التعاون  جمالت  كافة  تناولت  �سينية،  بحوث  مراكز  خم�سة  مع  م�ساورات 
والق�سايا الإقليمية يف ال�رصق الأو�سط، ويف منطقة �رصق اآ�سيا، بجانب الق�سايا الدولية 

ذات الهتمام امل�سرتك.
ويف اإطار رغبته يف تد�سني ج�سور للتوا�سل مع خمتلف مراكز الفكر على م�ستوى 
للعالقات  ال�سينية  املعاهد  من  وفد   ،2016 مار�ش   28 بتاريخ  املجل�ش  ا�ستقبل  العامل، 
للمعاهد  التابع  اإلفريقية  الدراسات  معهد  من  وفد  وكذا   ،)CICIR( املعا�رصة  الدولية 

الصينية للعالقات الدولية المعاصرة )CICIR(، يف 31 يوليو 2016.
وا�ستقبل املجل�ش العديد من الوفود الر�سمية من الدول املختلفة يف م�سار حركة �سهد 
ن�ساًطا كبرًيا. ففي 8 مارس 2016، ا�ستقبل املجل�ش– على �سبيل املثال – وفدين من كليتي 
احلرب اجلوية واحلرب البحرية الأمريكيتني، يف اإطار حر�ش اجلانب الأمريكي على 
ا  ال�ستماع اإىل وجهة نظر املجل�ش على حقيقة تطورات امل�سهد امل�رصي وجمرياته. اأي�سً
2016، ا�ستقبل املجل�ش وفد من مفو�سية الحتاد الأوروبي، من اأجل  17 مار�ش  يف 
تعزيز  �سبل  بحث  وكذا  الأوروبي،  والحتاد  م�رص  بني  امل�ساركة  اتفاق  تنفيذ  متابعة 
التعاون الثنائي والو�سول بالعالقات اإىل م�ستوى ا�سرتاتيجي. ويف 6 نوفمرب 2016، 
ا يف الفرتة )-28 ا�ستقبل املجل�ش وفد من مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية باأذربيجان. اأي�سً

30( نوفمبر 2016، ا�ستقبل املجل�ش وفد املجل�ش ال�سوداين لل�سوؤون اخلارجية.  
ومن اجلدير بالذكر اأن املكون ال�سبابي كان حا�رًصا بقوة على اأجندة عمل املجل�ش، 
حيث حاز على م�ساحة معقولة من اهتماماته، يف اإطار حركة موازية ل�ستكمال توجه 
الدولة يف اهتمامها بالعن�رص ال�سبابي باعتباره املكون الأكرب والأ�سا�سي لركيزة التنمية 

والتقدم التي تربو اإليها م�رص.
ال�سبابية  الوفود  من  لعدد  املجل�ش  ا�ست�سافة  خالل  من  الهتمام  هذا  انعك�ش  وقد 
ا التعرف على وجهات نظرهم  وتعريفها بطبيعة عمل املجل�ش واأن�سطته املختلفة، واأي�سً
حول الق�سايا ال�سيا�سية املختلفة، وعلى �سبيل املثال ا�ستقبل املجل�ش عدًدا من طلبة منوذج 
حماكاة وزارة اخلارجية لكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، لعقد جل�سة تعريفية باأن�سطة 
املجل�ش ودوره يف ال�سيا�سة اخلارجية امل�رصية، وذلك بتاريخ 18 مايو 2016، كما ا�ستقبل 
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بعدد من جامعات اجلمهورية  ال�سيا�سية  القت�ساد والعلوم  كلية  املجل�ش عدًدا من طلبة 
الذي  التدريبي  الربنامج  اإطار  يف  اأكتوبر(،   6 �سويف،  بني  الإ�سكندرية،  )القاهرة، 
يوليو   20 بتاريخ  وذلك  وال�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية  للدرا�سات  الأهرام  مركز  به  يقوم 
هذا بجانب �سل�سلة من املحا�رصات التي األقاها مدير املجل�ش وعدد من اأع�ساء   .2016
املجل�ش   على طلبة ال�سنة النهائية بكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية- جامعة القاهرة يف 
تناولت هذه  الكلية، وقد  الدكتورة عميد  ال�سيدة  اأبدتها  بناء على رغبة   ،2016 �سيف 
املحا�رصات ق�سايا �سيا�سية اإقليمية ودولية خمتلفة على غرار ال�سفقة النووية الإيرانية، 

والأزمة ال�سورية، وكذا اأزمة النظام العربي.
ويف �سوء متابعة املجل�ش امل�ستمرة ملجريات الأحداث – الداخلية واخلارجية – من 
حوله، والتي ل يقف فيها عند حدود املتابعة والر�سد، بل يتجاوز ذلك بالتفاعل معها، 
من خالل اإ�سدار البيانات ال�سحفية التي يطرح فيها وجهة نظره حول امل�ساألة، ومن 
ما  خطاب  على  تعقيًبا  بياًنا   ،2016 مار�ش   23 بتاريخ  املجل�ش  اإ�سدار  البيانات،  هذه 
)ال�سابق( اأوباما، وكذا  ي�سمى جمموعة العمل الأمريكية عن م�رص للرئي�ش الأمريكي 
يف 24 اإبريل 2016، اأ�سدر املجل�ش بيان حول ت�رصيحات رئي�ش الوزراء الإ�رصائيلي 
بيان  املجل�ش  اأ�سدر   ،2016 مايو   18 ويف  املحتل،  اجلولن  يف  الدائم  البقاء  ب�ساأن 
ترحيب بدعوة الرئي�ش عبد الفتاح ال�سي�سي، التي اأطلقها خالل زيارته ملحافظة اأ�سيوط 
 ،2016 �سبتمرب   25 يف  ا  اأي�سً ال�سالم،  عملية  با�ستئناف  اخلا�سة   ،2016 مايو   17 يف 
اأ�سدر املجل�ش بياًنا حول م�ساركة رئي�ش اجلمهورية يف اأعمال الدورة احلادية وال�سبعني 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة واأن�سطته ولقاءاته على هام�ش اأعمال الدورة.
التي  الداخلي، كان للمجل�ش ح�سوًرا قوًيا ب�ساأن الأحداث  امل�سهد  وحول تطورات 
�سهدها الداخل امل�رصي خالل الفرتة املا�سية، ففي يناير 2016 خ�س�ش املجل�ش موؤمتره 
املتخ�س�سني  من  نخبة  فيه  حتدثت  الإرهاب"،  وحتديات  "م�رص  ملو�سوع  ال�سنوي 
واخلرباء يف هذا املو�سوع، وافتتحه ال�سيد وزير اخلارجية �سامح �سكري، وال�سيد وزير 
الثقافة د. حلمي النمنم. وبالنظر اإىل خطورة ظاهرة الإرهاب واآثارها الجتماعية، 
 11 ويف  ب�سيناء،  الإرهابية  العمليات  ب�ساأن   2016 اأكتوبر   23 يف  بياًنا  املجل�ش  اأ�سدر 

دي�سمرب 2016 اأ�سدر بيان حول العمل الإرهابي �سد الكني�سة البطر�سية بالعبا�سية.
وا�ستكماًل للن�ساطات ال�سابقة التي يقوم بها املجل�ش يف اإطاره اجلمعي، كان لالأع�ساء 
حيز من الأن�سطة الفردية التي تتكامل وتتقاطع مع اأن�سطة املجل�ش يف عمومها، والتي 
واملوؤمترات  الندوات  من  العديد  يف  امل�ساركة  وكذا  حما�رصات،  اإلقاء  بني  ما  تنوعت 
املحلية والدولية، ومن هذه الن�ساطات- على �سبيل املثال– اإلقاء ال�سفري/ د. ح�سني عبد 
اخلالق ح�سونة، عدد من املحا�رصات يف جامعة كاليفورنيا يف فرباير 2016، بالإ�سافة 
اإىل م�ساركة �سيادته يف املنتدى الدويل حول الق�سية الفل�سطينية والقانون الدويل الذي 
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نظمته الأمم املتحدة يف عمان بتاريخ مار�ش 2016.
عزت  وال�سفري  �ساكر،  حممد  ال�سفري  �سارك   2016 إبريل   )28–27( الفرتة  ويف 
�سعد، يف موؤمتر مو�سكو اخلام�ش لالأمن الدويل، كما �سارك ال�سفري عزت �سعد، مدير 
روؤية   – الإ�سالمي  والعامل  "رو�سيا  ملجموعة  ال�سابع  ال�سنوي  الجتماع  يف  املجل�ش، 
ورئي�سه  املجل�ش  اأع�ساء  �سارك  ا  اأي�سً  .2016 مايو   )27  –  26( ا�سرتاتيجية"بتاريخ 
ال�سفري/ د. منري زهران، يف اأعمال املائدة امل�ستديرة مع رئي�ش اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة للدورة Mr. Mogens Lykettoft 70 بالنادي الدبلوما�سي امل�رصي، بتاريخ 
28 مايو 2016. هذا ف�ساًل عن م�ساركة رئي�ش املجل�ش يف اأعمال املائدة امل�ستديرة  للمعهد 
الدويل للقانون الإن�ساين عن الأ�سلحة وحكم القانون الدويل، مبدينة �سان رميو، بتاريخ 

)8–10 �سبتمرب 2016(.
اأخرًيا جاء هذا التقرير خمت�رًصا، كما جتنب الإ�سارة اإىل وجهات نظر ومعلومات 
�سواء بناء على طلب اأ�سحابها اأو لعدم مالئمة ذلك، ل�سيما اللقاءات مع كبار امل�سوؤولني 

وال�سيوف الأجانب، خا�سة من الر�سميني الذين يزورون املجل�ش.
�سيا�سة  التقرير من معلومات وحتليالت حول  اأن يحقق ما احتواه هذا  هذا ونرجو 

م�رص اخلارجية والتطورات ب�ساأن ق�سايا عديدة، الفائدة املرجوة. 

                                                                    مدير املجل�س
                                                     �شفري/ د.عزت �شعـد
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الفصل األول

المؤتمرات والندوات 
وورش العمل
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حلقة نقاشية حول األزمة اإليرانية - السعودية
في ضوء التطورات األخيرة

عقد يوم األحد 10 يناير 2016، جلسة عامة ألعضاء اللجنة الدائمة للشؤون العربية 
العربية، في إطار اهتمام المجلس بتطورات األوضاع العربية عامة، وتداعيات األزمة 
اإليرانية – السعود ية على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي "نمر النمر"، ضمن 47 
آخرين أعدمتهم السلطات السعودية، مما أثار ردود فعل واسعة إقليميًا ودوليًا، فضالً عن 

مظاهرات جرت في شرق السعودية.
وعبد الرؤوف  زهران،  منير  السفراء/  السادة  من  كل  النقاشية  الحلقة  حضر  وقد 
وسيد  الشاذلي،  وفتحي  العسقالني،  نهاد  ومحمد  سعد،  شاكر،وعزت  ومحمد  الريدي، 
أبوزيد، وفاروق مبروك، ومحمد سيد عبيد، وأحمد رزق، ومحمد عبدالحميد قاسم، و 

الدكتور/ أحمد يوسف، والسيدة/ جيالن جبر.
وأدار الجلسة السفير/ إيهاب وهبة، منسق اللجنة وعضو المجلس، الذي أشار   
إلى أن الدعوة السريعة لهذا االجتماع أملتها خطورة األزمة الجديدة التي اندلعت مؤخًرا 

في المنطقة، وكأن المنطقة تنقصها األزمات!.
تساؤالت جوهرية:

افتتح السفير إيهاب وهبة الجلسة، بالحديث عن عدد من النقاط التي أثارت األزمة 
بين السعودية وإيران، وكذا محددات الموقف المصري، متسائالً عن السبب في اتخاذ 
هذا اإلجراء وتوقيته، في حين أن كل هؤالء كانوا يقبعون في السجون السعودية منذ 
سنوات؟، خاصة وأن مثل هذه التصرفات قد تستفز إيران في وقت يسعى فيه الجميع 
إلى تهدئة األوضاع في المنطقة. متسائالً عّما إذا كانت السعودية ترى أن إيران تستنزفها 

فعليًا في اليمن وفي سوريا، وأن تنامي نفوذها يُّشكل خطر على أمن المنطقة؟.
هناك تساؤالت عدة أخرى طُرحت منها، ما إذا كانت القيادة السعودية الجديدة بقيادة 
الملك "سلمان بن عبد العزيز"، وولي ولي العهد وزير الدفاع "محمد بن سلمان"، تسلك 
سياسة خارجية جديدة تختلف عما تعوّدنا عليها في األعوام السابقة؟، وهو نهج المواجهة 
مثلما حدث في اليمن وما حدث مؤخًرا في التصارع مع إيران، ثم هل تلك المغامرات 

محسوب نتائجها بدقة أم إنها غير مدروسة؟ 
ثم ماعالقة مايجري بما تتعرض له السعودية من تحديات داخلية وخارجية؟، داخلية 
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مع انخفاض أسعار النفط وعجز الموازنة، وخارجية بسبب شعور السعودية بأن الواليات 
المتحدة تبتعد عنها لمصلحة إيران، أو باألحرى مصالحها مع إيران بعد االتفاق النووي 
اإليراني، أم أن األمر هو محاولة للتصدي للنفوذ اإليراني المتزايد في العراق ولبنان 

واليمن؟.
وفي هذا السياق، يُطرح التساؤل عن الدور المنتظر من مصر حيال تلك األزمة، 
أم هل في  يُّعد سياسة حكيمة؟،  أي ظرف-  السعودية- تحت  إلى جانب  الوقوف  وهل 
إمكان مصر أن تحاول احتواء األزمة؟، وفي هذه الحالة هل لديها مسوغات تساعد على 

ذلك مع إيران؟
وفي هذا الصدد فقد انقسمت ركائز النقاش في الجلسة إلى عدة محاور، منها:

- معضلة النفوذ اإليراني.. والصدام المستمر مع السعودية:
يكون  تسعى ألن  إقليمية  قوة  تعد  إيران  أن  أحمد يوسف،  الدكتور/  األستاذ  أوضح 
لها نفوذ في المنطقة، خاصة في ظل المشروع اإلقليمي الذي تحاول تحقيقه، في إطار 
لجزر  باإلضافة الحتاللها  ولبنان،  والبحرين  واليمن  والعراق  في سوريا  نفوذها  تمدد 
اإلمارات، وأشار إلى أن السياسة السعودية في اليمن كانت لدرء خطر حقيقي عليها، 

حيث تُمثل تهديًدا جديًا ألمنها الجنوبي. 
بينما ارتأى السفير/ محمد عبد الحميد قاسم، أن قرار دخول قوات "درع الجزيرة" 
البحرين في أوائل 2011، كان إيذانًا بتخلي الرياض عن سياسة الحذر واللعب من وراء 

الستار إلى سياسة "اللعب على المكشوف" مع غريمها األكبر "إيران".
تجاه  السعودي  الفعل  سياسة  في  متقدمة  شهد خطوات   2015 عام  أن  على  مؤكًدا 

طهران، وهو ما يُمكن تلمسه من خالل:
ـ قيادة "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين – المدعومين إيرانيًا – وقوات الرئيس اليمني 

السابق "علي عبد هللا صالح".
ـ تنفيذ حكم اإلعدام في 47 مدانًا، بينهم الزعيم الشيعي السعودي "نمر النمر".

ـ الداخل السعودي وانعكاساته على السياسة الخارجية للمملكة تجاه أزمات المنطقة 
وإيران:

على  الواضحة  انعكاساتها  لها  سيكون  داخلية،  أزمات  عدة  من  السعودية  تعاني 
سياساتها الخارجية اآلنية والمستقبلية، حيث تعاني المملكة من اضطرابات اقتصادية 
على  الكبير  اإلنفاق  إلى  باإلضافة  النفط،  أسعار  في  الحاد  االنخفاض  نتيجة  شديدة 
أوضحه  لما  وفقًا  وذلك  الحزم"،  "عاصفة  ومنها  تخوضها  التي  العسكرية  العمليات 
قد  السعودي  الداخل  يشهدها  التي  المتغيرات  فهذه  وبالتالي  يوسف،  أحمد  الدكتور/ 
يكون لها انعكاساتها فيما يتعلق بترشيد نفقات المملكة العسكرية، ومن ثم تراجع الدور 

العسكري السعودي في أزمات المنطقة.
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أيًضا من بين تعقيدات الداخل التي يعيشها الواقع السعودي، تلك التعقيدات المتعلقة 
الوهابي  المذهب  أن  أبو زيد،  السفير/ سيد  أوضح  الوهابي وتوجهاته، حيث  بالمذهب 
تجاه  السعوديين  يفسر حدة  ما  للشيعة، وهو  الشديدة  والكراهية  المناهضة  يرتكز على 
الشيعة بشكل خاص وإيران بشكل عام، خاصة في ظل وجود أقلية شيعية في المنطقة 
ارتأه  ما  وهو  للمملكة،  النفط  حقول  في  يقبعون  مواطن(  مليون   2 )حوالي  الشرقية 
السفير/  محمد عبد الحميد قاسم يُّشكل تحدي كبير للرياض، هذا باإلضافة إلى تزايد 
أعداد الجهاديين السنة السعوديين. وفي هذا الصدد أكد السفير/ سيد أبو زيد، أن مصر 
عليها أن تلعب دور للتهدئة على هذا الصعيد، باعتبار أن مصر ال توجد على أجندتها 

الخالف بين المذهبين السني والشيعي.
ـ تباين المواقف بين السعودية ومصر حول التعاطي مع قضايا المنطقة:

الدكتور/ أحمد يوسف أن السياسة السعودية تتصرف بنوع من "المبادرة"  أوضح 
و"االندفاع"، وهو ما يُمثّل مشكلة لمصر سواء كحليف أو صديق، هذا باإلضافة إلى 

تصرفها وكأنها القائد األوحد للنظام العربي والنظام اإلسالمي. 
مؤكًدا على أن اإلصرار السعودي على رحيل بشار األسد، واجهته مصر بضرورة 
التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وهو ما يُوضح أن مصر لم تنساق وراء هذا القرار.
للسياسة  ترشيدي  بدور  تقوم  أن  المصرية  السياسة  على  ينبغي  أنه  أكد  وختاًما، 
السعودية، لما لمصر من خبرة وتجربة مسبقة من الثورة في اليمن في ستينيات القرن 

الماضي، وهو ما أثبت أن األداة العسكرية تستحيل بدون أداة سياسية.
بينما أشار السفير/ محمد قاسم إلى أن التحرك السعودي األخير مثّل تحديًا لمصر، 
مؤكًدا أن الرياض تتفهم التجاوب "البارد" للقاهرة تجاه الرياض في ملفي اليمن وبدرجة 
أقل سوريا، وإنها تراقب بانزعاج مسافة االقتراب بين القاهرة وكل من موسكو وطهران.
وفي المقابل، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل المصري مع إيران، أوضح السفير/ فتحي 
الوقت  ذلك  في  للطيران  مصر  شركة  قامت  بأنقرة،  سفيًرا  كان  حينما  بأنه  الشاذلي، 
إيراني،  بـ600 سائح  القاهرة  إلى  إيران  هناك رحلة من  تكون  بحيث  مبادرة  بإطالق 
مشيًرا إلى أن الخارجية المصرية وافقت على المبادرة، إال أنه كان هناك رفض أمني 
المد  المصري إزاء  التعامل  الشيعي، وهو ما يعكس مبادئ  التمدد  التخوف من  بسبب 
هذا  في  المصري  الموقف  من  السعودية  التخوفات  تنتفي  أن  ينبغي  وبالتالي  الشيعي، 

الملف.
بينما ذهبت األستاذة جيالن جبر، لتؤكد على أن الصراع القائم هو صراع فارسي 
عربي وليس سني شيعي، مشيرة إلى أن هناك قوى لها مصالح في زيادة الخالفات بين 

مصر والسعودية.
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ـ واقعة إعدام رجل الدين الشيعي "نمر النمر" ضمن 47 آخرين.. وردود 
الفعل اإلقليمية والدولية:

في هذا الصدد أوضح السفير/ د. منير زهران، أن هناك خلل في إدارة األزمة سياسيًا، 
مدلل على ذلك بتوقيت حكم اإلعدام، موضًحا أن حكم اإلعدام صدر عام 2004، إال أن 
تنفيذه تم في عام 2016، وأكد على ضرورة قيام مصر بدور للتهدئة من خالل رئاستها 
للمؤتمر اإلسالمي، حيث يجب أن تستغل هذه القمة اإلسالمية خاصة في ظل عضوية 

إيران فيها.
وقد تقاطع السفير/ عبد الرؤوف الريدي، مع هذا الرأي، حيث أشار إلى أهمية قيام 
مصر بدور في إدارة هذه األزمة من خالل رئاستها لمؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي. 
حيث أكد أنه يجب أن يكون هناك موقف تشاوري، فالسعودية متورطة في أحداث اليمن، 

ومصر دولة ذات خبرة تستطيع أن تساعد بأن يكون هناك مخرج. 
بينما أشار السفير/ محمد قاسم، إلى أن انتقاد الخارجية األمريكية قرار الرياض إعدام 
47 مدانًا، يوضح حالة التوتر المكتوم بين واشنطن والرياض، ومن مظاهره، رد فعل 
الرياض على االتفاق النووي مع إيران، وكذا وجود خالف بين العاصمتين حول الملف 

السوري والملف اليمني.
منتهى  في  المصري  الموقف  أن  العسقالني،  نهاد  محمد  السفير/  أوضح  حين  في 

الحرج، بسبب المعونة السعودية لمصر، واحتياج مصر لتلك المعونة. 
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المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية
"مصر وتحديات اإلرهاب1"

18 يناير 2016

بتاريخ 18 يناير 2016، عقد المجلس المصرى للشئون الخارجية مؤتمره السنوي 
وزير  شكري  سامح  السيد  أعماله  افتتح  حيث  بالقاهرة  المصري  الدبلوماسي  بالنادي 
الخارجية، ومعه السيد حلمي النمنم وزير الثقافة. واختار المجلس شعاراً لمؤتمره لهذا 
التعافي االقتصادي و  التى تواجهها مصر فى مسيرتها نحو  التحديات  العام أحد أهم  

االستقرار االمني وهو" مصر و تحديات االرهاب ". 
و أوضح السفير د.منير زهران رئيس المجلس باإلنابة أن جلسات المؤتمر الثالث 
تناولت استراتيجيات مواجهة االرهاب و أبعاد الظاهرة اإلرهابية و أمن مصر القومي 

و تحديات اإلرهاب .
و ذلك بمشاركة عدد من الخبراء و المتخصصين فى هذا الشأن، والذين أكدوا دعمهم 
للدولة المصرية و تماسكها، وتوحد عناصرها من أجل القضاء على اإلرهاب و بما يتيح 
للحكومة تنفيذ برامج التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و تحقيق االستقرار و 

األمن الضروري لبلوغ أهداف التنمية .
و  المفاهيم   : اإلرهاب   " بعنوان  األولى  جلسات  ثالث  فى  المؤتمر  أعمال  دارت 
فيها  الريدي، و شارك  الرؤوف  السفير عبد  الجلسة  المواجهة " و ترأس  استراتجية 
الدكتور  .والثانية عنوانها "أبعاد الظاهرة االرهابية"، وترأسها  المتحدثين  خمسة من 
مصطفى الفقي، و تحدث فيها أربع من المتحدثين . و الجلسة الثالثة بعنوان " أمن مصر 
القومى و تحديات االرهاب"، و ترأس الجلسة اللواء مراد موافي، وشارك فيها أربعة 
من المتحدثين . ثم جرت مناقشات في الجلسة الختامية برئاسة الدكتورعلي الدين هالل.
أبعادها  بكافة  االرهاب،  ظاهرة  حول  المؤتمر  جلسات  خالل  المناقشات  دارت   -
السياسية واالقتصادية و القانونية، خاصة وأنها باتت أحد أهم التحديات التي تواجهها 
مصر بما لها من أبعاد، كما تساهم التطورات االقليمية وبصفة خاصة األمنية في منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا في زيادة حجم التحديات التي تواجهها مصر في محيطها اإلقليمي، 
الليبية ومنطقة الساحل والصحراء وما  سواء  بسبب تداعيات الوضع على األراضي 
تعانيه من فراغ أمني أفرزه الوضع في مالي ، أو على الحدود الشرقية وخاصة سيناء ، 
)1( لمزيد من التفاصيل انظر: سفير/ د.عزت سعد المحرر:المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية "مصر 

وتحديات اإلرهاب" ،18 يناير 2016"، المجلس المصري للشؤون الخارجية،)القاهرة 2016(.
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بما يمثل خطراً داهماً على األمن القومي المصري ، ليس فقط من زاوية اإلرهاب، وانما 
ما يرتبط به من أبعاد أخرى مثل تهريب السالح واالتجار بالبشر.

الدولة  مؤسسات  تستهدف  التي   ، االرهابية  األعمال  جميع  المؤتمر  أدان  وقد   -
وممتلكات األفراد والمواقع التاريخية والثقافية ، مؤكداً رفضه الكامل لجميع أشكال الدعم 
للمحرضين  المالذ  وتوفير  المالي  الدعم  ذلك  في  بما  االرهابية،  والعمليات  للتنظيمات 

والمشاركين فيها.
- كما تم التأكيد على األبعاد المحلية واالقليمية والدولية للظاهرة اإلرهابية، والتي 
أصبحت ظاهرة عالمية الترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع، بل أصبحت تمثل تهديداً 
على  القضاء  أصبح  وقد  والدولي.  اإلقليمي  المستويين  على  واألمن  للسلم  صريحاً 
االرهاب مطلباً دولياً في ظل تهديده لمفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفه 
تتخذ الدين ستاراً للقيام بأعمال وحشية والتالعب بمقدرات الشعوب ، وبما يستلزم تنسيقاً 

دولياً وإقليمياً في إطار قرارات الشرعية الدولية.
في  ممثالً  اإلرهاب  لمكافحة  العربي  البعد  مرجعيات  على  المشاركون  شًدد   -
لمكافحة  العربية  واالتفاقية   ،1997 لعام  اإلرهاب  لمكافحة  العربية  االستراتيجية 
اإلرهاب لعام 1998، وقرارات مجلس جامعة الدول العربية، وقرارات القمة العربية، 
وخاصة إعالن قمة شرم الشيخ حول صيانة األمن القومي العربي في مواجهة التحديات 
الراهنة. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، على جميع المستويات 
السياسية واألمنية والدفاعية والقضائية واإلعالمية، والعمل على تجفيف منابع اإلرهاب 
الفكرية ومصادر تمويله، ومعالجة األسباب والظروف التي أدت الى تفشي هذه الظاهرة 
والتسامح  الحوار  تعزيز  أهمية  التأكيد على  تم  السياق،  هذا  المتطرفة. وفي  اإلرهابية 

والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب واألديان.
الشمولية  النظرة  على  التأكيد  تم   ، اإلرهابية  الظاهرة  مع  بالتعامل  يتعلق  وفيما   -
في هذا التعامل، بدون انتقائية بحيث ال تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها وتجاهل 
أخرى، خاصة وأن جميع هذه التنظيمات يجمعها نفس اإلطار األيديولوجي. وفي هذا 
السياق، تم التأكيد على أن ابتكار مسميات لإلرهاب مثل "التطرف المعنف" أو تصنيف 
المنظمات االرهابية بما يسمح بإفالت عدد من تلك التنظيمات من المالحقة الدولية، إنما 
تعد وسائل مكشوفة لتأجيل المواجهة الشاملة المطلوبة والتي بدونها سيطال اإلرهاب 

جميع مناطق العالم بال استثناء.

وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:
أهمية دفع جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية ورفع مستوى املعيشة 	 

وتخفيف حدة الفقر.



23المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م

الشباب 	  لتنشئة  األولى  املراحل  منذ  والتعليم  بالتربية  االهتمام  أهمية 
براثن  الشباب في  وقوع  لتفادي  القانون  واحترام  والقيم  املثل  الصغر على  من 

التنظيمات االرهابية.
نتيجة 	  املصرية  األسرة  تفكك  عن  الناجتة  االجتماعية  املشاكل  مواجهة 

هجرة رب العائلة للحصول على وظائف لتحسني دخل األسرة وترك العائالت 
تنشئة  الشباب  بتنشئة  الكافي  االهتمام  عدم  الى  أدى  الذي  األمر  بدونهم، 
ساعد  مما  السليمة  التربية  عن  واالنحراف  أمورهم  أولياء  غيبة  في  سليمة 

التنظيمات االرهابية على جتنيد بعض هؤالء.
ترشيد اخلطاب الديني ، لتفادي التفسيرات املتطرفة للجماعات االرهابية 	 

أن  األوقاف  ووزارة  األزهر  وعلى  التنظيمات.  تلك  لتوظيفها خلدمة  والتكفيرية 
تقوم بجهود مضاعفة حتقيقاً لذلك.

مرصد وطني في مصر على غرار جتربة الدول األخرى لرصد دعايات 	  إنشاء 
عملياتها  على  التعرف  من  مبكراً  للتمكن  االرهابية  التنظيمات  وحتركات 
التخريبية ومواجهتها مبكراً بقدر اإلمكان. و االستفادة  في هذا اجملال من املركز 

املصري للدراسات االجتماعية واجلنائية.
بتوخي احلذر في استخدام مناخ 	  التوعية  برامج  االعالم، من خالل  ترشيد 

الذي  األمر  االعالم،  مبهمة  االنحراف  في  األساسية  واحلريات  االنسان  حقوق 
التحقق من صحة  يتم  وأن   ، والتكفيرية  االرهابية  التنظيمات  منه  تستفيد 
يقال  يعرف  ما  املتوخى هو "ليس كل  الشعار  يكون  أن  النشر، على  قبل  اخلبر 
وليس كل ما يقال حضر أهله وليس كل ما حضر أهله حان وقته وليس كل ما 

حان وقته صح قوله". 
اإلشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر ابتداًء من يناير 2016 بعد تبوء 	 

عضويتها غير الدائمة في مجلس األمن ملدة سنتني ورئاستها للجنة اإلرهاب 
في مجلس األمن األمر الذي علق املؤمتر أهمية عليه، في تعزيز اجلهود الدولية 

ملكافحة اإلرهاب.
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Think Tanks حلقة نقاشية حول أهمية مراكز الفكر
في صناعة القرار في مصر وما يواجهها من صعوبات

لهذه  تقييم  العالمية، إلطالق تقرير  الفكر والرأي  في إطار انضمام  إلى مؤسسات 
المؤسسات )لعام 2014(، ضمن برنامج المجتمع المدني التابع لجامعة بنسلفانيا، قامت 
الجامعة باإلعالن عن تقرير عام 2015 بمشاركة  كل من األمم المتحدة، والبنك الدولي، 

وحوالي 60 مؤسسة فكر ورأي حول  العالم، ومنها المجلس.
في هذا اإلطار، نظم المجلس حلقة نقاشية بتاريخ28 يناير 2016، حول موضوع 
"أهمية مراكز الفكر (Think Tanks( في صناعة القرار في مصر وما يواجهها من 
صعوبات"، وهو الموضوع الذي اختارته جامعة بنسلفانيا، حضر هذه الحلقة مجموعة 

من أعضاء المجلس، وقد تناول النقاش ما يلي:

أوالً: الخصائص التي تميز مراكز الفكر:
• أنها  مستقلة عن تأثير الحكومات.

• ال تتأثر بأي قيود رسمية أو حكومية.
• يمكن من خالل خبرائها و أعضائها من ذوي الخبرة، وكذا الخبراء الذين تولوا 
مناصب تتعلق بصنع القرار سابقًا،  تقديم النصائح المباشرة والنزيهة بعيًدا عن أي قيود 
حكومية،خاصة وأن هناك حاجة ماسة لذلك في  البلدان التي بها أحزاب سياسية ضعيفة.

ثانيًا: التحديات التي تواجه مؤسسات الفكر والرأي:
في هذا الشأن تناول النقاش ما يلي من قضايا:

1. الدعم المالي:تعد الموارد المالية عنصر مهم لعمل مؤسسات الفكر والرأي، إذ 
أن معظم مؤسسات الفكر والرأي تعاني من مشاكل تمويلية،وعلى الجانب األخر تتلقى 
تحتاج  واألفراد، وبشكل عام  المنظمات  التبرعات من  العالمية  البحوث  بعض مراكز 

مراكز الفكر إلى الموارد المالية للبحوث والتدريب.
2. التدريب وبناء القدرات: واحدة من التحديات التي تواجه مؤسسات الفكر والرأي 
والخبرة  المعرفة  لديهم  الذين  الخبرة،  ذوي  من  الباحثين  وخاصة  الباحثين  ندرة  هو 
بالمجاالت البحثية المختلفة، كما تعاني معظم مراكز األبحاث المصرية من األعضاء 

غير المدربين بالشكل الجيد.
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3. ضعف االتصاالت:حيث غياب التنسيق فيما بين مراكز الفكر بعضها البعض،أو 
المعلومات  بتبادل  يسمح  ال  الذي  األمر  القرار،  أوصناع  اإلعالم  وسائل  وبين  بينها 

والتجارب الناجحة.
الفكر  لمراكز  بالنسبة  التحديات  أهم  من  واحدة  القرار:  صناع  مع  العالقات   .4
والرأي، فعلى سبيل المثال، يضم المجلس المصري    بين أعضائه الذين وصل عددهم 
المؤسسات  السابقين من مختلف  القرار  لفيف من صانعي  300عضو،  أكثر من   إلى 
سواء كانوا سفراء سابقين، أوأكاديميين أوعسكريين وغيرهم، وهو ما يساهم بدوره في 
القرار خاصة حول  الفكر ومؤسسات صنع  بين مؤسسات  فيما  النظر  تقريب وجهات 
الموضوعات الجدلية التي تشغل الرأي العام، باإلضافة إلى إمكانية استفادة مؤسسات 
صنع القرار من مؤسسات الفكر من خالل بعض الرؤي التي قد تطرحها هذه المؤسسات 

حول السياسات العامة للدولة.
غياب  من  الفكر  مراكز  معظم  تعاني  الفكر:حيث  مراكز  بين  المفقود  التعاون   .5
التنسيق فيما بينهم، وكذا ضعف عملية االتصال وعدم تبادل وجهات النظر، األمر الذي 
يؤدي بدوره إلى خلق بيئة انعزالية حول كل مركز، وبالتالي عدم العمل بشكل تكاملي، 

يحقق قدر من التراكم المعرفي في شتى المجاالت. 
إال أن المجلس المصري كانت له المبادرة في مواجهة هذا التحدي، من خالل تأسيس 
نوع من التنسيق بين مراكز الفكر العربية  في المنطقة العربية، خاصة في مجال عدم 
االنتشار النووي، وقد أنشأ المجلس منتدى يسمى "المنتدى العربي" الذي يضم 35 من 
مختلف مؤسسات الفكر والرأي في المنطقة، من أجل جعل  الشرق األوسط منطقة خالية 

من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

توصيات ختامية:
ختاًما، أكد أعضاء المجلس على بعض التوصيات، من أهمها:

وذلك  القارة،  دول  تواجه  التي  والتحديات  الهموم  يتناول  ألفريقيا  منتدى  إنشاء  ـ 
كأولوية لعام 2016.

والبحوث  التدريبية  الدورات  لعقد  خاصة  أهمية  الفكر  مراكز  تُولي  أن  ينبغي  ـ 
واالستعانة بالشباب.

ـ استخدام جميع وسائل التواصل االجتماعي لنشر أنشطة مراكز الفكر والرأي  محليًا 
وإقليميًا ودوليًا.
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المؤتمر المشترك بين المجلس المصري للشؤون الخارجية
وجامعة الدول العربية حول “االنعكاسات األمنية اإلقليمية

لالتفاق النووي اإليراني مع مجموعة دول الـ (5+1((2(

في إطار حرص المجلس منذ إنشائه على تضمين أجندة عمله على موضوعات تتعلق 
بقضايا منع انتشار األسلحة النووية، ونزع السالح النووي بصفة عامة، حيث ال تخلو 
األنشطة السنوية للمجلس حول قضايا السياسة الخارجية من ندوة أو ورشة عمل أوغيرها 
جامعة  بين  الثاني  المشترك  المؤتمر  ُعقد  الموضوعات،  بهذه  الخاصة  الفعاليات  من 
الدول العربية، والمنتدى العربي النووي برئاسة المجلس المصري للشؤون الخارجية 
تحت شعار "االنعكاسات األمنية اإلقليمية لالتفاق النووي اإليراني مع مجموعة دول 

)1+5("، وذلك بمقر األمانة العامة للجامعة يومي 28 و29 فبراير 2016.
وانطالقًا من اهتمام المجلس ببلورة المخرجات الفكرية لمعظم األنشطة التي يقوم بها 
في صورة مطبوعات وإصدارات تحوي ما جاء في هذه الفعاليات من رؤى وأفكار حول 
معظم القضايا والمسائل ذات االهتمام على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، فقد تم 
رصد وقائع جلسات هذا المؤتمر وإصدارها في ُكتيب، تركزت محاور التناول فيه على 

القضايا الرئيسية التي طرحت في المؤتمر، ومن أهمها:
)نظرة  العربي  القومي  األمن  مفهوم  من  العربي،  القومي  األمن  حتديات  ـ 

إقليمية( ومكافحة اإلرهاب في املنطقة العربية.

دور  املؤمتر  ناقش  حيث  اإليراني مع مجموعة دول )5+1(،  النووي  ـ االتفاق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ االتفاق ورؤية حتليلية له.

ـ االنعكاسات األمنية لالتفاق النووي اإليراني مع مجموعة الـ)1+5(، حيث 
نوقشت االنعكاسات على األمن القومي العربي، وعلى أمن دول اخلليج العربي، 

وفرص إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية.

النووية،  للطاقة  السلمية  االستخدامات  اإليراني على  النووي  االتفاق  ـ آثار 
)2( لمزيد من التفاصيل، انظر: سفير/  د. عزت سعد )محرر(، المؤتمر المشترك بين المجلس المصري للشؤون 
الخارجية وجامعة الدول العربية حول االنعكاسات األمنية اإلقليمية لالتفاق النووي اإليراني مع مجموعة دول الـ)5+1(، 

أوراق المجلس المصري للشؤون الخارجية، )القاهرة: 2016(.
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من حيث األمن واألمان النووي، وعرض لتجارب عربية لبرنامج نووي سلمي، وذلك 
بجانب حتليل ملضمون حقوق والتزامات الدول األطراف في االتفاق النووي اإليراني 
وآثاره اإلقليمية، وانعكاساته على نظام عدم االنتشار في  القانونية  وطبيعته 
منطقة الشرق األوسط بصفة خاصة، واالستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ـ مستقبل الشراكة العربية النووية واالستراتيجية العربية النووية حتى 
عدم  ظل  في   2020 لعام  املراجعة  مؤمتر  لعقد  والتحضيرات   ،2020 عام 

التوصل لعاملية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. 
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ورشة عمل بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية

المجلس ورشة عمل تحت عنوان "المصالحة  ُعقد بمقر  9 مارس2016،   بتاريخ 
وبحضور  فتح،  حركة  مع  بالتنسيق  النجاح"،  وفرص  التحديات  الفلسطينية:  الوطنية 
العربية سابقًا، وعدد من ممثلين  للجامعة  المساعد  العام  السفير/ محمد صبيح، األمين 
السفارة الفلسطينية بالقاهرة، ووزارة الخارجية، وخبراء في القانون والعلوم السياسية 

واالقتصاد من الجانبين.
بدأت الندوة بمداخلتين من جانب السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس ، والسفير/ 
القومي  لألمن  الفلسطينية  القضية  أهمية  أكدا  حيث  المجلس،  مدير  سعد،  عزت  د. 
الدافع األساسي  الفلسطينية  الوطنية  المصالحة  العمل على تحقيق  المصري وضرورة 

لعملية السالم.
وتناول السادة الخبراء عبر الموضوعات المختلفة التي طرحوها خالل ورشة العمل، 

النقاط الرئيسية التالية: 
التأكيد على أن حركة حماس هي المسؤولة عن استمرار االنقسام، بحكم أنها لم 	 

تكن جزًءا من المشروع الوطني الفلسطيني، بل وحرصها على العمل في إطار سياسي 
مختلف حاكم لتحركاتها، فضالً عن رغبتها في السيطرة على مقاليد األمور.  

السياسي 	  للمشروع  والداعم  الضاغط  الشعبي  الحراك  أهمية  على  التشديد 
والمقبول  واإلقليمي  الدولي  المستويين  على  والمدعوم  السلطة  من  الُمقدم  الفلسطيني 
أن يضغط على حركة حماس ويدفعها  الدعم من شأنه  أن هذا  إلى  خارجيًا. واإلشارة 

لمراجعة مواقفها المتشددة من موضوع المصالحة ككل.
أن الدور المصري الفعال الذي تم تحت غطاء الجامعة العربية قد تبلور منذ بداية 	 

االنقسام عام 2007، ووصوالً للورقة المصرية في الرابع من مايو 2011، والمتضمنة 
لحلول شاملة لكافة القضايا المثارة. 

العمل فإن  أُثير من موضوعات ومناقشات ومداخالت خالل ورشة  وفي ضوء ما 
المجلس المصري للشؤون الخارجية يرى ما يلي:

أهمية المصالحة الوطنية الفلسطينية في دفع عملية السالم، خاصة وأن استمرار 	 
االنقسام من مصلحة إسرائيل، فضالً عن أهمية الدور المصري في تحقيق المصالحة 
حتى التُترك الساحة ألطراف إقليمية أخرى تتعارض مصالحها مع المصالح المصرية.
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واتخاذ 	  حماس،  مع  بعالقتها  الخاصة  حساباتها  بإعادة  مصر  قيام  ضرورة 
تهدد  التي  القضايا  من  العديد  في  تورطها  بعد  وقوة، خصوًصا  حزًما  أكثر  إجراءات 

األمن القومي المصري.
بشكل 	  فتح  وحركة  الفلسطينية  السلطة  مع  المصري  التنسيق  استمرار  أهمية 

مستمر حتى تكون المواقف مشتركة، وتحظى بأكبر قدر من التفاهم الثنائي سواء في 
مسألة المصالحة أو أي موضوعات أخرى تهم الطرفين.

وفي ختام ورشة العمل تم التأكيد على أهمية القيام بعقد ورش عمل أخرى في القضايا 
المرتبطة بالقضية الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي.
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المؤتمر المشترك حول »ثقافة األمن النووي
ومنع االنتشار في الشرق األوسط«

بتاريخ )27-26(إبريل 2016، عقد المجلس المصري للشؤون الخارجية، مؤتمًرا 
بجامعة  النووي  األمن  ومعهد  المصري"  "الباجواش  جمعية  مع  بالتعاون  مشترًكا، 

"تينيسي األمريكية"، حول  "ثقافة األمن النووي ومنع االنتشار في الشرق األوسط".
والمؤتمر هو نتاج عمل مشترك بين المجلس المصري للشؤون الخارجية وجامعة 
في  االنتشار  ومنع  النووي  األمن  ثقافة  حول  المختلفة  النظر  وجهات  لطرح  تينيسي، 

الشرق األوسط.
وقد افتتح المؤتمر السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، 
والسفير/ د. عبدالرحمن موسى، نائب رئيس جمعية الباجواش المصري، السفير/ عمر 
عامر، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب وزير الخارجية، واألستاذ الدكتور/ 
"هاورد هول"، الرئيس المحافظ لألمن النووي، ومدير برنامج األمن العالمي لمركز 

"هاورد بيكر" للسياسات العامة، ومدير معهد األمن النووي بجامعة تينيسي.
وكان أحد موضوعات المؤتمر، كما أكد عليها األستاذ الدكتور/ "جوزيف ستاينباك 
بمركز  المساعد  والباحث  النووي،  األمن  بمعهد  المشارك  والباحث  األستاذ  الرابع"، 
اإلنسان  على  االعتماد  مفهوم  هو  تينيسي،  بجامعة  العامة  للسياسات  بيكر”  “هاورد 
اإلنسان  على  واالعتماد  الداخلي  التهديد  على  وركز  الداخلي،  بالتهديد  ذلك  وعالقة 
المفاهيم  مختلف  عرض  وقد  الواسعة،  البحثية  واألكاديمية  العملية  خبرته  مستخدًما 

النظرية والتعليمية والصناعية كجزء من المؤتمر.
الشرق  ذلك  في  بما  االنتشار،  ومنع  النووي  باألمن  تتعلق  قضايا  المؤتمر  ناقش 
بعين  المشترك  المؤتمر  وقد وضع  مستديرة،  ومائدة  األوسط، من خالل عدة جلسات 
االعتبار ما خلُصت إليه القمم النووية األربع التي عقدت في "واشنطن" عام 2010، 
التي ُعقدت في  الرابعة واألخيرة  2014، والقمة  2012، "الهاي" عام  "سيول" عام 

واشنطن في الفترة من 31 مارس إلى 1 إبريل 2016.

وقد تناولت المداوالت الموضوعات التالية:
ـ العناصر األساسية لألمن واألمان النووي، بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف 
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في االستخدام السلمي للطاقة النووية.
التصدي  في  الحكومية،  غير  والمنظمات  الدولية،  المنظمات  الحكومات،  دور  ـ 

لتحديات األمن النووي.
ـ التعاون الدولي في مجال األمن النووي.

.)MENWFZ( ـ إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية
ـ التحديات التي تواجه مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي 2020.

ـ التقييمات اإلقليمية للقضايا النووية وغير النووية، مع التركيز على فرص الشراكة.
خلُص المؤتمر إلى عدد من االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالتحديات التي تواجه 

األمن النووي ومنع االنتشار في الشرق األوسط، من أهمها:
أن فشل مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة منع االنتشار كان محبطًا وانعكاًسا ألوجه 

فشل عوامل أخرى، هي:
 ،1995 عام  األوسط  للشرق  االنتشار  منع  معاهدة  مراجعة  مؤتمر  قرار  تنفيذ  1ـ 
عامالً  يُعد  الشامل،  الدمار  وأسلحة  النووية  األسلحة  من  خالية  منطقة  بإنشاء  الخاص 

حيويًا لتنفيذ المد الالنهائي لمعاهدة منع االنتشار النووي.
2ـ عدم االمتثال لاللتزامات بالتفاوض حول معاهدة لنزع السالح النووي على النحو 
يوليو  في  الصادر  الدولية،  العدل  لمحكمة  االستشاري  الرأي  قبل  به من  أوصي  الذي 
1996، وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارها رقم 

.)52/70(
3ـ عدم تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع االنتشار النووي لعام1995، وتمديد 
حظر  معاهدة  مراجعة  مؤتمر  قرره  لما  وفقًا  "هلسنكي"،  مؤتمر  إلغاء  مع  المؤتمر، 
االنتشار النووي، بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في 
.)A/70/24( الشرق األوسط لعام 2010، بما في ذلك القرار األخير للجمعية العامة رقم
4ـ لهذه اإلخفاقات تأثير سلبي على مستقبل معاهدة حظر االنتشار النووي، بما في 

ذلك مصير مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر االنتشار النووي لعام 2020.
5ـ إذا لم يتم تحقيق أي تقدم في التفاوض حول معاهدة نزع السالح النووي، وإنشاء 
منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط حتى انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة 
الخاص   1995 عام  قرار  في  النظر  إعادة  ينبغي   ،2020 لعام  النووي  االنتشار  منع 

بالتمديد الالنهائي لمعاهدة منع االنتشار النووي.
6ـ أهمية تبادل وجهات النظر بين الواليات المتحدة األمريكية والدول األخرى الحائزة 
على األسلحة النووية، في مجال االعتماد على اإلنسان والتخفيف من كل التهديدات بما 

في ذلك التهديدات الداخلية.
7ـ قد تقود األخطاء وإمكانية الوصول إلى األسلحة النووية بواسطة الفاعلين من غير 
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الدول، وبالتحديد الجماعات اإلرهابية بما في ذلك الداخل، إلى كارثة قد تنتهي بجريمة 
إبادة جماعية، ولهذا يجب وضع سبل الوقاية منه كأهمية قصوى.

8ـ التأكيد على أهمية اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتعديالتها لعام 2005، 
تعميمهما  نحو  العمل  النووي، ومواصلة  اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية  االتفاقية  وعلى 
عالميًا وتنفيذهما بالكامل. كما نُرحب بقرب دخول تعديالت اتفاقية الحماية المادية للمواد 

والمنشآت النووية لعام 2005 حيز النفاذ.
9ـ تزايد مخاطر استخدام األسلحة النووية على نحو غير مقصود، أو بالخطأ، أو غير 
ُمصرح به، بشكل كبير مع تزايد العواقب بعيدة المدى على البيئة بدون إحراز أي تقدم 

ملموس بشأن نزع السالح.
الدمار  أسلحة  من  وغيرها  النووية  األسلحة  وجود  الستمرار  السلبية  اآلثار  10ـ 
وبناًء  األسلحة.  تلك  حيازة  استمرار  الدفاع عن  منطق  التساؤالت حول  يُثير  الشامل، 

عليه فإننا نكرر الحاجة الملحة للتخلص منها.
11ـ نحن نسهم في تعزيز وبناء الثقة في فعالية نظم األمن النووي الوطنية على عدة 

مستويات: أكاديمية، المنظمات غير الحكومية، وحكومية.
ذلك  في  بما  وثيقًا،  دوليًا  تعاونًا  واإلشعاعي  النووي  اإلرهاب  مكافحة  تتطلب  12ـ 
التعاون  يُسهم  أن  وينبغي  للدول.  الوطنية  والقوانين  وفقًا لإلجراءات  المعلومات  تبادل 
الدولي في بنية عالمية أكثر شموالً وتنسيقًا واستدامة وقوة لألمن النووي، وذلك من أجل 

المصلحة المشتركة واألمن للجميع.
13ـ تقع مسئولية األمن النووي داخل الدولة على عاتقها، عند تطوير االستخدامات 
السلمية للطاقة النووية، كما تم االعتراف بها كحق سيادي بموجب المادة الرابعة، بما 
في ذلك القوة النووية، ويجب أن يكون استخدام الطاقة النووية مصحوبًا بمستويات فّعالة 
لألمن النووي،وامتثاالً لاللتزامات والمعايير الدولية بما في ذلك أحكام المادة الرابعة من 

معاهدة حظر االنتشار النووي.
النووية،  المواد  لجميع  الفعالة  المادية  الحماية  ضمان  للغاية  المهم  لمن  إنه  14ـ 
والُمنشآت النووية في العالم أجمع، بما في ذلك الدول التي لم تصدق عليها بعد، أو تلك 
التي لم تنضم لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، مع إيالء اهتمام خاص للمفاعالت 

النووية القديمة.
فاعلية  على  والحفاظ  لتحقيق،  مسئولياتها  تتحمل  أن  الدول  جميع  على  ينبغي  15ـ 
األمن النووي، بما في ذلك الحماية المادية للمواد النووية والمواد اإلشعاعية األخرى 
خالل االستخدام، والتخزين والنقل والمنشآت والتكنولوجيات األخرى ذات الصلة في 
جميع مراحل دورة حياتها، باإلضافة إلى حماية أمن المعلومات النووي. وهذا يشمل 

وجود برامج قوية لحماية المنشآت من التهديدات بما في ذلك التهديد الداخلي.



33المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م

16ـ يجب حث كل الدول على تعزيز أمنها النووي، مع األخذ في االعتبار خدمات 
ومنشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة باألمن النووي، والمصادر األخرى 
.)INSEN( مثل الشبكة الدولية لتعليم األمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
17ـ في هذا الصدد، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها دور محوري في تعزيز 
إطار األمن النووي عالميًا، وتنسيق األنشطة الدولية في مجال األمن النووي. وتحقيقًا 
النووي في تطوير  الغاية، ينبغي األخذ في االعتبار إسهامات لجنة توجيه األمن  لهذه 
هذه  مثل  وتعتبر  الذرية.  للطاقة  الدولية  للوكالة  النووي  األمن  وخدمات  منشورات 
المنشورات مساهمة مفيدة لنتائج المؤتمر الدولي حول"األمن النووي وتعزيز الجهود 
العالمية"، الذي نُظَّم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في "فيينا" في يوليو 2013، 
وبشكل خاص اإلعالن الوزاري وتنظيم المؤتمر الدولي لألمن النووي في عام 2016.

18ـ ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة جهودها في مساعدة الدول، 
في حالة طُلب منها، لتعزيز السيطرة الوطنية التنظيمية على المواد النووية، بما في ذلك 
ينبغي  النووية، وبالمثل،  المواد  للمحاسبة والسيطرة على  الدول  إنشاء وصيانة أنظمة 
على الدول أن تضمن أن يكون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية موارد كافية لتأدية هذه 

المهام.
للمواد  المدني  النقل  سالمة  وتعزيز  لضمان  الدولي  التعاون  استمرار  ينبغي  19ـ 
المشعة، بما في ذلك سالمة النقل الدولي. كما ينبغي نقل المواد المشعة وفقًا إلرشادات 

ومعايير األمن واألمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
20ـ يحق للدول أن تقوم باستخدامات إضافية للمساعدات المقدمة في مجال األمن 
الوكالة  المساعدات، بما في ذلك موارد  لتلك  النووي، حيث يكون هناك حاجة وطلب 

الدولية للطاقة الذرية في مجال األمن النووي.
لعام2004،   1540 األمن  مجلس  لقرار  وفقاً  الجهود  مواصلة  ضمان  ينبغي  21ـ 
الحصول  الدول من  الفاعلين من غير  لمنع  2011، وذلك  القرار1977لعام  من خالل 
على المواد النووية والمشعة األخرى، والتي يمكن استخدامها ألغراض خبيثة. ونحن 
ملتزمون بتعزيز بيئة دولية سلمية ومستقرة، بالحد من خطر اإلرهاب النووي، وتعزيز 

األمن النووي من خالل التعليم، والتدريب، والتوعية من خالل سياسة دعوية فعالة.
22ـ ينبغي المتابعة الدقيقة ل قرار مجلس األمن1540 والقرارات الالحقة، بما فيها 
قرار مجلس األمن 1977لعام 2011   من خالل لجنة1540،وسالمة المساعدات الذرية 
الدقيق  االستعداد  االعتبار  في  آخًذا  اإلنمائية،  وأبعادها  والصحية،  والبيئية،  المشعة، 

لتفادي التهديدات السيبرانية.
23ـ يجب تسليط الضوء على قضايا السالمة واألمن المرتبطة بالطاقة النووية، بما 
في ذلك إدارة الوقود المستنفذ والنفايات المشعة بطريقة مستدامة. ويشمل أيضا الدور 
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 ،)NNWSs( الحيوي الستمرار مساعدة الدول المتلقية غير الحائزة لألسلحة النووية
في تلقي إدارة آمنة ومستقرة من الوقود المستنفد.

24ـ من الضروري ضمان سالمة، وأمن، وتقليل المخزونات من المواد االنشطارية 
المستخدمة في األغراض العسكرية و/أو المدنية، بما في ذلك اليورانيوم عالي التخصيب 
بالبلوتونيوم  بالبلوتونيوم، جنبًا إلى جنب مع المفاعل الذي يعمل  التي تعمل  واألسلحة 
المستخدم في الدول التي لديها المنشآت ذات الصلة إلعادة معالجة الوقود المستنفد بها.

الحكومية في مصر  المنظمات غير  بين  الحوار  المحافظة على  25ـ ودعًما لروح 
)المجلس المصري للشؤون الخارجية، والباجواش المصري، وجامعة تينيسي(، يجب 
الُمضي قدًما في متابعة إقامة مؤتمر ُمناظر في الواليات المتحدة األمريكية، يستضيفه 
معهد األمن النووي، ومركز "هوارد بيكر" للسياسة العامة في جامعة تينيسي، لتقييم 
توصيات هذا المؤتمر، وتشجيع المساهمات حول  القضايا األخرى المهمة في الشرق 

األوسط، في مجال ثقافة األمن النووي وعدم االنتشار.
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اجلل�صة  اخلتامية ل�صل�صة حما�رضات اأع�صاء املجل�ش
لطلبة من�ذج حماكاة وزارة اخلارجية - كلية القت�صاد والعل�م 

ال�صيا�صية- جامعة القاهرة

بناًء على الدعوة الموجهة إلى المجلس من نموذج محاكاة وزارة الخارجية- وذلك في 
إطار سلسلة المحاضرات التي نظمت بناء على طلب كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
الخارجية  السياسة  في  ودوره  المجلس  بأنشطة  تعريفية  جلسة  لعقد   - القاهرة  جامعة 
أنيسة حسونة، نائب رئيس المجلس، ومعها السفير  النائبة/  المصرية،  حيث استقبلت 
النموذج في 18 مايو 2016، حيث ركزت  عزت سعد مدير المجلس، عدد من طلبة 

الجلسة على مايلي:

أكدت النائبة أنيسة حسونة عدة نقاط، أهمها:
الدبلوماسية  على  تعتمد  كانت  ازدهاًرا  فتراتها  أشد  في  الناعمة  مصر  قوة  أن  ـ 
المصرية، وهذا كان منذ القدم، فدوًما ماكانت الدبلوماسية المصرية تقود العالم، مشيرة 
إلى أن تلك الدبلوماسية امتدت لشرق آسيا وأفريقيا وحتى أوروبا، وبرز هذا بشكل كبير 
في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو ما امتد حتى اآلن، وإن كان بشكل أقل 

زخًما مما كانت عليه.
ـ خالل تعريفها بالمجلس أكدت على أن المجلس منظمة أهلية، ويُمثّل أحد المنابر 
المجلس  وأن  خاصة  المصرية،  الخارجية  السياسة  حول  الموضوعي  للنقاش  المهمة 
يضم نخبة من السفراء والوزراء والكثير من قادة الرأي، وبالتالي فالمجلس منذ إنشائه 
يُنظر إليه على أنه  فاعل أساسي في خدمة المصلحة المصرية، فضالً عن كونه داعًما 
تُرسل  عمل  أوراق  يُقدم  مستقل  منبر  بكونه  يُّخل  ال  هذا  لكن  المصرية،  للدبلوماسية 

لوزارة الخارجية للتعبير عن رأي المجلس.
ـ أن المجلس يحرص على إثراء أي مناقشات تتم داخله باستضافة عدد من الشخصيات 
المهمة – ذات ثقل في المجتمع المصري – خاصة وأن المجلس هو الوحيد المختص في 
الشؤون الخارجية، وهو ما يُبَرز في المؤتمر السنوي الذي يعقده المجلس محاكاة للمراكز 
الحالية  المرحلة  الرأي، خاصة وأن  للتعبير عن  فتح منصة  بهدف  المناظرة،  العالمية 
تحتاج لفتح الطريق للحوار وإبداء الرأي، وعدم االنتظار بل األخذ بزمام المبادرة، وهو 
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ما عمل عليه المجلس خالل 25 عاًما حتى أصبح من الصعب تجاهل دوره خصوًصا 
فيما يقوم به من جوالت خارجية لبناء عالقات مهمة مع مختلف مراكز الفكر العالمية.

ـ تعليقاً على دور الشباب في المجتمع، أكدت سيادتها أن االكتفاء باالحتجاج ليس كافيًا 
بل البد من البناء على الفرص المتاحة حاليا للشباب، والفرص المقبلة في االنتخابات 
المحلية خصوصاً وأن 25 % من المجالس المحلية القادمة من الشباب، وبالتالي على 
الشباب أن يسعى للفوز بها وتقديم افضل ما لديه، مشيرة إلى أننا ال نمتلك رفاهية التشاؤم، 
وأننا منذ ثورة يناير 2011  دخلنا في نفق مظلم البد من الخروج منه، مؤكًدة ضرورة 
عبور هذا النفق من خالل تحدي األوضاع الصعبة الراهنة، والتي على رأسها الوضع 
االقتصادي لتوفير فرص العمل للشباب، وبخاصة النساء  التي تشير اإلحصائيات بأن 

30 % منهن يقمن بإعالة أسرهن وال يجدن الفرص الوظيفية المناسبة. 

من جانبه، أكد السفير/ د.عزت سعد، على اآلتي:
ـ فيما يتعلق بالهيكل الداخلي للمجلس،  أوضح بأنه يعمل من خالل 12 لجنة دائمة، 
يتولى كل منها إدارة أو بحث السياسة الخارجية المصرية في إقليم جغرافي معين، وبحث  
العالقات الثنائية في هذا اإلطار الجغرافي، وباإلضافة لهذه اللجان توجد مجموعات عمل 
ُمّشكلة لبحث حاالت معينة، كتلك المتخصصة في مجال القانون الدولي، وأخرى خاصة 
بالعالقات المصرية– السودانية، وكذا اإلثيوبية واإلسرائيلية...إلخ، وذلك لبحث كل مايشغل 
الرأي العام، ُمشدًدا على أن المؤتمر السنوي يختص بمناقشة أبرز قضايا الساحة، ومنها 
تركيز المؤتمر السابق على مناقشة "قضية اإلرهاب والتحديات في الشرق األوسط"، هذا 

باإلضافة للنشرات اإلخبارية الصادرة كل 3 أشهر حول أنشطة المجلس.
ـ وفيما يتعلق بالجانب المالي، أكد سيادته أن وزارة الخارجية المصرية تدعم المجلس 
ماليًا، هذا بجانب اشتراكات األعضاء وهذا شأن المراكز العالمية، مؤكًدا على الرفض 

التام لتلقي دعًما ماديًا أو معنويًا من أي جهة أجنبية.
ـ نّوه إلى أن نشاط المجلس اليقتصر فقط على الموضوعات السياسية، بل يمتد إلى 
الجوانب االقتصادية، وبخاصة اقتصاديات الطاقة والجوانب الثقافية، وفي هذا الصدد تم 
التوقيع مؤخًرا على اتفاقية شراكة مع المجلس المصري للشؤون االقتصادية، حيث من 
المقرر أن يتم إعداد أجندة مشتركة حول المواضيع االقتصادية، مشيًرا إلى أن للمجلس 
شراكات مهمة في الخارج مع  30أو35 مؤسسة متصلة، وخاصة مع الدول الصديقة 
وعلى رأسها روسيا والصين، وأيًضا مع المنظمات الدولية كاألمم المتحدة، فضالً عن 
الشراكة الدائمة مع االتحاد األوروبي، مؤكًدا أن كافة الوفود األجنبية التي تصل لمصر 
يكون على رأس أولوياتها عقد لقاءات مع المجلس، خاصة وان المجلس مؤسسة مستقلة، 

وبالتالي فهو يتمتع بحرية أكبر للتعبير وإبداء رأيه في مختلف القضايا.
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هذا وقد طرح عدد من الطلبة المشاركين مجموعة من األسئلة حول صنع السياسة 
الخارجية  السياسة  صناعة  في  المدني  المجتمع  منظمات  ودور  المصرية،  الخارجية 
مع  المصرية  الخارجية  السياسة  بين  توافق  حدوث  الضروري  من  وهل  المصرية، 
الوضع الداخلي والرأي العام المحلي، ولما ال تقوم مصر بتحسين أوضاعها وعالقاتها 

مع عدد من القوى اإلقليمية المهمة في المنطقة كتركيا وإيران؟.
وفي استفسارات أخرى حول الدور الذي يلعبه المجلس، تساءل عدد من الحضور 
في  مصر  صورة  وتصحيح  العالمي،  العام  الرأي  مواجهة  في  المجلس  دور  حول 
الخارج، خصوًصا وأن له قدرة على التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع 
المدني الغربية، وتساءل البعض حول مدى تدخل المجلس في صناعة السياسة الخارجية 
المصرية؟، وكذا حول موقفه من المبادرة األخيرة التي طرحها الرئيس السيسي لحل 

المشكلة الفلسطينية واتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟.

النقاط  على  بالتأكيد  ما طُرح  على  سعد  د.عزت  السفير  علق  السياق،  ذات  وفي 
التالية:

موجود  هذا  وأن  فقط،  الخارجية  وزارة  شأن  ليس  الخارجية  السياسة  صنع  أن  ـ 
النظم الرئاسية يلعب كال من الرئيس ومؤسسات  أنه في  العالم، موضًحا  في كل دول 
المخابرات واألمن القومي والدفاع، دوراً في صنع السياسة الخارجية المصرية، مؤكًدا 
أن وزارة الخارجية جهاز معلوماتي يختص برصد القضايا المختلفة، والوضع الراهن، 
وكذا المطلوب لمواجهتها مع ما يتفق مع األمن القومي، باإلضافة إلى وضع الخيارات 

وعرضها على رئيس الجمهورية، ليتم اختيار أنسب الحلول المقدمة.
ضد  تعمل  وإثيوبيا(  وتركيا  )إيران  وبخاصة  اإلقليمية  القوى  بعض  أن  أوضح  ـ 
تركيا  أعلنته  ما  منها،  أمثلة  بعدة  ذلك  على  مدلالً  الوقت،  طوال  المصرية  المصالح 
صراحة بعدم احترامها أو قبولها للخيار المصري،  بل وأرادت فرض نموذج معين على 
الشعب المصري، إضافة للخالفات األخرى مع الجانب اإليراني في سياساتها التوسعية 
المراحل حلحلة األزمة، ووضع  إلى أن مصر حاولت خالل كل  المنطقة، مشيًرا  في 
مجموعة من الشروط للوصول لمنتصف الطريق، إال أن إيران رفضت تطبيقها، وأن 
لرعاية  قسم  البلدين  من  كل  لدى  يوجد  حيث  دبلوماسيًا  إيران  بمقاطعة  تقم  لم  مصر 
مصالح كل منها لدى اآلخر، وبالتالي لم تكن ردود أفعال مصر أكثر من رد لما تمارسه 

تلك الدول.
ـ أن السياسة الخارجية المصرية التُّصمم إلرضاء فصيل معين، وإال سيصبح النظام 
شعبويًا اليُمكن التحكم فيه، وأن قضايا السياسة الخارجية البد أن تحسم وفقًا للمصلحة 
وأن  قوته، خصوًصا  كانت  مهما  تيار شعبي  تسير وراء  وأال  القومي،  العامة واألمن 
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اليعمل  النظام  بأن  الشعبية  الفئات  بعض  إقناع  تحاول  الداخل  في  القوى  بعض  هناك 
لصالحه، في محاولة لتبديد الثقة بين النظام والشعب كما كان في السابق، موضًحا بعض 
األمثلة على ذلك، منها محاولة بعض القوى تطبيع العالقات مع إيران خاصة بعد رفع 
العقوبات، مشيًرا إلى أن هذا خطأً شديد، خاصة وأن أجهزة صنع القرار تعلم أن النظام 
اإليراني ليس صادقًا فيما يعد به، إضافة للخطر الذي سينجم من خسارة  بعض الحلفاء 

في دول الخليج وعلى رأسهم السعودية واإلمارات.
بين  القوية  الودية  العالقات  أنه رغم  تابًعا، موضًحا  ليست  التأكيد على أن مصر  ـ 
مصر ودول كالسعودية وروسيا والواليات المتحدة اليحدث توافق كامل في السياسات 

المتبعة، وتظل لمصر مواقفها التي تنبع من مصالحها الخاصة.
ـ وفيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين الجانب المصري والسعودي، 
أوضح أن )المادة 151( من الدستور، تؤكد"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في عالقاتها 
لها  النواب،وتكون  مجلس  موافقة  بعد  عليها  ويصدق  المعاهدات،  الخارجية،ويبرم 
لالستفتاءعلى  الناخبين  دعوة  .ويجب  الدستور  ألحكام  وفقًا  نشرها  بعد  قوةالقانون 
معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة،واليتم التصديق عليها إال بعد 
إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة.وفى جميع األحوال اليجوزإبرام أية معاهدة تخالف 
على  الدولة".مؤكًدا  إقليم  من  جزء  أي  عن  التنازل  عليها  الدستور،أويترتب  أحكام 
البرلمان لها يصدرها رئيس  للبرلمان، وأنه عقب إقرار  بالفعل  أُحيلت  أن االتفاقية قد 
يكفوا  لم  المملكة  في  األشقّاء  أن  االعتبار  في  األخذ  إلى ضرورة  منوهًا  الجمهورية، 
على صيادين  للقبض  حاالت  وجدت  وأنه   ،1967 عام  منذ  بالجزيرتين  المطالبة  عن 
مصريين في الجزيرتين من السلطات السعودية، ثم يتم اإلفراج عنهم بعد تدخل السلطات 
تنفذ  لم  مصر  وقعتها  التي  والغاز  النفط  عن  التنقيب  عقود  بعض  إن  بل  المصرية، 
العتراض السعودية على ذلك، باعتبار أن تلك الحقول تقع في أراضي خاضعة للسيادة 

السعودية من منظور الرياض.

بينما جاء التعليق من النائبة/ أنيسة حسونة، بالتأكيد على مايلي:
ـ أن السياسة الخارجية المصرية البد وأن تعبر عن األمن القومي المصري.

ـ أن اإلخراج الذي تم لمسألة الجزيرتين لم يحالفه التوفيق، حيث كان من الضروري 
اطالع الشعب على نقاط أساسية بدون تفاصيل، مشيرة إلى أن الخالف الحالي هو نتيجة 
تأكيد البعض–وهم ليسوا أكثرية– على أن الجزيرتين مصريتين، وأن المجلس ستعرض 
عليه اتفاقية ترسيم الحدود كاملة بخرائطها للدراسة، وبعدها سيُقرر المجلس إقرارها أم 

ال وفقاً للمصلحة المصرية.
ـ أن الدور القيادي المصري مهًما، خاصة وأن مصر بما تمتلكه من مقومات تمارس 
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دورها القيادي،مشيرة إلى أن تلك المقومات ليست مادية فقط، بل بما تطلقه من مبادرات 
إصالحية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، فضالً عن الدعم العربي واألفريقي المستمر، 
مؤكًدة على أن استعادة هذا الدور القيادي يحتاج لبعض الوقت، خاصة بعد ظهور قوى 
الدولة  مادية ودينية في المنطقة تريد قيادة المنطقة، والتي  ظهرت خالل فترة غياب 

المصرية.
اتفاقية ترسيم  توقيع  لم تهدف في  بتركيا وإيران، أوضحت أن مصر  يتعلق  فيما  ـ 

الحدود مع قبرص إثارة المشاكل بل األمر يتعلق بالمصلحة المصرية.
ـ بالنسبة إلصالح صورة مصر في الخارج، أكدت أن مصر التحتاج لذلك، بل إن 
اإلصالح الداخلي سينعكس على الصورة الخارجية،مشدًدة على ضرورة إصدار بيانات 

للرد على مايُذكر في اإلعالم الغربي.
ـ فيما يخص المبادرة التي أطلقها الرئيس لحل المشكلة الفلسطينية، أشارت إلى أن 
القضية تحتاج لتحرك عاجل، وأنه ليس من الحكمة  تصدير تلك القضية لألجيال القادمة، 
بل يجب اتخاذ خطوات عاجلة لحل المشكلة الفلسطينية– الفلسطينية أوالً، ثم العمل على 
إحياء المفاوضات الفلسطينية–اإلسرائيلية، موضًحة إنها تتوقع أن تكون مبادرة الرئيس 

أتت بناًء على وجود إرهاصات سابقة في هذا الشأن.
ـ ختاًما، أكدت أن دور المجلس هو أن يكون منبًرا لكل اآلراء، وليس صانًعا للسياسة 
الخارجية المصرية، خاصة مع عدم وجود جمعية أهلية مسؤولة عن السياسة الخارجية 
خالف المجلس، وأن المجلس يقوم دوًما بالعمل على إيصال الصوت المصري للخارج، 

واستضافة وفود أجنبية إلطالعهم على حقيقة الوضع المصري.  
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لقاء جمل�ش اإدارة املجل�ش امل�رضي لل�ص�ؤون اخلارجية
مع جلنة العالقات اخلارجية مبجل�ش الن�اب

بتاريخ 29 مايو 2016 ُعقد لقاء بين أعضاء مجلس إدارة المجلس، وأعضاء لجنة 
السفير/ د. منير زهران،  بمقر األخير، بمشاركة  النواب،  الخارجية بمجلس  العالقات 
رئيس المجلس،والسفير/ عبد الرؤوف الريدي، والسفير/ د.محمد شاكر، والسيدة/ أنيسة 
عصام حسونة، والسفيرة/ منى عمر، والسفير/هشام الزميتي، والدكتور/ حازم عطية 
هللا، ومن أعضاء لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب رئيس اللجنة السفير/محمد 
العرابي، وزير الخارجية األسبق، والنائب/ محمد سليم، والنائب/ إبراهيم عبد الوهاب.

إدارة  مجلس  أعضاء  مع  العرابي،باالجتماع  محمد  السفير/  اللجنة  رئيس  رّحب 
باكورة  اللقاء  هذا  يكون  بأن  أمله  وأعرب عن  الخارجية،  للشؤون  المصري  المجلس 
الجتماعات أخرى مستقبالً، لتعزيز التعاون فيما بين مجلس النواب والمجلس المصري 
المشترك،  االهتمام  ذات  الموضوعات  حول  التشاور  أجل  من  الخارجية،  للشؤون 
واالستفادة من خبرة أعضاء المجلس المصري في مختلف المجاالت التي تهُّم مجلس 
النواب، وبصفة خاصة في مجال العالقات الخارجية، وفي هذا السياق، أوضح السفير/ 

العرابي، اختصاصات اللجنة التي تتمحور حول أربعة محاور، وهي:
ـ التعامل مع وزارتي الخارجية والهجرة.

ـ التعامل والتنسيق مع لجان مجلس النواب األخرى التي تختص بالشؤون الخارجية 
لجنة حقوق  األفريقية،  اللجنة  العربية،  "اللجنة  التماس  )لجان  أسماها  والتي  األخرى، 

اإلنسان، لجنة السياحة"(.
ـ التعامل مع المجتمع المصري والتأثير عليه، و التأثر به مع اإلشارة بصفة خاصة 

إلى مراكز الفكر، والبحث، والجامعات، والطلبة.
ـ العمل الخارجي مع اإلشارة بصفة خاصة إلى االهتمام بتحسين صورة مصر في 

الخارج، واستقبال الوفود األجنبية والمشاركة في المؤتمرات.
المصري  المجلس  مع  تنظيمه  تم  الذي  االجتماع  بأن  العرابي،  السفير/  وأضاف 
االهتمام  إلى  خاصة  بصفة  وأشار  الثاني،  المحور  إطار  في  يأتي  الخارجية  للشؤون 
أخرى،  دول  مع  الدولة  تعقدها  التي  الدولية  واالتفاقيات  البرلمانية،  الصداقة  بجمعية 
المملكة العربية السعودية بشأن  التي تم توقيعها مع  مشيًراً بصفة خاصة إلى االتفاقية 

جزيرتي "تيران وصنافير".
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من جانبه اقترح السفير/ عبد الرؤوف الريدي، إنشاء محفل ذا بُعٍد دولي في أسوان 
)دافوس،  مثل  األخرى  المشهورة  المحافل  غرار  على   ،)Aswan Forum(يسمى
من  وغيرهم  المصري،  البرلمان  أعضاء  فيه  يشارك  وهلسنكي(  براتسالفا،  ميونيخ، 
البرلمانات األخرى المهتمة باالقتصاد والسياسة من مصر والخارج، ويتم عقده سنويًا 

في فصل الشتاء، و االتفاق على موضوعين رئيسيين كل سنة.
وقد عرض النائب/ محمد سليم، بأنه مستعد للمساعدة في ترتيبات انعقاد هذا المحفل 
بحماس شديد، وأضاف  ذلك  الخارجية  العالقات  لجنة  أيّد رئيس  وقد  فيه،  والمشاركة 
السفير/ عبد الرؤوف الريدي،ضرورة االهتمام بالشباب، ومعالجة مشاكله باالستفادة من 

خبرات البرلمانات، وتجارب الدول األخرى، كما يقترح إنشاء فريق عمل لإلعداد له.
دعوته،  على  للمجلس  بالشكر  العرابي،  محمد  السفير/  توجه  السياق  ذات  وفي 
مبرًزا أهمية هذا اللقاء التشاوري مع المجلس المصري للشؤون الخارجية،موّضًحا أهم 
المجلس بعد إعادة تشكيل مجلس اإلدارة، في ضوء االنتخابات  بها  قام  التي  األنشطة 
التي جرت في الجمعية العمومية للمجلس في نوفمبر الماضي، ومشيًرا بصفة خاصة 
المشترك  والمؤتمر  الماضي،  يناير  في شهر  ُعقد  الذي  للمجلس  السنوي  المؤتمر  إلى 
جمعية  مع  المشترك  والمؤتمر  الماضي،  فبراير  أواخر  في  العربية  الدول  جامعة  مع 

"الباجواش المصري" و"جامعة تينيسي" حول ثقافة األمن النووي.
ذات  االجتماعات  في  بالمشاركة  اهتمامه  الوهاب،  عبد  إبراهيم  النائب/  أبدى  كما 
الصلة بالمجلس، مقترًحا لقاء اللجنة مع السفراء المعنيين في الخارج قبل تسلم عملهم 

كما يجرى عليه العمل في العديد من برلمانات العالم.
في حين تحّدث النائب/ محمد سليم، عن استعداده للتعاون أيًضا مع المجلس، وعرضه 

استضافة أعضاء المجلس في أسوان عندما يرغبون في القيام بزيارة للمحافظة.
في  اللجنة  أن  العرابي،  محمد  السفير/  أوضح  المجلس،  أعضاء  أسئلة  على  ورًدا 
مجمل أعمالها اليوجد لديها اختالف مع الخط الرسمي للدولة في السياسة الخارجية، فيما 
عدا اختالفات بسيطة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المصريين المقيمين في 
السعودية الذين انتهكوا القوانين السعودية، بأداء فريضة الحج دون إذن مسبق، وكذلك 

بالنسبة للتعامل مع بعض المنظمات غير الحكومية األجنبية، وبصفة خاصة األلمانية.
وبالنسبة لزيارات البرلمانيين المصريين للخارج، ذكر أن لجنة الشؤون الخارجية 
نفقتهم  على  للسفر  النواب  مجلس  أعضاء  يشجعون  هم  وإنما  سياحية،  وكالة  ليست 
الخاصة. وقد أوضح أنه يوجد 19 حزب ممثّلين في المجلس، باإلضافة إلى المستقلين 

ونسبتهم 53 %.
وبالنسبة لمواقف أعضاء مجلس النواب الذين يسافرون في وفود للخارج، أشار إلى 
أن هناك التزام بالخط العام للدولة، والتظهر االختالفات في المواقف إال داخل المجلس.
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األخرى،مؤكًدا  البرلمانات  من  أعضاء  يستقبلون  إنهم  إلى  أشار  الصدد  هذا  وفي 
للشؤون  المصري  المجلس  باالستفادة من خبرات  الخارجية ترحب  العالقات  لجنة  أن 

الخارجية فيما يخص ذلك.
من جانبه، أوضح السفير/ هشام الزميتي، أن الوفود األجنبية التي تزور مصر يكون 
في  التنسيق  زيادة  ويلزم  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  الموضوعات  أولوياتها  رأس  على 
مجلس النواب بين اللجان المختصة، وبخاصة لجنة الشؤون الخارجية، وحقوق اإلنسان 
في هذه الموضوعات، وإعداد المواقف حولها. وأضاف أن الدول الغربية أصبحت أكثر 
استعداًدا لإلستماع لمصر حين تتحدث عن مخاطر اإلرهاب، و أهمية تضافر الجهود 
لجان  أولويات  رأس  على  اإلرهاب  مكافحة  تكون  أن  ينبغي  أنه  موضًحا  لمواجهته، 

مجلس النواب في اتصاالتها مع جمعيات الصداقة البرلمانية.
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ور�صة عمل م�صرتكة ح�ل:
نح� مبادرة م�رضية لالأمن والتعاون الإقليمي)3(

بتاريخ 31 مايو 2016 عقد المجلس بالتعاون مع مركز األهرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية ورشة عمل مشتركة، لمناقشة الورقة التي كتبها السفير الدكتور/ محمد 
اإلقليمي"،  والتعاون  لألمن  مصرية  مبادرة  "نحو  بعنوان  المجلس،  عضو  حجازي، 
وذلك بحضور السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د.عزت سعد، مدير 
المجلس، كما حضر نيابة عن مركز األهرام الدكتور/ محمد السعيد إدريس، المستشار 
محل  للموضوع  المختلفة  األبعاد  النقاش  وتناول  المركز،  باحثي  من  وعدد  بالمركز، 
النقاش، وهي: البعد الشرق أوسطي في سياسة مصر الخارجية، والبعد اإلفريقي، والبعد 

الخليجي، والبعد اإليراني، والبعد التركي، ومحوري الطاقة واالقتصاد.

استّهل السفير/ د. منير زهران، الحديث ُمرّحبًا بالتعاون بين المجلس ومركز 	 
األهرام، ُمعربًا عن سعادته بجدول أعمال ورشة العمل، مشيًرا إلى ما يلي بصفة خاصة:

وجوب التفرقة بين الممكن والمستحيل في العالقات العربية اإلقليمية، فالممكن • 
على  تساعد  محددة  توصيات  إلى  للوصول  جاد  بشكل  الموضوع  دراسة  محاولة  هو 

إيضاح التحديات التي تواجه المنطقة.
برسم •  تسمح  المنطقة،  دول  بين  للعالقات  المعالم  واضحة  رؤية  عن  البحث 

 – )المصرية  العالقات  إلى  خاص  بشكل  مشيًرا  المختلفة،  الدول  بين  جديدة  عالقات 
التركية(.
في عرضه لعناصر ورقته في افتتاح الندوة، أوضح السفير/ محمد حجازى، أن 	 

الورقة المقدمة منه تقدم مقترًحاً أساسيًاً مفاده أن المنطقة تشهد أحداثًاً جساًماً وصراعات 
تتبناها مصر،  إقليمية  لمبادرة  إلى أن هناك حاجة شديدة  وعنف غير مسبوق، مشيًرا 
المتمثل  العربي  المحيط  بين  وتعاون  أمن  لعالقات  أسس جديدة  يكون جوهرها وضع 
إيران  الجغرافي خاصة  الجوار  العربية، ودول  الدول  الدول األعضاء في جامعة  في 
وتركيا، بسبب تدخالتها الضارة في مقدرات المنطقة وشئونها الداخلية مما أنتج العديد 
للشؤون  المصري  المجلس  بين  مشتركة  عمل  ورشة  )محرر(،  سعد  د. عزت  سفير/  انظر:  التفاصيل،  من  لمزيد   )3(
الخارجية ومركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، حول "نحو مبادرة مصرية لألمن والتعاون اإلقليمي"، أوراق 

المجلس المصري للشؤون الخارجية، )القاهرة: 2016(.
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بين  العالقات  إقليم التحكم  أو  أنه التوجد منطقة جغرافية  إلى  من الصراعات. وأشار 
دوله مجموعة من المبادئ والقيم، كما هو الحال في أوروبا، ومن ثم تدعو ورقته إلى 
وعدم  السلمي،  والتعايش  الجوار  حسن  قيم  يُعلي  إقليمي"  مبادئ  "إعالن  تبني  أهمية 
التدخل في الشئون الداخلية للدول، وفي ختام كلمته طرح سيادته تساؤال حول الدولة التي 
يمكنها القيام بدور قيادة منظومة األمن في المنطقة العربية غير مصر وقادتها وحكامها 

وريادتها التاريخية للمنطقة.
وحول المحور األول للمناقشات الخاص بـ "البعد الشرق أوسطي في السياسة 	 

الخارجية المصرية"، جاءت مداخلة كل من الدكتور/ محمد السعيد إدريس، والسفير/ 
عزت سعد، على النحو التالي: 

أّكد الدكتور/ محمد السعيد إدريس، في معرض مناقشة البُعد اإلقليمي الشرق 	 
أوسطي ودور مصر في تفعيل التعاون مع دول الجوار اإلقليمي للوطن العربي على 

نقطتين أساسيتين، هما: 
النقطة األولى، تتعلق بالدور المصري في تفعيل هذا التعاون وحتمية هذا الدور • 

على العكس من كل من ينكرونه ويحاولون العودة بمصر مجدداً إلى عصر االنكماش 
حديثاً  سيبقى  اإلقليمي  دور مصر  عن  حديث  فأي  المصالح.  في  والتفريط  واالنطواء 
فارغاً دون حسم حتمية عودة مصر إلى دورها القيادي والريادي بداية بدورها العربي. 

لمشروعنا •  المنافسة  اإلقليمية  المشروعات  عن  بالحديث  تتعلق  الثانية،  النقطة 
والصراعات  التحالفات  خرائط  على  المشروعات  هذه  وانعكاسات  الغائب،  العربي 
اإلقليمية. والتي منها يمكن الوعي والتبصر بالحديث عن فرص تأسيس مبادرة للتعاون 

واألمن اإلقليمي من عدمها، والدور المصري الممكن في مثل هذه المبادرة.
فرضية  من  تنطلق  المحور  هذا  حول  به  الخاصة  الحوارية  الورقة  أن  إلى  أشار 
أساسية مفادها أن األوضاع العربية الراهنة شديدة السوء وبالذات ما يتعلق بالتطورات 
الخطيرة التي ترتبط بالقضية الفلسطينية، وباألزمات العربية الساخنة التي تهدد وجود 
وبقاء العديد من الدول العربية، وخرجت باستنتاج يقول أن هذه التطورات تفرض على 
أربع  مرتكزها  يكون  اإلقليمي  والتعاون  األمن  "تحقيق  هدفها  مبادرة  تقود  أن  مصر 
دول عربية على رأسها مصر وقوتين إقليميتين هما إيران وتركيا" مع استبعاد مؤكد 
للكيان الصهيوني لحين تنفيذه القرارات الصادرة من األمم المتحدة بخصوص الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني. منّوهًا إلى أن مناقشة هذه الفرضية دفعت الحوار لمناقشة 
أبعاده،  ناحية  ومن  وضرورته  حتميته  ناحية  من  واإلقليمي  العربي  المصري  الدور 
وهو الدور الذي يتعرض اآلن لما يمكن وصفه بـ "الموجة الثانية" الرامية إلى إلغائه 

واستبعاده نهائياً كضرورة وكطموح وطني مصري مشروع.



45المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م

أشار السفير عزت سعد، إلى أنه وإن كان يتفق مع رؤية السفير حجازي حول 	 
الحاجة إلى إطار ما للتعاون األمني في المنطقة إال أنه ال يجب تجاهل العناصر التالية:

قادت مصر الدول العربية منذ إنشاء جامعة الدول العربية وحتى اآلن، وكانت • 
لها مبادرات وأفكار ال تحصى لتطوير العمل العربي المشترك وتعزيزه، إال أن هناك 
بعض دول الجامعة التي سعت دائماً لالبقاء على سقف منخفض للتعاون العربي ال يجب 
تجاوزه، وهو ما أضر كثيراً بجهود مصر وتجميد إصالحات عديدة حاولت إدخالها، 
منّوهًا إلى أن ميل بعض األطراف العربية إلى استدعاء دول الجوار والقوى الدولية قد 
أضعف كثيًرا العمل العربي المشترك، وأن هناك مخاطر على مستقبل الجامعة العربية 
في حالة تبني أفكار مثل مبادرة د. حجازي، خاصة في ظل الضعف والتشرذم العربي 

الراهن وتراجع الدور المصري في محيطه العربي.
السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الشرق األوسط تسير في االتجاه •  إن 

الصحيح ضمن سياسة خارجية أوسع تتجه إلى االستقاللية والتوازن وتنويع االختيارات، 
وعلى  المنطقة،  في  الرئيسية  بالدول  أن عالقات مصر  حقيقة  إنكار  أحد  يستطيع  وال 
رأسها كل من السعودية وإيران وتركيا، هي عالقات حيوية وضرورية الستعادة األمن 
واالستقرار في اإلقليم بأسره، فضالً عن أن لدى الدول األربع مصالح ضخمة ومنافع 
متبادلة من وراء عالقات أوثق فيما بينها. ومع ذلك ال يجب تجاهل القيود والمحّددات 
التي تمنع مصر من تطوير العالقات مع تركيا وإيران، حيث يحكم النظام السياسي في 

البلدين إيديولوجية معيّنة ال تتفق والمصالح المصرية. 
الحديث هو مستورد •  تاريخه  الشرق األوسط عبر  أن  بحقيقة  يجب االعتراف 

لألمن، بمعنى أنه غير قادر بذاته على ضمان أمنه. وبعد أن كانت المخاطر األمنية في 
هذه المنطقة ناتجة عن التوترات والنزاعات فيما بين دول اإلقليم، أصبحت التهديدات 
الرئيسية لألمن في المنطقة آتية من داخل دولها ذاتها، وبالتالي ستظل المنطقة في حالة 

اعتماد على القوى الدولية في خارج المنطقة.
هي •  المتطرفة  األيديولوجية  ذات  والمنظمات  االجتماعية  الحركات  أصبحت 

عامل القلق الرئيسي معتمدة في ذلك على دعم دول من المنطقة ومن خارجها. والمنطقة 
العربية – كمسألة واقع – ساحة للعديد من القواعد العسكرية األجنبية وآخرها التركية 

التي تستضيفها قطر. 
ال ينبغي تجاهل حقيقة أن األزمة االقتصادية والصعوبات االجتماعية المرتبطة • 

بها تحد من قدرة مصر على لعب الدور اإلقليمي المأمول، ومن هنا فإن كافة التحركات 
الخارجية لمؤسسة الرئاسة تستهدف – أساًسا وفي المقام األول – اإلسراع بعملية التعافي 

االقتصادي بما له من مردود حاسم على االستقرار السياسي واألمن الداخلي.
أو •  قيود  بمثابة  هي  إليها  المشار  العوامل  بأن  القول  إلى  سعد  السفير  وخلص 
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الحالية،  المرحلة  في  اإلقليمي  والتعاون  لألمن  مبادرات  إطالق  على  محّددات 
ومنها مبادرة السفير د. محمد حجازي.

من 	  كل  مداخلة  جاءت  الخليجي"،  "البعد  بـ  الخاص  الثاني  المحور  حول 
الدكتور/ محمد عزب العرب، الدكتورة/ إيمان رجب، السفير/ محمد قاسم، على النحو 

التالي:
أّكد دكتور/ محمد عزب العرب، في كلمته على عدد من النقاط منها:	 
أن مبادرة السفير حجازي تضم أطرافًا تمثل مصادًرا لعدم االستقرار الداخلي، • 

ومثل هذه الدول التي تدعم  بعض الجماعات اإلرهابية أو المليشيات المسلحة ال يمكن 
أن تسهم في استقرار المنطقة.

أن اختالف الرؤى حول تحديد مفهوم اإلرهاب ومصادره يمثل عامالً معرقالً • 
لنجاح هذه المبادرة، وهذا ينطبق بالتأكيد على القوى الرئيسية.

إليجاد •  مثالً،  كمصر،  الرئيسية،  اإلقليمية  القوى  لدى  محددة  دوافع  توجد  ال 
منظومة خاصة بالتعاون اإلقليمي، فما يهمها ترتيبات مرنة ال التعاون والحوار مع دول 

الجوار في أطر مؤسسية.
ما تطرحه المبادرة حول وجود نوع من التشابه الجغرافي والثقافي والتاريخي • 

بين تلك الدول، وهو ما يسهل من تنفيذ هذه المبادرة، هو أمر ليس في محله.
إن طرح مصر لهذه المبادرة حاليًا قد يعطي انطباًعا لدى بعض الدول اإلقليمية، • 

وتحديًداً السعودية، بأن مصر في موقف ضعيف وأنها تستهدف بمبادرتها إقامة حوار 
ما مع إيران.

أّكدت الدكتورة/ إيمان رجب، في الورقة الخاصة بها تعليقًا على الورقة الرئيسية، 	 
أن فرص دعم دول الخليج لهذا المقترح، في ضوء التحول في السياسات الخارجية لها 

خالل المرحلة الحالية،  يتوقف على ثالثة محددات رئيسية:
المحدد األول، يتعلق بالخبرة السابقة والخاصة بوجود أطر تجمع دول الخليج • 

مع مصر كانت في معظمها خارج إطار الجامعة العربية.
المحدد الثاني، تعبر عنه مجموعة )1+2+6( والتي ضمت دول الخليج الست • 

واألردن ومصر والواليات المتحدة، والتي أطلقتها واشنطن في 16 يناير 2007، ثم 
انضم لها العراق في 2008.

المحدد الثالث، يتعلق بحجم االختالف أو التوافق بين مصر ودول الخليج.• 
الخليج •  دول  تأييد  فرص  أن  إيمان  الدكتورة  رأت  المحددات  هذه  ضوء  وفي 

للمبادرة، خاصة السعودية واإلمارات باعتبارهما األكثر نشاطًا لهذا الطرح، قد 
تكون محدودة.

أشار السفير/ محمد قاسم، إلى أن نجاح المبادرة يرتبط بشروط ضرورية غير 	 
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متوفرة حاليًا، وهي:
وجود الدولة الوطنية القوية في المحيط العربي.• 
 توافق عربي بين الدول العربية الفاعلة على المبادرة المصرية.• 
ترحيب دولي بالمبادرة )غير متوفر في غياب إسرائيل عن المبادرة(.• 
حول المحور الخاص بـ "البعد اإليراني"، أّكد كل من أ. محمد عباس ناجي، 	 

والسفير/ خير الدين عبد اللطيف، على عدد من النقاط، منها:
مصالحها •  اختلفت  سواء  المنطقة،  في  رئيسية  إقليمية  قوة  تعتبر  إيران  أن 

وسياساتها مع الدول العربية أو اتفقت، وذلك العتبارات تاريخية واستراتيجية وحضارية 
متعددة. ومن هنا فإن فتح قنوات تواصل مع إيران يبقى ضرورة ملحة للمصالح القومية 

المصرية، مع ضرورة العمل على وضع شروط محددة لتلك العالقات بين الدولتين.
أن السياسة اإليرانية في المنطقة التساعد على إدماجها في أى ترتيبات تعاونية • 

إقليمية خاصة فى منطقة الخليج العربى على المستويات األمنية والسياسية والعسكرية 
إيران  وحروب  القائمة  الصراعات  على  الطائفى  الطابع  غلبة  أن  كما  واالقتصادية. 
بالوكالة يضعف من فرص إيران فى السيطرة على اإلقليم لصعوبة بناء شرعية إيرانية 

فى عالم سنى.
ضوء •  فى  وذلك  اإلقليمي،  واألمن  للتعاون  بمبادرة  للقيام  بعد  مصر  تتهيأ  لم 

التحديات والتهديدات الجسيمة التى تواجهها والتى تمس صميم كيان الدولة ومؤسساتها. 
المدنى، •  المجتمع  األبحاث ومنظمات  الخبراء ومراكز  العمل من خالل  يمكن 

على بناء تصور للكيان المشترك )يقوم على شمولية تناول قضايا األمن والتعاون( وبدء 
إجراءات بناء الثقة، وتصورات للتعامل مع قضايا ومشاكل المنطقة.

القادر،  	  عبد  محمد  السيد/  أّكد  التركي"،  "البعد  بـ  الخاص  المحور  حول 
والسفير مهدي فتح هللا، على النقاط التالية: 

أن تركيا صارت منتجه للتهديدات، وتشكل محرًكا للقالقل في المحيط العربي، • 
وباتت تدخالتها في الشأن الداخلي المصري مهدًدا ألمن البالد القومي ومحرًضا على 

اإلرهاب، وينسحب ذلك على أدوارها كذلك  في ليبيا و سوريا.
ملفات •  بحث  مع  الرسمي،  غير  اإلطار  في  تركيا  مع  مصر  تفاعل  أهمية 

التعاون و الحوار اإلقليمي السياسي واالقتصادي والتنموي بين مجموعة من الخبراء 
االستراتيجيين.

إن اإلدراك التركي لالختالف في اإلقليم ال يصل إلى حد التحالف، كما وأن أي • 
تحرك من قبل مصر ستنظر إليه تركيا كتهديد.

إن تركيا، وبحكم الجغرافيا والتاريخ واألمر الواقع، تعد دولة مهمة من • 
دول الشرق األوسط، واليمكن تجاهل تضمينها في إطار المبادرة المقترحة.
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إن تركيا أردوغان ترى في نفسها قوة إقليمية كبرى، واليمكن أن تدخل تحت • 
أي آلية إقليمية في المنطقة بمبادرة من دولة أخرى، وخاصة مصر. ويعني ذلك عملياً، 
وفي الوقت الحالي، أنه ال يمكن لمصر أن تقيم معها عالقات تعاون أو تقارب سواء على 

المستوى الثنائي أو الجماعي المتعدد األطراف.
حول المحور الخاص بـ "البعد اإلفريقي"، أّكد السفير/ مروان بدر، والدكتور/ 	 

أيمن السيد عبد الوهاب، على عدة نقاط، منها:
إن التفاعالت المصرية – اإلثيوبية حول سد النهضة تمثل مؤشًراً ونموذًجاً على • 

الغذائي واألمن  األمن  لثالثية  الصراع، وأن طرح مصر  أو مستوى  التعاون  مستوى 
اإلنساني واألمن المائي، يُمكن أن تمثل رابطًاً لعدد من الملفات الصراعية والساخنة التي 

تشهدها منطقة حوض النيل والقارة ككل.
إن ملف اإلرهاب يمكن أن يمثل محوًراً مهًماً ألطر التعاون اإلقليمي وتفعيل • 

لدور مصر داخل مؤسسات االتحاد األفريقي، كذلك تفعيل دور الوكالة المصرية للشراكة 
من أجل التنمية كأداة وإطار للسياسة الخارجية المصرية، بالقدر الذي يمكن أن يوفر 

قيمة مضافة للدور المصري وسط حالة التكالب والتنافس الدولي على موارد القارة.
في •  االستثمار  على  العالمية  والشركات  الدولي  التنافس  مخاطر  مراعاة  يجب 

بروز  وضرورة  المياه،  حول  الصراع  على  ذلك  وانعكاسات  النيل،  حوض  منطقة 
الموقف المصري من البحر األحمر باعتباره ساحة للصراع والتنافس، وأهمية التواجد 

المصري بفاعلية باعتباره بحر عربي.
قنديل، والسفيرة/ 	  أحمد  الدكتور/  أشار  حول محوري "الطاقة واالقتصاد"، 

ُسميَّة سعد، إلى عدد من النقاط على النحو التالي:
والتعاون •  األمنية  األوضاع  لبحث  كغطاء  والسالم  التنمية  عن  الحديث  يمكن 

اإلقليمى، وأن يكون الهدف تحسين أحوال معيشة شعوب المنطقة وتوفير احتياجاتهم من 
الطاقة والماء والغذاء ودعم التجارة البينية.

يجب التركيز على المنافع المشتركة التي ستعود على المنطقة من تنفيذ منهج • 
التنمية والسالم في المنطقة.

أو جغرافية •  العربية،  الجامعة  الطابع مثل  إثنية  ليست  المطروحة  المبادرة  إن 
مثل EU أوOSCE، ولكنها انتقائية جغرافيًا ومذهبيًا وإثنيًا، ومن هنا فهى مركبة وتمثل 

تحديًا سياسيًا.
وختاًما، تم طرح التساؤل التالي، هل من مصلحة مصر إعالن مبادرة عالنية؟، • 

وتقوية الدول الفاعلة إقليميًا والمنافسة لنا على أقل تقدير وتفوقها بمعايير القوى الشاملة 
اقتصاديًا، وهل ترغب هي األخرى فى تقويتنا اقتصاديا؟ أم إن التعاون االقتصادى يحدد 

سياسيًا فى األساس؟.
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 ندوة م�صرتكة ح�ل التعاون القت�صادي وال�صتثماري 
بني م�رض ودول اآ�صيان)4(

القاهرة ندوة حول الوعي  بالتعاون مع لجنة سفراء دول اآلسيان في  نظّم المجلس 
بالرابطة وبحث التعاون االقتصادي واالستثماري بين مصر وهذه الدول، بمقر النادي 

الدبلوماسي بالقاهرة في 4 يونيو 2016،
السفير/  للمجلس،  الشرفي  الرئيس  الريدي،  الرؤوف  عبد  السفير/  بحضور  وذلك 
منير زهران، رئيس المجلس، الدكتور/ أحمد الدرش، رئيس المجلس المصري للشؤون 
االقتصادية، السفير/ Leslie J. Baja، سفير جمهورية الفلبين بالقاهرة، ورئيس لجنة 
سفراء آسيان بالقاهرة، السفير/ Do Hoang Long، سفير جمهورية فيتنام االشتراكية 
بالقاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس والباحثين المتخصصين، وسفراء بعض 

دول الرابطة بالقاهرة.
وتركز النقاش حول أربعة محاور رئيسية هي: سبل تعزيز العالقات االقتصادية بين 
مصر واآلسيان؛ الفرص والتحديات التي تواجه التجارة واالستثمار بين مصر ورابطة 
أمم جنوب شرق آسيا؛ أطر االستثمار ومجاالت التعاون المستقبلية بين مصر ورابطة 

دول جنوب شرق آسيا، البعد الثقافي في عالقات مصر بدول آسيان.
أوالً: الجلسة االفتتاحية

افتتاحية،  كلمة  بإلقاء  الندوة  أعمال  المجلس،  رئيس  زهران،  منير  السفير/  افتتح 
استعرض فيها مبادئ اتفاقية الصداقة والتعاون التي تضم دول جنوب آسيا، والموقعة 
عام 1976، وما أّكدت عليه من ضرورة االحترام المتبادل لالستقالل والسيادة والمساواة 
شؤونها  تسيير  في  دولة  كل  وحق  الدول،  لجميع  القومية  والهوية  اإلقليمية،  والسيادة 
الداخلية لكل دولة،  التدخل في الشؤون  الخارجية، وعدم  التدخالت  الداخلية بعيًدا عن 
تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وعدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة والتعاون 
الفعال فيما بين دولنا، واستلهام تلك المبادئ الموروثة من اآلباء المؤسسين لمجموعة 
دول عدم االنحياز في تعزيز التعاون خاصة بعد حصولها على وضعية المراقب في 

رابطة دول آسيان منذ عام 2013.
لرابطة  الثالث  األساسية  الركائز  من  االستفادة  ضرورة  زهران  السفير/  أّكد  كما 
الخارجية  للشؤون  المجلس المصري  التفاصيل، انظر: سفير/ د. عزت سعد )محرر(، ندوة مشتركة بين  )4( لمزيد من 
وتجمع سفراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( بعنوان “التعاون االقتصادي واالستثماري بين مصر ودول 

آسيان”، أوراق المجلس المصري للشؤون الخارجية، )القاهرة: 2016(.



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م 50

دول آسيان )السياسية واألمنية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية(، وبخاصة االقتصادية 
معربًا عن أمله في التوصل لتوصيات من شأنها أن تساعد على االستفادة من المزايا 
كال  وحكومات  األعمال  ورجال  المدني  المجتمع  منظمات  من  لكل  للجانبين  المتاحة 

الجانبين.
عن  االقتصادية،  للشؤون  المصري  المجلس  رئيس  الدرش،  أحمد  دكتور/  أعرب 
لرؤيتها  مصر  إطالق  إطار  في  تأتي  وأنها  خاصة  الندوة،  موضوع  باختيار  سعادته 
المزايا  تحديد  في  والدقة  بالمنهجية  امتازت  والتي   ،”2030 “مصر  االستراتيجية 
المجتمعية،  المشاركة  على  مؤسس  المدى  بعيد  استراتيجي  تخطيط  وتبني  واألهداف 
والمجتمع  الدولية  التنمية  شركاء  كافة  مع  الفعالة  المشاركة  منهجية  على  واعتمادها 

المدني، والحرص على اتساق أهداف التنمية الوطنية مع تلك المعلنة دوليًا.
كما أّكد أن تلك الرؤية تتواكب مع ما أعلنته مجموعة آسيان االقتصادية عن “رؤيتها 
2025”، في كواالمبور التي أّكدت فيها أهمية توسيع الروابط بين دول آسيان بعضها 

البعض، وتوسيعها مع شركاء التجمع في كل من الشرق األوسط وأفريقيا.
لجنة  ورئيس  بالقاهرة،  الفلبين  جمهورية  سفير   ،Leslie J. Baja السفير/  أّكد 
سفراء آسيان بالقاهرة، أن أهمية الندوة تكمن في كونها تركز على الجوانب االقتصادية 
بما  أفريقيا والشرق األوسط، وبخاصة مصر  الرابطة ومنطقة  بين  التعاون  ومجاالت 
الندوة هو تعزيز  تمتلكه من موارد وموقع استراتيجي هام، مشيًرا إلى أن الهدف من 
الروابط االقتصادية من خالل استعراض الفرص المتاحة وكيفية التغلب على التحديات 
التي يواجهها القطاع االستثماري لدى الجانبين، مؤكًدا أن دول المنظمة تعمل على توفير 

الحماية المجتمعية وتطبيق المعايير العالمية في هذا الشأن.
أوضح السفير/ Do Hoang Long، سفير جمهورية فيتنام االشتراكية بالقاهرة، 
أن التنمية المستدامة التي تسعى لها دول الرابطة والمعلنة في رؤية “آسيان 2020”، 
مع  االستراتيجية  الشراكة  عالقات  تعزيز  إلى  تحتاج   ،”2025 االقتصادية  و”الرؤية 
الشركاء في العالم، وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بصفة خاصة، مؤكًدا أن 
فيتنام ترى ضرورة تنفيذ ذلك باالعتماد على الركائز األساسية لدول الرابطة، والبد من 

العمل على تحقيق تلك األهداف بصورة أكثر فاعلية.

ثانيًا: اجلل�صة الأوىل "�صبل تعزيز العالقات القت�صادية بني م�رض والآ�صيان"

تحّدث خاللها وزير مفوض/ ممدوح مصطفى، وكيل أول وزارة التجارة، السفير/ 
ياسر النجار، مساعد أول وزير التخطيط، السفير/ Peerasak Chantavarin، سفير 
مملكة تايالند لدى القاهرة، مستشار/ أسامة ثروت، مدير شؤون آسيان بوزارة الخارجية، 
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ورئيس جهاز التمثيل التجاري سابقًا،
 وقد أّكد المتحدثون خالل كالماتهم على عدد من النقاط منها:

وهو   )2014( دوالر  مليار   2.6 تتعدى  ال  الجانبين  بين  التجارية  المبادالت  إن  ـ 
رقم ضئيل للغاية، وهو ما توجد إمكانية لزيادتها، خاصة وأن الصادرات المصرية ال 

تتجاوز 600 مليون دوالر لكل دول الرابطة.
ـ إن العالقة بين مصر ودول الرابطة تفتقر لوجود خطة تعامل مستقبلية، وفي إطار 
إطالق كالً من مصر ودول آسيان للرؤية المستقبلية للتنمية، فالبد من العمل على تعزيز 

الفرص لتبادل الخبرات بين مصر وهذه الدول، ووضع إطار لذلك.
ـ أن %90 من عالقات دول الرابطة موجهة للدول اآلسيوية، وبالتالي على مصر 
تعزيز عالقاتها مع هذه الدول، وبشكل خاص اآلسيوية، وذلك عن طريق العمل على 
زيادة الصادرات المصرية لتلك الدول إلحداث توازن في حجم التبادل التجاري على 

األقل.
ـ تحظى كل من مصر ودول آسيان بموقع ومقومات استراتيجية، فضالً عن عضوية 
دورها  وأيًضا  الكوميسا،  كتجمع  المهمة  االقتصادية  التكتالت  من  العديد  في  مصر 
األساسي في إحالل األمن واالستقرار في المنطقة، على نحو يؤهلها إلقامة عالقة شراكة 

مع تجمع آسيان، ويُّمهد أيًضا الطريق للحصول على وضعية شريك للحوار.
ـ العمل على إنشاء مجلس أعمال يجمع بين مصر ودول آسيان العشر، يضم مجموعة 

من الخبراء المصريين المختصين في العالقات اآلسيوية.

"الفر�ش والتحديات التي ت�اجه التجارة وال�صتثمار  ثالثًا: اجلل�صة الثانية 
بني م�رض ورابطة اأمم جن�ب �رضق اآ�صيا"  

تحدث خاللها أ/ أشرف نجيب، السكرتير العام للجمعية المصرية اآلسيوية لرجال 
األعمال، السفير/ علي الحفني، مقرر اللجنة الدائمة للشؤون اآلسيوية بالمجلس، د. عادل 
 Dato Ku Jaafar /خليل، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون االقتصادية، السفير

Ku Shaari، سفير ماليزيا بالقاهرة، تم خاللها التأكيد على عدد من النقاط منها:
الصادر عن  المؤشر  االعتبار  بعين  المعنية  المصرية  الجهات  تأخذ  أن  ـ ضرورة 
المنتدى االقتصادي العالمي الخاص بترتيب مصر في مؤشر الحوكمة العالمي، وهو ما 

سيكون له تأثيره على معدالت االستثمار.
ـ ضرورة العمل على تنمية قطاع التصدير، حتى يتسنى للمستثمرين من الجانبين 
االستفادة من التفضيالت والمزايا الممنوحة، وهو ما سيؤدي إلى تنمية قطاع األعمال 

بشكل كبير، وتعزيز القطاع السياحي من خالل تعزيز حركة الطيران بين الجانبين.
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ـ أهمية استفادة مصر ودول الرابطة من عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي 
الخضوع لنفس السياسات واألنظمة فيما يتعلق بقطاعي التجارة واالستثمار، إلى جانب 
أهمية العمل على توفير المعلومات والشفافية فيما يتعلق بالمستثمرين وجذب االستثمارات.
السويس،  قناة  منطقة  محور  في  كبرى  تنموية  مشاريع  من  تمتلكه  بما  إن مصر  ـ 
واكتشافات في مجال الطاقة والغاز، يمكن أن تكون بوابة للمستثمرين من دول آسيان 

ومركًزا للتعاون المالي مع تلك الدول.
ـ ضرورة العمل على استفادة مصر من خبرات الشركاء اآلسيويين في نهضتها التنموية.

بني  امل�صتقبلية  التعاون  وجمالت  ال�صتثمار  "اأطر  الثالثة  اجلل�صة  رابًعا: 
م�رض ورابطة دول جن�ب �رضق اآ�صيا"

طالل  بن  الوليد  األمير  مركز  مديرة  شاهين،  ماجدة  د.  السفيرة/  خاللها  تحدثت 
أمين  بيومي،  جمال  والسفير/  األمريكية،  بالجامعة   - األمريكية  والبحوث  للدراسات 
جمهورية  سفير   ،Premjith Sadasivan والسفير/  العرب،  المستثمرين  اتحاد  عام 
سنغافورة بالقاهرة، والسفير/ منير زهران، رئيس المجلس، وأّكد المتحدثون على النقاط 

التالية:
ـ الحاجة إلطار متكامل من التعاون والشفافية والقوانين لتشجيع وحماية االستثمارات، 
بما يعمل على جذب المستثمرين، وهو ما ساهم في نجاح تجرية آسيان من خالل تحديدها 

العالقة بين المستثمر والحكومات في دول الرابطة.
هي:  أساسية  عناصر  أربع  بوجود  تمتاز  الرابطة  لدول  االستراتيجية  الرؤية  إن  ـ 
التي تقاطع معها  المحاور  التوزيع، وهي  التمييز واالنتاجية وميكانيكية  التحرر وعدم 

قانون االستثمار المصري.
بالموارد  المرتبطة  اللوجيستية  الصناعات  في  قدًما  بالمضي  قيام مصر  ـ ضرورة 
الهامة المملوكة للدولة المصرية، مع أهمية اإلسراع في إنشاء منطقة تجارة حرة تتمتع 

بالحوكمة والشفافية وتعزز الصادرات والواردات.
ـ ضرورة مراجعة االتفاقيات الثنائية التي عقدت منذ عقد الخمسينيات، السيما اتفاقيات 
تجنب اإلزدواج الضريبي وتشجيع وحماية االستثمارات، والعمل على االستفادة من خبرة 
دول آسيان في إنشاء منطقة خالية من السالح النووي لتطبيقها في منطقة الشرق األوسط.

خام�ًصا: اجلل�صة الرابعة "البعد الثقايف يف عالقات م�رض بدول اآ�صيان"

تحدث خاللها السفير/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، حيث أوضح 
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أن البعد الثقافي يحتل أهمية كبرى في العالقات الدولية، مؤكًدا تحقق نبوءة صامويل 
هنتنجتون بأن الحرب القادمة ستكون بين الحضارات والثقافات، وهو ما وقع بالفعل في 
بداية القرن الحالي، وحول المكون الثقافي في عالقات مصر بدول الرابطة، أشار إلى 
أن هناك تقاربًا فيما يتعلق بمنظومة القيم والعادات والتقاليد، كما أن مصر تتفاعل ثقافيًا 
مع دول الرابطة منذ أمد بعيد، السيما الدول التي تضم مسلمين في مكونها االجتماعي، 
منّوهًا في هذا الصدد إلى دور األزهر الشريف في نشر الثقافة اإلسالمية في آسيا منذ 

مئات السنين عبر بعثات ووفود الطلبة اآلسيويين في المعاهد األزهرية.
لتعاون  تحتاج  الثقافات  وحرب  الحضارات  تصادم  أن  على  بالتأكيد  حديثه  واختتم 
االجتماعية  العدالة  تعم  حتى  المنشود  التفاهم  لتحقيق  آسيان  ودول  بين مصر  وتنسيق 
والمساواة، وخصوًصا وأن دول الرابطة لديها تجارب في التعايش المشترك فيما بين 

مختلف الثقافات، وهو التعايش الذي ساهم في بناء الدولة واالقتصاد والثقافة.



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م 54

اجتماع مائدة م�صتديرة ح�ل امل�ؤمتر الدويل لل�صالم يف ال�رضق 
الأو�صط

مائدة    2016 يونيو   27 بتاريخ  بمقره  الخارجية   للشئون  المصري  المجلس  عقد 
االجتماع  نتائج  من  والدولية،  اإلقليمية  والمواقف  الفرنسية  المبادرة  لمناقشة  مستديرة 
الذي عقد بباريس في 3 يونيو 2016، بحضور 28 دولة في العاصمة الفرنسية باريس، 
كبار  من  وعدد  المجلس  أعضاء  اإلجتماع  أعمال  في  شارك  وقد  مصر،  بينها  من 
والسلطة  فتح  لحركة  الثوري  المجلس  في  األعضاء  السابقين  الفلسطينيين  المسؤولين 

الوطنية الفلسطينية. 
وانتهى اإلجتماع إلى النتائج والتوصيات التالية:

1 ـ النتائج:

- طرحت المبادرة الفرنسية في ظل وضع إقليمي صعب ولكنها تمثل بارقة أمل يجب 
استثمارها.

- تكمن أهمية المبادرة في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية وهو ماطرحته مصر في 
تصريحات الرئيس السيسي عندما دعا الطراف إلى العمل من أجل إحياء عملية السالم.
- ان الدول العربية تتعامل مع حكومة إسرائيلية شديدة التطرف. وبالتالي لن تتحرك 

إسرائيل إال في حالة وجود تهديد لها.
- الوضع الحالي للمنطقة يؤثر على الوضع الحالي لعملية السالم.

- إسرائيل تتحرك في شكل ثنائي وليس جماعي في عملية السالم والدور األمريكي 
هام لعملية السالم والبد من تنسيق موقفنا مع حلفائنا وباألخص روسيا والصين.

2- الت��صيات:

في  فاعالً  الفلسطينية  القضية  فى  فاعالً   دوراً  المصرى  الدور  يظل  أن  يجب  1ـ 
القضية الفلسطينية، فالبد من التحرك في القضية الفلسطينية والتحرك بشكل موازي في 
عملية المصالحة أيضاً ولكننا نجحنا في التوصل لمرحلة متقدمة في المصالحة، وهذا 

دور مصري اليمكن ألي دولة في العالم أن تقوم بهذا الدور.
 2016/2017 للعامين  األمن  مجلس  فى  مصرغيرالدائمة  عضوية  إستثمار  2ـ 
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لتحريك العملية.
الفلسطينية البد أن تكون رؤية شاملة ومتكاملة  للقضية  3ـ عند طرح مصر رؤية 

متضمنة آلليات ومبادئ التنفيذ وبلورة مادعا إليه الرئيس السيسي في مبادرته.
4ـ اليجب في الفترة الحالية أن نتحدث عن أي تغير في المبادرة العربية، فالبد من 

تنشيطها أوالً ووضع آليات تسويقها وتنفيذها كما هي.
5ـ البد من تنشيط وحشد الرأي العام اإلسرائيلي وعدم تركه لليمين المتطرف.

6ـ االستمرار في دعم المبادرة الفرنسية حتى تستكمل كافة مراحلها حتى لو وجد 
رفض إسرائيلي ودعم أي مسارات أخرى مع هذه المبادرة.

7ـ البد من السير نحو المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام في أسرع وقت.
إلى  لتنفيذها واالستناد  آليات  البدائل بشكل عملي ومختصر ووضع  بلورة كافة  8ـ 
المرجعيات في استئناف المفاوضات واستمرار المقاومة السلمية والمظاهرات حتى يتم 

الضغط على إسرائيل.
9ـ أهمية الدعم العربي الفلسطيني وبخاصة الدعم المصري.

10ـ البد وان تكون القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة العربية القادمة في 
موريتانيا وان تخرج القمة بآليات لتفعيل الموقف العربي من القضية الفلسطينية.

11ـ أهمية توحيد الموقف العربي تجاه إسرائيل وتفعيل الدور المصري في مواجهة 
بعض القوى اإلقليمية.

اكتمال  عقب  السيسي  الرئيس  لمبادرة  للترويج  للرئيس  خاص  مبعوث  تعيين  12ـ 
عناصرها
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مائدة م�صتديرة ح�ل 
»انعكا�صات خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي على م�رض«

بريطانيا  خروج  “انعكاسات  حول  مستديرة  مائدة   ،2016 يوليو   3 بتاريخ  عقد 
السفير/  من،  االجتماع كالً  بمقرالمجلس، حضر  األوروبي على مصر”،  االتحاد  من 
د.منير زهران، رئيس المجلس، السفير/ رؤوف سعد، عضو المجلس، ورئيس وحدة 
والسفير/  كارم،  محمود  والسفير/  الخارجية،  بوزارة  األوروبية  المصرية-  المشاركة 
بيومي،  للشؤون االقتصادية، والسفير/ جمال  الخارجية  مجدى راضي، مساعد وزير 
السيد شلبي،  أنيسة حسونة، والسفير/  السفيرة/  من،  المجلس حضر كالً  ومن أعضاء 
والدكتور/  حسن،  رخا  والسفير/  فوزى،  السيد  والسفير/  الحماقي،  يمن  والدكتورة/ 
الشرقاوي حفني، والسفير/ د. محمد حجازي، والسفير/ محمد أنيس سالم، والسفير/ د. 

محمد شاكر.
افتتح السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، المائدة المستديرة بكلمة عرض فيها 
حول   ،2016 يونيو   23 يوم  المتحدة  المملكة  في  جرى  الذى  االستفتاء  نتيجة  خلفية 
استمرارها في االتحاد األوروبي أو خروجها منه، موضًحا أن رئيس الوزراء “ديفيد 
كاميرون”، في إطار الحملة االنتخابية السابقة،والتي طالبت قوى معارضة من حزب 
فإنه سيقوم  بأنه حال نجاح حزبه،  بالخروج من االتحاد األوروبي، ووعد  المحافظين 

بإجراء استفتاء حول هذا الموضوع، وهو ما نفذه بالفعل. 
كما أضاف بأن استطالعات الرأي السابقة على االستفتاء، بما في ذلك حملة “ديفيد 
بينما  األوروبي،  االتحاد  في  للبقاء  الغالب  االتجاه  إلى  تُشير  كانت  حينئذ،  كاميرون” 
كانت المفاجأة له و لجميع المهتمين والمتابعين للموضوع بأن النتيجة اإلجمالية كانت 
في صالح الخروج من االتحاد األوروبي، بنسبة تقترب من %52، مشيًرا إلى أن هذه 
النتيجة كانت صدمة لرئيس الوزراء الذى كان يُقامر على البقاء في االتحاد األوروبي، 
وبالتالي لم يكن أمامه من خيار إال إعالن استقالته من رئاسة الوزراء، وبقاءه في منصبه 
إلى حين عقد مؤتمر حزب المحافظين في أكتوبر القادم )عاد وقدم الموعدإلى9 سبتمبر 
القادم في ضوء ضغوط الدول الرئيسية في االتحاد األوروبي، التي دعت إلى إسراع 
بريطانيا بإجراءات خروجها من االتحاد وفقًا للمادة )50( من معاهدة لشبونة(، وذلك 
حتى يُقرر الحزب خليفته لتولي رئاسة الوزراء. )وهو ما تم بالفعل حيث انتخبت “تريزا 

ماي” رئيسة للوزراء في 13 يوليو 2016(.
بريطانيا،وإنما  فقط في  ليس  البريطاني زلزاالً ضخًما  نتيجة االستفتاء  أحدثت  وقد 
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كانت له أصداءه الخارجية، حيث أعربت حكومة إسكتلندا وإيرلندا الشمالية عن رغبتهما 
البقاء في االتحاد األوروبي، وهو ما أعرب عنه أيًضا سكان العاصمة لندن، وكان لذلك 
انعكاسات أُخرى في دول االتحاد األوروبي، إذ ارتفعت أصوات أحزاب اليمين في عدد 

من تلك الدول مطالبة باستفتاءات مماثلة. 
كما كان لهذا الزلزال تبعات على بورصات العالم، وأسعار العمالت،والتي وصلت 
إلى طوكيو شرقًا، وسان فرانسيسكو غربًا، وكذلك نصف الكرة الجنوبي من األرجنتين 

إلى جنوب أفريقيا، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا. 
وخلَُص السفير/ د. زهران، إلى القول بأن ما يهمنا بصفة خاصة معرفة مدى تأثر 
مصر بقرار بريطانيا الخروج من االتحاد األوروبي، سواء إيجابًا أو سلبًا. وذلك من 
االتحاد  في  خدموا  الذين  الزمالء  من  والتجربة  الخبرة  ذوى  آراء  استعراض  خالل 

األوروبي أو تعاملوا معه عن قرب. 
وفي هذا السياق، أعطى السفير/ د. منير، الكلمة لكل من السادة السفراء/ رؤوف سعد، 
ومحمود كارم، ومجدى راضي، بصفته مساعد وزير الخارجية للشؤون االقتصادية، 
وجمال بيومي، الذى قاد عملية المفاوضات لعقد اتفاقية المشاركة بين مصر و االتحاد 

األوروبي منذ التسعينيات، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2004.

وقد جاءت المداخالت على النحو التالي:
بخروج  االستفتاء  بنتيجة  يتعلق  فيما  التركيز  أن  إلى  سعد،  رؤوف  السفير/  أشار 
بريطانيا المحتمل من االتحاد األوروبي، يمكن مناقشته من جانبين، أولهما، هو تأثير 
العالقات  على  الخروج  هذا  ثانيهما،تأثير  ككل،  األوروبي  االتحاد  على  الخروج  هذا 

المصرية – البريطانية؛ وفي هذا الصدد، أكد على عدة نقاط، أهمها:
اتفاقية 	  من   )50( للمادة  طبقًا  ويتم  مسبوق،  غير  أمر  هو  الخروج  أن  ذكر 

بقرار  األوروبي  المجلس  بإخطار  الطرف  الدولة  تقوم  بموجبها  لشبونة،والتي 
خروجها،على أن يتم الخروج في غضون سنتين من تاريخ اإلخطار، إال إذا وافق 
أعضاء المجلس األوروبي باإلجماع على تمديد هذه المدة. مشيًرا إلى أنه خالل تلك 
الفترة، يقوم المجلس األوروبي بإصدار قواعد استرشادية تحدد موقف االتحاد من 
باالتحاد  عالقاتها  كل  انقطاع  يعني  ال  بريطانيا  خروج  فإن  وبالتالي  المفاوضات، 
التجارية،  لالتفاقيات  قانوني جديد، وخاصة  أساس  سيتم صياغة  ولكن  األوروبي، 
وحركات  الجمركية،  اإلجراءات  وكذا  واالستيراد،  للتصدير  المنظمة  والقواعد 
والصحة  بالبيئة  المتعلقة  التقليدية  المعايير  إلى  باإلضافة  الجانبين،  من  المسافرين 

وغيرها.
سيتم 	  الذي  االتفاق،  مشروع  بعرض  سيقوم  األوروبي  المجلس  أن  أوضح 
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يعقبه  عليه،  للتصويت  األوروبي  البرلمان  على  بريطانيا،  مع  حوله  التفاوض 
من  بريطانيا  خروج  حين  إلى  وأنه  األعضاء.  للدول  الوطنية  البرلمانات  تصويت 
لن تشارك  ولكنها  األولى،  على  سارية  األخير  هذا  قوانين  تظل  األوروبي  االتحاد 
االتحاد  من  بخروجها  تتعلق  التي  القرارات  في  حتى  وال  الداخلية،  المناقشات  في 

األوروبي.
أكد أن خروج بريطانيا ستكون له تداعياته على االتحاد األوروبي، خصوًصا 	 

وأن بريطانيا تساهم بـ 1/5 ميزانية االتحاد األوروبي، وهي تأتي في المرتبة الثانية 
كل  عالميًا.وأن  الخامس  االقتصاد  بأنه  البريطاني  االقتصاد  ويصنف  ألمانيا.  بعد 
السيناريوهات تظل في حيز النظريات المتوقعة، وهذا يرجع إلى أنه ال توجد سوابق 

لمثل هذا الخروج يمكن القياس عليها.
أشار إلى أن الخبراء وكل التقديرات تقطع بأن السبب الرئيسي لخروج االستفتاء 	 

بهذه النتيجة هو قضية الهجرة واللجوء، حيث كان لها تأثير مباشر في هذا الشأن، 
مضيفاً أن لبريطانيا وضعية خاصة داخل االتحاد األوروبي، فهي ليست عضًوا في 

منطقة اليورو، وال في منطقة الشنجن.
فيما يتعلق بالتأثيرات المباشرة لخروج بريطانيا على عالقات مصر باالتحاد 	 

قرارات  التأثير على  في  بريطانيا  دور  يتراجع  أن  المتوقع  أنه من  أكد  األوروبي، 
على  تأثيرات  هناك  ولكن  مؤقتة،  باتت  عضويتها  أن  باعتبار  األوروبي،  االتحاد 
العالقات التجارية بين مصر واالتحاد األوروبي، موضًحا أنه طبقًا التفاقية المشاركة 
االتحاد  2004،أصبح  في  النفاذ  حيز  دخلت  التي  األوروبي،  واالتحاد  مصر  بين 
بين مصر،  التجارة  بلغ حجم  األول لمصر، حيث  التجاري  الشريك  األوروبي هو 
واالتحاد األوروبي في 2015نحو 25 مليار يورو بما يمثل %35 من إجمالي تجارة 

مصر الخارجية.
في الوقت ذاته تواجه العالقات التجارية بين الجانبين صعوبات كبيرة، فهناك 	 

االتحاد  تبلغ صادرات  بينما  إذ  في غير صالح مصر،  التجاري  الميزان  في  عجز 
األوروبي لمصر نحو 20 مليار يورو في 2014، ال تتجاوز الصادرات المصرية 
7 مليار يورو، والسبب المباشر لهذا الخلل هو تآكل الميزات التفضيلية للصادرات 
المصرية، واليجب تجاهل حقيقة أن عدد دول االتحاد األوروبي وقت توقيع االتفاقية 

كان 15 دولة، ووصلت إلى28 دولة مع توسيع عضوية االتحاد.
كما أشار إلى أن االتحاد األوروبي طرح مؤخًرا فكرة إبرام اتفاقية “تجارة حرة 	 

عميقة وشاملة” مع كالً من المغرب وتونس، وفيما يتعلق بمصر فهي ليست جاهزة 
اآلن، حيث أوضح أن هذه االتفاقية ال تحقق مزايا لمصر على المدى القصير، وال 

تساعد على تجاوز عجز الميزان التجاري.
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توقع أن يؤدي خروج بريطانيا إلى إحداث ارتباك بين مصر واالتحاد األوروبي 	 
المنشأ،  بقواعد  المتعلقة  الفنية  للتعقيدات  نظًرا  التجارية،  العالقات  مستوى  على 

وخاصة المكون ذا المنشأ البريطاني في المنتجات األوروبية. 
العالمية، 	  التجارة  أيًضاإلى تراجع حجم  أضاف بأن خروج بريطانيا قد يؤدى 

مما قد يؤثر على حركة المالحة في قناة السويس، كما أن حجم المساعدات التنموية 
المقدمة من االتحاد األوروبي إلى مصر قد تتأثر أيًضا.

كما أوضح أن سفير االتحاد األوروبي لدى مصر”جيمس موران”، قد صرح 	 
بأن  توقعات  هناك  ولكن  لمصر،  المقدمة  المساعدات  حجم  تقل  أن  يتوقع  ال  بأنه 
تتأثر هذه المساعدات، خاصة وأن ميزانية االتحاد األوروبي ستُّخفض بنسبة حوالي 
%20، ولكن يتوقع أن يزيد حجم التعاون بين االتحاد األوروبي ومصر، فيما يتعلق 
بقضايا الهجرة لمعالجة المشكلة من جذورها، باعتبارها السبب الرئيسي في خروج 

بريطانيا.
من ناحية أخرى أوضح السفير/ رؤوف، أن هناك محور آخر يتعلق بعالقات 	 

مصر باالتحاد األوروبي، وهو مجال األمن، ويتوقع أن يزداد االهتمام بدول الجوار 
المتوسطي، خاصة فيما يتعلق بتسوية الصراعات في كالً من ليبيا وسوريا واليمن، 
وبشكل خاص الملف الليبي، وتأثير ذلك على تزايد موجات المهاجرين. وأضاف إنه 
ال يتوقع حدوث تغيير أساسي في السياسات األمنية لالتحاد األوروبي، ولكن يتوقع 

حدوث نوع من عدم التناسق في العالقات بين حلف الناتو واالتحاد األوروبي.
كما أضاف بأنه على المستوى الثنائي تقوم الحكومة البريطانية بدعم مصر في 	 

تنفيذ دورة لتدريب المعلمين، وتطوير المناهج الدراسية، ورفع القدرات المصرية في 
مراقبة الحدود، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ويتوقع أال تتأثر العالقات 
الثنائية بخروج بريطانيا، خاصة وأنها أكبر مركز مالي في أوروبا، وبالتالي ستسعى 
للحفاظ على مكانتها واالهتمام بعالقاتها بالدول خارج االتحاد ومنها مصر، وكذلك 

في قطاع الخدمات.
ارتباطًا بما تقدم، أوضح السفير/ سعد، أن هناك تطورات مهمة حدثت في مصر 	 

تمثل بعد استراتيجي الخالف عليه، وذلك في مجالين رئيسين هما الطاقة ومشروع 
قناة السويس.

مشيًرا إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي تمثل رصيد مهم لالتحاد األوروبي ليس 
لمصر،  اإلقليمية  المياه  داخل  يقع  جميعها  أن  في  ولكن  التصدير،  مجال  في  فقط 

وبالتالي التقع في مناطق خالفية على عكس الدول المجاورة.
طرح 	  الذي  هو  األوروبي  فاالتحاد  السويس،  قناة  لمشروع  وبالنسبة 

استخدام المنطقة كـ )Regional Hub( لتكون مركًزا للتجارة والتوزيع 
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والتصنيع في منطقة الشرق األوسط ومنها ألوروبا وآسيا وأفريقيا. وتشير 
التقديرات فيما يتعلق بالسياحة البريطانية لمصر أن يؤجل الموضوع في 
الخارجية  السياسة  أن  إلى  سعد،  السفير/  أشار  كما  الحالية.  المرحلة  ظل 
بريطانيا  خروج  يؤدي  وقد  الضعف،  نقاط  أكبر  هي  األوروبي  لالتحاد 
االتحاد  يظل  ذلك  ورغم  وواقعية،  جرأة  أكثر  خارجية  سياسة  تبنيها  إلى 

األوروبي هو الشريك التجاري األهم لمصر.
الدعوة لعقد هذه  إلى أن  السيدة األستاذة/ أنيسة حسونة،  في مداخلة لها، أشارت 
الندوة تزامن مع استقبال مجلس النواب المصري عدد من الوزراء بالحكومة المصرية 
عدة  طرحت  جانبها،  من  وغيرهم،  والتجارة  والصناعة  الدولي  التعاون  وزراء  مثل 

تساؤالت على النحو التالي:
بريطانيا 	  لخروج  محتملة  سيناريوهات  المصرية  الحكومة  أعدت  هل 

من االتحاد األوروبي؟
هل تعتبر تأثيرات خروج بريطانيا بالنسبة لالقتصاد المصري إيجابية 	 

أم سلبية؟
هل يعد ذلك بداية لتفكك االتحاداألوروبي والكيانات المشابهة له؟	 
ما الذي يجب على المجلس فعله لالستفادة من هذا الخروج؟	 

من  بمجموعة  الخروج  ضرورة  إلى  كارم،  محمود  د.  دعاالسفير/  جانبه،  من 
التوصيات نستطيع أن نقدمها لصانع القرار،مشيًرا إلى أن خروج بريطانيا له تأثيرات 
سياسية واقتصادية واجتماعية، وتبعات على المجاالت األخرى، وأن مصر تستطيع أن 
تقوم بدور مهم جًدا في موضوع الهجرة مع األطراف المعنية، كما أن األحزاب اليمينية 

المتطرفة تمثل خطًرا خاصة على الجاليات المصرية بالخارج.
المتحدة شريك مهم ورئيسي لمصر، ولكن يجب أن نأخذ في  المملكة  وأضاف أن 

االعتبار الموضوعات الشائكة مثل انقطاع السياحة البريطانية عن مصر.
في حين بدأ السفير د. مجدي راضي، حديثه بالرد على تساؤالت النائبة األستاذة/ 
الدول  في  المصرية  والسفارات  الخارجية  وزارة  بأن  المجلس،  أنيسة حسونة، عضو 
العالم وعلى  لتأثيرات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على  األوروبية استعدت 

االتحاد ثم على مصر، وأن وزارة الخارجية تتابع األمر باهتمام كبير منذ فترة.
على  وتأثيره  االتحاد  من  الخروج  حول  البريطاني  االنقسام  سبب  عن  تحدث  كما 
أوروبا، مشيًرا إلى أن االتحاد سيجعل من هذا االنفصال مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة، 
حتى ال تفتح شهية اآلخرين لالنفصال، خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف ودعوات 

النزعة العرقية.
وأضاف السفير/ راضي، أن هذا االنقسام سيؤثر على حلف األطلنطي، حيث ستحرر 

الجزء السابع ص 61 السطر الثاين الفصل بني )األورويب( و)فرادى(
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االتحاد  االقتصادي،فيعتبر  الجانب  على  وسياساته.أما  االتحاداألوروبي  من  بريطانيا 
األوروبي هو الشريك األول لمصر في التجارة الدولية، كما تعتبر بريطانيا هي الشريك 

التجاري األول لمصر اآلن، وليس إيطاليا التي تأتي اليوم في المرتبة الثانية.
 )common agriculture policy(المشتركة الزراعية  بالسياسة  يتعلق  وفيما 
”CAP“، أوضح أن بريطانيا ضد هذه السياسة، و بناًء عليه فإن التفاوض بين مصر 

وبريطانيا في هذا الملف سيكون سهالً، فبريطانيا اقرب فكريًا إلى أمريكا.
الصعوبة،  في غاية  األمر سيكون  أن  إلى  أشار  التجاري،  التبادل  لحركة  وبالنسبة 
خاصة  مصر،  في  األجنبي  لالستثمار  بالنسبة  القائمة  رأس  على  بريطانيا  تأتي  بينما 
في مجاالت البترول والطاقة وشركات االتصاالت. وأن كل التأثيرات السلبية لن تدوم 
طويالً و أن الهبوط في البورصات و العمالت لم يدم سوى بضعة أيام،بعدها بدأ التعافي 

في الظهور.
وفيما يتعلق بمسألة تأثير خروج بريطانيا على الجانب األوروبي، وعالقتنا باالتحاد 
الصدد  هذا  وفي  ملحوظًا.  تأثًرا  تتأثر  لن  عالقاتنا  راضي،أن  السفير/  أكد  األوروبي، 
أشار إلى تصريح سفير االتحاد األوروبي/”جيمس موران”،”أن المساعدات األوروبية 
ستظل كما هي”، لكنه يرى التصريح سياسي و ليس فنى، وبالتالي من الضروري فتح 

حوار سياسي مع لندن.
وفي معرض آخر للنقاش، أكد السفير/ جمال بيومي، على مسألة التردد البريطاني 
المجتمع  وأن  خاصة   ،1967 سنة  األوروبية  السوق  نشأة  منذ  لالتحاد  االنضمام  في 
البريطاني – ألسباب جغرافية بريطانيا جزيرة منفصلة– يشعر باالستقاللية واالستعالء، 

بجانب العداء التقليدي بين بريطانيا وكالً من فرنسا وإسبانيا وألمانيا.
مشيًرا إلى أنه في ذات الوقت الذى حصل فيه االتحاد األوروبي على جائزة نوبل 
للسالم للمحافظة على 70 عام من السالم، انقسمت بريطانيا إلى حزبين منفصلين يصوت 

كالً منهما عكس رغبة اآلخر، منّوهًا أن هذه ليست الدعوة األولى لالنفصال.
وحول العالقة بين مصر و االتحاد األوروبي، أوضح أنها ليست ثنائية ألن االتفاق 
تم بين مصر واالتحاد األوروبي كطرف، وبين مصر وكل من دول االتحاد األوروبي 

فرادى كطرف آخر، حيث تم التصديق على االتفاقية في17 برلمان.
التجارة  وزير  بين  متبادل  خطاب  إعداد  يتم  بيومي،أن  جمال  السفير/  اقترح  كما 
المصري ونظيره البريطاني باستمرار العمل ببنود اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي 

بشكل ثنائي، وتجنب التفاوض على اتفاقية جديدة.
ألن  األوروبي  الجانب  مع  المفاوضات  في  قوة  موقف  في  مصر  أن  أكد  كما 
قوامه  يبلغ  الذي  المصري  للسوق  الهائلة  األوروبية  الصادرات  يقابلها  المساعدات 

90 مليون مستهلك.
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وقد تخلل النقاش عدد من مداخالت األعضاء، جاءت على النحو التالـي:
أكدالسفير/ السيد شلبي، أن خروج بريطانيا سيؤثر على مستقبل بريطانيا والمجلس 
األوروبي، مشيًرا إلى أن مايستحق مناقشته هو تأثير هذا الخروج على السياسة الخارجية 
لالتحاد األوروبي، ومدى اهتمام االتحاد بأزمات الشرق األوسط، وكذا ضرورة التفكير 

في مدى فاعلية سياسة االتحاد األوروبي.
األمريكية–  العالقات  على  الخروج  هذا  تأثير  مدى  دراسة  أهمية  إلى  باإلضافة 
البريطانية، خاصة وأن بريطانيا هي الحصان الذي روضته أمريكا للدفاع عن المصالح 
الناتجة عن األزمات التي تضرب المنطقة  األمريكية. وتطرق سيادته لمشكلة الهجرة 

وموقف اليمين األوروبي المتشدد من الالجئين وربطهم باإلسالم الراديكالي.
في حين أكدت الدكتورة/ يمن الحماقي،على ضرورة اإلسراع في إعداد سيناريوهات 
سريعة لوضع بريطانيا خارج االتحاد، والتنبؤ بالتغيرات التي ستضرب االتحاد، خاصة 
في ظل الركود الذي يشهده االقتصاد العالمي والذي يتوقع استمراره، ولكن بصورة أكبر 

بعد خروج بريطانيا.
الناتجة عن خروج  إلى ضرورة االستفادة من اإليجابيات  وبالنسبة لمصر أشارت 
اتفاقية الشراكة مع االتحاد  القادمة من  بريطانيا والعمل على االستفادة خالل المرحلة 

األوروبي وتعزيز صادراتها لدول االتحاد، بدالً من االكتفاء بالتفكير في السلبيات.
من جانبه، أشار السفير/ السيد فوزى، إلى أن دخول بريطانيا كان لتحقيق مصالح 
إلى أن بريطانيا  ذاتية بها، مع رفض أعضاء في االتحاد لدخولها مثل فرنسا. مشيًرا 
على  مشدًدا  الكومنولث(،  في  )أعضاء  دولة   53 من  أكثر  مع  وثيقة  بعالقات  ترتبط 
ضرورة أن تستفاد مصر من اآلثار اإليجابية النفصال بريطانيا، وإن كان من الصعب 

جًدا التنبؤ بتأثيرات الخروج في المرحلة الحالية.
بينما ذكرالسفير/ رخا حسن، أن بريطانيا ستظل عضًوا في حلف شمال األطلنطي، 
وعضًوا في الكومنولث، منّوهًا أنه يمكن لمصر تنمية عالقاتها التجارية مع بريطانيا، 
مشيًرا إلى إنه سيساعدها في ذلك االنخفاض النسبي في قيمة الجنيه اإلسترليني، األمر 
الذي سيساعد بدوره الصادرات المصرية. في حين أكد الدكتور/ الشرقاوي حفني، أن 
االتحاد األوروبي,  بريطانيا من  على خروج  أوالً  يوافق  أن  البرلمان األوروبي يجب 
وحتى في حال خروجها ستظل عضو في حلف الناتو، مشيًرا إلى أن عالقات بريطانيا 
بريطانيا ستحاول  أن  مؤكًدا  األوروبي،  باالتحاد  تغني عن عالقاتها  الكومنولث  بدول 

تقوية عالقاتها باألولى أو معالجة المشكالت التي أدت إلى الهجرة ومشكلة اإلرهاب.
وفي ذات الشأن أشار السفير/ د. محمد حجازي، إلى أن الهجرة قادمة أساًسا من 
داخل أوروبا وليست من الشرق األوسط، وهى السبب في دعوة االنفصال،مضيفًا بأن 
هناك أكثر من 3 مليون أوروبي من أوروبا الوسطى والشرقية هاجر إلى بريطانيا،  وأن 
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كوادر حزب العمال –في جزء منهم على األقل – صوتوا لصالح الخروج. ومن ناحية 
داخل  الممتد  األوروبي  االتحاد  نفوذ  لوقف  بريطانيا  بانفصال  “بوتين”  رحب  أخرى 

أوروبا والذى يصل إلى أوكرانيا.
وفي شأن متصل توقع السفير/ محمد أنيس سالم، إمكانية أن يؤدي خروج المملكة 
المتحدة من االتحاد األوروبي إلي تداعيات في موازين القوي الدولية. مشيًرا إلى أنه 
من األرجح أن تقترب لندن من واشنطن وتنشط عالقاتها بالدول المتحدثة باإلنجليزية 
)كندا– أستراليا – الهند... إلخ(. كما أوضح أن هناك تقرير للمجلس الملكي للعالقات 
الدولية )تشاتهام هاوس( يُشيرإلي توقع تركيز السياسة الخارجية البريطانية علي توسيع 
فرص التجارة الخارجية، مع االستمرار في تراجع النفوذ البريطاني في الشرق األوسط، 
وتقلص االهتمام بدول شمال أفريقيا، وإهمال عملية السالم في الشرق األوسط، مقابل 

االحتفاظ بدور بريطانيا في الدفاع عن الخليج.
كما أضاف أن الصحف اإلسرائيلية عبرت عن قلقها من تداعيات الخروج حيث أن 
بريطانيا هي الشريك التجاري األول إلسرائيل، كانت تلعب دوًرا داخل مجالس االتحاد 

األوروبي في شرح وجهة النظر اإلسرائيلية والتخفيف من االتجاهات المعادية.
االتحاد  في  بريطانيا  عضوية  علي  االستفتاء  إجراء  قرار  إلى  النظرة  وتبقى 
األوروبي باعتبارها أحد أكبر األخطاء السياسية، مشيًرا إلى أن آلية االستفتاء ال تناسب 
الموضوعات المعقدة، وتشجع االتجاهات الشعبوية، باإلضافة إلى إنها تخلق عدم اتزان 
دستوري )معظم أعضاء البرلمان يؤيدون االستمرار في االتحاد األوروبي(. وهو مادفع 

مصر للحذيرمن االستفتاء في موضوع تيران– صنافير.
السريع, ألن بعض  التحرك  على ضرورة  د. محمد شاكر،  أكدالسفير/  من جانبه 
الدول تسعى إلى “طالق سريع” )Quick Divorce(, وأنه في حالة الخروج ستظل 

التداعيات لفترة كبيرة.

التوصــيات:
إلى  المجلس،  رئيس  زهران،  د.منير  السفير/  خلُص  المناقشات  ختام  في 

التوصيات التالية والمستخلصة من مداخالت المشاركين:
بالنسبة لمصر يترتب على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي عدم استفادة مصر 
من اإلعفاء الكامل للرسوم الجمركية للمنتجات البريطانية وفقاً التفاقية المشاركة، التي 
سوف تخضع بعد خروج بريطانيا الكامل إلى الرسوم الجمركية المصرية المقررة، و 
هو ما يعتبر مكسبًا لمصر إزاء حصيلة الجمارك اإلضافية، خاصة مع تأثر الصناعة 
المصرية  المنتجات  قدرة  عدم  عليها  ترتب  والتي  المشاركة  نتيجة  كثيًرا  المصرية 

الصناعية على منافسة المنتجات المصرية حتى في السوق المصري. 
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دول  مع  مصر  بها  التزمت  التي  الجمركية  التخفيضات  في  النظر  إعادة  يلزم  أنه 
القرن  تسعينيات  بداية  في  أورجواي”  في”جولة  األوروبية  االقتصادية  المجموعة 
الماضي، حيث كانت مصر تتفاوض حينئذ مع المفوضيةاألوروبية، بصفتها ممثالً لدول 
الجماعة االقتصادية األوروبية )12( دولة عام 1994، قبل توسيع عضوية المجموعة 

وتحولها فيما بعد إلى االتحاد األوروبي والذى ضم 28 دولة فيما بعد.
يلزم ترقب مواقف تلك الدولة السياسية بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، حيث 
ستكون محررة من القيود التي تفرضها عليها المشاورات المسبقة مع باقي دول االتحاد 
األوروبي والتي تقيد من حرية حركتها، وبالتالي من المتوقع أن تكون السياسة الخارجية 

البريطانية أكثر تحرًرا ونشاطًا، وسوف تكون أكثر تقاربًا مع الواليات المتحدة. 
ربما يعاد النظر بالنسبة لمشكلة الشرق األوسط فيما يطلق عليها بالرباعية الدولية، 
وهى في الواقع ثالثية إذا أخذنا بعين االعتبار أن مشاركة األمم المتحدة فيها شكلية بحتة 
ولم تكن أكثر من سكرتارية، مع توقع أن تكون بريطانيا أحد أطراف الرباعية بصفة 
مستقلة عن االتحاد األوروبي نظًرا لدورها السابق في قيام دولة إسرائيل منذ “إعالن 

بلفور” عام 1917. 
في جميع األحوال من المهم متابعة عملية التفاوض التي سوف تعالج بها بريطانيا 
لشبونة،  معاهدة  من   )50( المادة  لنص  تطبيقاً  األوروبي  االتحاد  من  خروجها  مسألة 
وإلى أي مدى سوف تتأثر مصالح مصر االقتصادية والتجارية والسياسية من جراء هذا 
الخروج.وقد يستوجب كل ذلك عقد مائدة مستديرة أخرى بعد تولي رئيس وزراء جديد 

في بريطانيا، والمنتظر أن تتولى حكومته إعداد استراتيجية الخروج.
المناقشات  خالصة  فيه  يوجز  الموضوع  هذا  عن  كتيب  بإعداد  المجلس  سيقوم 
قبل  المستديرة حول صياغته  المائدة  في  المشاركين  مع  نتشاور  والمداوالت، وسوف 

إصداره. 
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مائدة م�صتديرة ح�ل »ا�صرتاتيجية وطنية للتعامل مع حتديات 
الأمن املائي امل�رضي«

صباح  الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  بمقر  المستديرة  المائدة  اجتماع  ُعقد 
26يوليو 2016،  بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، وقام بالعمل التحضيري 
المجلس  إدارة  الختامي،  تقريره  وإعداد  فيه  والمشاركة  مداوالته  وتنظيم  لالجتماع 

المصري للشؤون الخارجية– ممثلة في كالً من:
-1 السيد/ السفير د. منير زهران– رئيس المجلس.

-2 السيد/ السفير د. عزت سعـد– مديرالمجلس.
-3 السيد/ الوزير المفوض فاروق مخلوف – مقرر لجنة حوض النيل بالمجلس.

وقد طرح المجلس إطار مفاهيمي )Concept Paper( حول الحاجة إلى استراتيجية 
مصرية شاملة وعاجلة لمواجهة التحديات الراهنة واألخطار المستقبلية التي تهدد األمن 
وتنفيذ  الثالثي،  المبادئ(  و)إعالن  )عنتيبي(  اتفاقية  مع  والتعامل  المصري،  المائي 
مشروع )سد النهضة( اإلثيوبي. وقد أعرب المشاركون في االجتماع عن تقديرهم لورقة 
العمل، وإسهامها في تسهيل وإنجاح أعمال االجتماع، واختصار وقت المناقشات.وفيما 

يلي عرض موجز لوقائع أعمال المائدة المستديرة:
القسم األول: معلومات أساسية

إن األمن المائي لمصر هو العمود الفقري ألمنها القومي بمفهومه الشامل، واستقراره 
كان وسيظل بالنسبة لها البقاء، وتهديده وانعدامه يعني الفناء، أي أن هذه القضية من 
يتعين  فقط  الزاوية  هذه  ومن  موت.  أو  حياة  مسألة  هي  والمستقبل  الحاضر  منظور 
المحدقة بموارد مصر من مياه  الحالية والمستقبلية  المائية سواء  التعامل مع األخطار 
النيل وتداعياتها بدًءا من انطالقه من منابعه اإلثيوبية واالستوائية، إلى حين وصولها إلى 
أسوان، وما يعترضها حاليًا أو مستقبالً من سدود وإنشاءات هندسية، تقام على المجرى 

الرئيسي للنهر وروافده، أو تحديات لحقوق مصر في هذا الشأن.
ويمكن إيضاح تفصيالت ذلك على الوجه التالي:

لها  وحيد  شبه  مائي  كمورد  النيل  مياه  على  اعتماًدا  األكثر  الدولة  هي  مصر  إن 
السودان،  إريتريا،  إثيوبيا،  النيل األحد عشر جميًعا وهي:  بين دول حوض   ،)97%(
كينيا، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، رواند، مصر.
المائي بصورة مستمرة  الفقر  تعاني من  التي  الحوض  دول  مقدمة  في  تأتى مصر 
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ومتصاعدة، حيث يبلغ النصيب السنوي الحالي للفرد فيها من المياه )620 متر مكعب(. 
ويقل الرقم عن الحد األدنى المقرر دوليًا للفقر المائي وهو )1000 متر مكعب( سنويًا، 
بل إنه مستمر في الهبوط، حيث كان يبلغ حوالي )2100 متر مكعب( عام 1959 وقت 
توقيع اتفاقية مياه النيل مع السودان  )55.5 مليار متر مكعب سنويًا(، وكان تعداد سكان 

مصر – حينئذ 27 مليون نسمة – وهو يتجاوز اآلن 90 مليون نسمة.
إن حقوق مصر المائية في نهر النيل، تستند إلى أسس قانونية ترتكز على اتفاقيات 
ما هو مع دول  منها  مائة عام،  أكثر من  تمتد عبر  متعددة األطراف،  أو  ثنائية  دولية 
استعمارية، ومنها ما هو بعد االستقالل، وهي ملزمة لدول الحوض بعد استقاللها طبقًا 
الدولي  القانون  قواعد  عن  فضالً   ،)State succession( الدولي  التوارث  لقواعد 
لألنهار الدولية، من اتفاقيات ومبادئ وأعراف. هناك حاجة ملحة إلى تطبيق استراتيجية 
شاملة محدثة أو مبادئ وخطط طارئة إلدارة عالقات مصر بدول حوض النيل، طبقًا 
للتصورات المختلفة أو الظروف المستجدة أو األحداث الجارية، وذلك لكي تكون هناك 
جسور دائمة ومصالح مستمرة ومتنامية مع هذه الدول، غير قابلة لالنقطاع أو التقلب 
السابق  السياسي والريادي  المصري  الوجود  لم يعد مناسبًا االرتكان على  الشديد. وإذ 
ال  كما  استقاللها،   بعد  الحوض  دول  مع  الكافي  بالقدر  يستثمر  لم  والذى  أفريقيا،  في 
المتجذِّر  الوجود اإلسرائيلي  يُعد منطقيًا االدعاء بوجود مؤامرات دولية خارجية مثل 
ع في هذه الدول، ألن ذلك يفترض أن يكون حافًزا أقوى لوجود مصري متفوق،  والمتنوِّ
المقدمة من مصر  المساعدات والمنح  التحدث عن  أو  ومبرًرا الستراتيجيات مضادة، 
لدول الحوض في مجاالت عديدة، ألنها تظل متواضعة وإن كانت في حدود ماتسمح 
به الموارد المصرية. ومما الشك فيه أن تبني مصر سياسة خارجية فعالة تجاه أفريقيا 
عامة، ودول حوض النيل بوجه خاص، سيكون لها مردود إيجابي كبير على مواقف هذه 

الدول تجاه الحقوق المشروعة لمصر في مياه النيل. 
بما  وذلك  والسودان،  مصر  بين  وثيقة  بعالقات  لالحتفاظ  استراتيجية  أهمية  هناك 
دول  مع  النيل  مياه  بملف  المرتبطة  واألزمات  المفاوضات  إيجابيًا إلدارة  مناًخا  يُهيئ 
دول  لتعاون  اإلطارية  االتفاقية  أو  النيل  حوض  بمبادرة  األمر  تعلق  سواء  الحوض، 

الحوض )اتفاقية عنتيبي 14/5/2010( أو أزمة سد النهضة. 
رغم أن اتفاقية 1959 تفرض على طرفيها تنسيق واتخاذ مواقف موحدة إزاء قضايا 
وباتت  النيل،  مياه  لقضايا  بالنسبة  السوداني  الموقف  تباعد  يالحظ  أنه  إال  النيل،  مياه 
الخرطوم تتخذ مواقف أقرب إلى الموقف اإلثيوبي، بل وداعمة لهذا الموقف. وال يغير 

من ذلك توقيع السودان على إعالن المبادئ في الخرطوم )23/3/2015(.
اعتبارات سياسية وقضايا مصرية – سودانية أخرى وراء  بأن هناك  مع اإلدراك 
الموقف السوداني، وهو مايستوجب التعامل مع تلك القضايا واحتوائها بما يكفل موقفًا 
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مصريًا – سودانيًا موحًدا مطلوبًا في كل قضايا مياه النيل.
القسم الثاني: االستخالصات  

جاء انشغال مصر عن أفريقيا وعدم تطبيق استراتيجية شاملة محدثة بشأن مياه النيل 
لتبني  إثيوبيا  والسيما  الحوض،  خارج  ومن  الحوض  دول  بعض  أمام  المجال  ليفسح 

مواقف مضرة بمصالح مصر المائية وفى هذا السياق: 
دفعت هذه الدول باتجاه االتفاقية اإلطارية غير المكتملة )عنتيبي( وطرحها للتوقيع 

دون اكتمال التفاوض حولها والتوصل إلى توافق بين جميع دول الحوض عليها. 
استغلت إثيوبيا األوضاع في مصر بعد يناير 2011 لكى تشرع في بناء “سد النهضة” 
دون إخطار مصر بذلك مسبقًا وفقًا لألعراف والقواعد الدولية ذات الصلة، بل وإعالن 
زيادة طاقته التخزينية من 11.5 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، وذلك في 

محاولة لفرض أمر واقع على مصر في هذا الشأن. 
عدم االستفادة من نتائج تقرير اللجنة الفنية الدولية للخبراء عام 2013، في حينه، بما 
تضمنه من انتقادات وسلبيات خطيرة للمشروع، سواء من حيث األخطاء في التصميمات 
أو نقص المعلومات أو انخفاض ُمعامل األمان في بناء سد النهضة )1.5 درجة( – مقارنة 
بُمعامل األمان )8 درجات( في بناء السد العالي، واألضرار المائية والبيئية للسد... إلخ.
و كان من الممكن أن تستخدم مصر هذه النتائج لتعزيز موقفها في مواجهة اإلصرار 

اإلثيوبي على االنفراد بتحديد تصميمات السد وسعته التخزينية. 
أمد  إطالة  التعمد في  و  الواقع  األمر  إثيوبيا في فرض  استمرت  السياق عاليه،  في 
المفاوضات  بما يسمح لها باستكمال إنشاء السد دون إدخال أية تعديالت على تصميماته، 
وإضاعة الوقت )الُمخطّط( في اختيار المكاتب االستشارية الدولية واختالق الذرائع في 
فحص عروضها، وتوقيع التعاقدات معها، وإعالنها أنها لن تلتزم بما سينجم عن هذه 

الدراسات. 
إن سياسة مصر ومواقفها الُمعلنة في حقوقها الشرعية في مياه النيل، أساسها ضرورة 
عدم المساس بحصتها )55.5 مليار متر مكعب(، علًما بأنها لم تعد تكفي احتياجاتها مع 
زيادة السكان من )27( مليون نسمة وقت تقرير الحصة إلى )90( مليون نسمة حاليًا، 
وأن اإلبقاء على هذه الحصة كما هي عليه حاليًا، أو خفضها هو في حد ذاته يضر بمصالح 
مصر، يجب اعتباره أهم تجسيد لمصطلح الضرر الجسيم أو تعريف “الضرر ذي شأن” 
المبادئ. والبد  وإعالن  عنتيبي  اتفاقية  في  وارد  هو  كما   )Significant Damage(
من زيادة الحصة أخًذا في االعتبار أيًضا التوسع العمراني والزراعي، وتضاعف عدد 
سكان مصر حوالي أربع مرات منذ عام 1959، واشتداد حدة الفقر المائي. خصوًصا 
وأن هناك طاقات مائية كبيرة في حوض النيل لم تستغل بعد ويمكن بالتعاون فيها زيادة 

إيراد النهر لصالح دول وشعوب الحوض.
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رغم محدودية حصة مصر من مياه النيل، خاصة مع احتياجاتها المتزايدة في هذا 
الشأن بسبب النمو السكاني المتسارع، ومع تحقيق مصر كفاءة كلية تقترب من 85% 
في إدارة الموارد المائية )نتيجة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي الُمعالج 
أكثر من مرة(، إال إنه ينبغي تطوير ممارسات وأساليب الري والتركيب المحصولي 
المصري، والحفاظ على المعايير البيئية، كل هذه العوامل تضمن تحسين كمية وجودة 
المياه المتاحة للمواطن المصري. وقد بات ضروريًا اتخاذ التدابير واإلجراءات والخطط 

الالزمة واإلسراع في تطبيقها بجدية بما يكفل وضع نهاية لتلك السلبيات. 
منذ توقيع اتفاقية عنتيبى في عام 2010 لم تحقق الجهود واالتصاالت التي أجرتها 
وهو  بشأنها،  الخالفات  لتجاوز  ملموسة  إيجابية  نتائج  آية  الحوض  دول  مع  مصر 
مايستدعي تكثيف الجهود وإعداد صياغات بديلة تحظى بنوع من التوافق بين األطراف 

يسمح بشمولية االتفاقية وضمان مصالح جميع  الدول ودون إلحاق الضرر بأٍي منها. 
تعثرمشاريع مدروسة من قبل لزيادة موارد النيل باستقطاب الفواقد وحصاد األمطار، 
)بحر  ومشروع  مشار(،  )مستنقعات  ومشروع  جونجلي(،  )قناة  مشروع  أهمها  ومن 
الغزال(. وهناك حاجة ملحة لتحريك هذه المشاريع بما يُوفر لمصر قدًرا من احتياجاتها 

والوفاء باالحتياجات المتزايدة لدول الحوض األخرى.  
المختلفة،  اإلثيوبية  األنهار  على  السدود  من  العديد  لبناء  معلنة  إثيوبيا خطة  تمتلك 
سواء داخل حوض النيل أو خارجه، مما يهدد موارد مصر المائية من مياه النيل. وليس 
من المستبعد أن تحذو دول الحوض األخرى حذو إثيوبيا في بناء سدود على النيل دون 

مراعاة لحقوق مصر التاريخية والقانونية في هذا الشأن. 
يتعلق  فيما  سواء  قصور،  من  به  اتسم  ما  رغم  المبادئ  إعالن  على  مصر  وقعت 
بطبيعته القانونية غير الملزمة، أو بعدم اإلشارة إلى حصة مصر المائية أو استخداماتها 
أو عدم تضمنه  السابقة،  الثنائية  االتفاقيات  إلى  اإلشارة  بعدم  أو  الحالية،  أو  التاريخية 
وسائل التسوية السياسية أو القانونية للخالفات التي قد تنشأ بين أطرافه بسبب تطبيقه 
وتفسيره، وذلك اكتفاًء بالتفاوض المباشر أو الوساطة أو رفع األمر للرؤساء في حالة 

الخالف. 
في إطار ماسبق لم تنكر إثيوبيا أو السودان الصبغة اإللزامية إلعالن المبادئ الموقع 
الخامس  البند  خاصة  باإلعالن  مصر  تتمسك  كما   ،2015 مارس  في  الخرطوم  في 
منه المتعلق بضرورة إنهاء دراسات اآلثار المائية والبيئية واالجتماعية لسد النهضة، 
واستخدام نتائج هذه الدراسات في وضع قواعد الملء األول للسد، وتشغيل السد بصفة 
عامة، وإنشاء آلية لتنسيق عمل السدود الثالث. هذا وترى القاهرة أن أي حجز للمياه 
خلف سد النهضة دون اتفاق قبل إتمام الدراسات وتحديد قواعد الملء سيعد خرقًا إلعالن 

المبادئ، وتقويًضا للمسار الدبلوماسي في حل األزمة.
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القسم الثالث: التوصــيات
-1 على المستوى الوطني:

إيالء قضية مياه النيل وعالقات مصر بدول الحوض أهمية حيوية بما يضمن تأمين 
موارد مصر المائية من مياه النهر باعتبارها قضية أمن قومي، بل ومسألة حياة أو موت 

بالنسبة للمواطن المصري.
لمصر،  بالنسبة  النيل  لمياه  المصيرية  باألهمية  المصري  المواطن  وعى  زيادة   
وأهداف وسياسات وحقوق واحتياجات مصر في مجال مياه النيل، وضرورات ترشيد 
استخدام هذه المياه والحفاظ على نوعيتها. ويمكن االستفادة من دور منظمات المجتمع 

المدني في تعزيز هذه الجهود. 
)مياه  القطاعات  نوعيتها في كافة  النيل والحفاظ على  نهر  استخدام موارد   ترشيد 
الترشيد  هذا  تكفل  قانونية  وتدابير  خطط  خالل  من  إلخ(  زراعة...  صناعة،  شرب، 
وتراعى معايير البيئة والحفاظ على حياة اإلنسان، تطبقها الحكومة بحزم. وضع الخطط 
الكفيلة بترشيد وتخفيض استخدام المياه في الري وفى األغراض األخرى، واستعمال 
األساليب الحديثة في ذلك، مع وضع أهداف كمية ووجود رغبة لتحقيق هذه الخطط، 

وتطبيق عقوبات حازمة إلساءة استخدام المياه...إلخ. 
 البحث عن مصادر مائية جديدة، كتحلية المياه باستخدام المفاعالت النووية في محطة 
الضبعة، ليس فقط لتوليد الكهرباء مع حاجة مصر الماسة لها، وإنما أيًضا الستخدامها 
في تحلية مياه البحر أو المياه شبه المالحة، وكذلك تكثيف مشروعات حصاد األمطار 
والصناعي  والزراعي  الصحي  الصرف  مياه  استخدام  وإعادة  ومعالجة  والسيول، 

وإدماجها في السياسات الوطنية.
في عضويته جميع  يضم  للمياه(  قومي  )مجلس  دائم  مؤسسي  كيان  أو  آلية  إنشاء   
السياسية  أبعادها  بكل  المياه  بقضية  تختص  والمتخصصين،  الخبراء  من  المستويات 
المستويين  على  وذلك  المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  واإلعالمية،  والبيئية  والقانونية 

اإلداري والسياسي الالزم بما يمكنها باالضطالع بمسئوليتها على أكمل وجه. 
لتأمين  النيل  بدول حوض  لعالقات مصر  محدثة  شاملة  استراتيجية  وتنفيذ   وضع 
دول  مع  العالقات  وتطوير  المستقبلية  و  الحالية  باحتياجاتها  للوفاء  المائية  مواردها 

الحوض في كافة المجاالت بحيث ال تنحصر فقط في البعد المائي.  
اتفاقية )عنتيبي( بما  أفكاًرا تتجاوز فيها مصر سلبيات  تبنى مبادرة جديدة تتضمن 
النيل،  المشتركة لجميع دول حوض  المنفعة  يسمح بانضمام مصر لها في ظل تحقيق 
وكذلك يجب تكثيف االتصاالت مع دول الحوض والقوى اإلقليمية والدولية والمؤسسات 
مصر  وتمسك  الحالية،  بصيغتها  عنتيبي  التفاقية  مصر   رفض  شرح  بهدف  المانحة 

بالتفسير القانوني لنصوص إعالن المبادئ الموقع في مارس 2015 في الخرطوم.   
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السعي إليجاد آلية جديدة إلنشاء مفوضية دائمة لحوض النيل الشرقي تكون بمثابة 
مظلة لمشروعات التعاون المشترك لتحقيق المصالح المائية المشتركة ولحين الوصول 

إلى توافق كافة دول الحوض على )اتفاقية عنتيبي(.
 تحديث وتقييم مصادر المياه األخرى المتاحة لمصر، داخليًا )المياه الجوفيةوخارجيًا 

)استقطاب الفواقد بالتنسيق واالتفاق مع دول حوض النيل(. 
-2 على المستوى المصري – السوداني )الخرطوم – جوبا(:

تدعيم العالقات المصرية المتوازنة مع السودان وجنوب السودان في جميع المجاالت 
والتنسيق مع كل منها بشأن موارد مصر المائية وبما يكفل موقفًا موحًدا بشأن قضايا 

مياه النيل. 
3– على مستوى عالقات مصر بدول الحوض األخرى:

مما الشك فيه أن تبنى مصر سياسة خارجية فعالة تجاه إفريقيا بصفة عامة ودول 
لعالقات  الوحيد  المحور  المائي هو  البعد  النيل بصفة خاصة، وبحيث اليكون  حوض 
مصر بهذه الدول  هو توجه يجب أن يحظى بأولوية قصوى في استراتيجية سياسة مصر 

الخارجية. 
المحافل  إلى  باللجوء  الخاصة  والقانونية  الفنية  والسيناريوهات  الدراسات  إعداد   
الدولية واإلقليمية ذات الصلة في حالة عدم التوصل إلى توافق مع إثيوبيا في حل مشكلة 

سد النهضة عن طريق المفاوضات الحالية. 
سرعة الوصول مع إثيوبيا في تطبيق البند الخامس من ميثاق مبادئ سد النهضة، 
والخاص بالتعاون في الملء األول وإدارة السد من حيث االتفاق على آلية تنفيذ هذا البند 
من خالل تشكيل لجنة ثالثية للتنسيق في تشغيل السد بما يضمن عدم حدوث ضرر ذا 
شأن لمصر، وأعلى استفادة إلثيوبيا، وعدم انتظار المكتبان االستشاريان من االنتهاء 

من دراستهما. 
 التوصل مع إثيوبيا التفاقية شاملة )على ضوء االتفاقيات السابقة( تحدد آلية التعاون 
المائي في المستقبل بين مصر والسودان وإثيوبيا من إخطار مسبق وعدم إحداث ضرر 

ذا شأن، لتالفى عدم تكرار مشكلة سد النهضة في المشروعات اإلثيوبية القادمة.
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ندوة ح�ل كتاب
»رو�صيا الأورا�صية: زمن الرئي�ش فالدميري ب�تني«

بتاريخ 21 سبتمبر 2016، عقد بمقر المجلس بالتعاون مع مركز شراكة الحضارات 
الساعة  تمام  في  الروسية،  الخارجية  لوزارة  التابعة  الدولية  للعالقات  موسكو  بجامعة 
فالديمير  الرئيس  زمن  األوراسية:  “روسيا  كتاب  حول  ندوة  صباًحا،  عشرة  الحادية 
بوتين”، بمشاركة كالً من السفير/ “فينيامين بوبوف”، مدير مركز شراكة الحضارات 
ومنسق مجموعة “روسيا والعالم اإلسالمي شراكة استراتيجية”، ومؤلف الكتاب الدكتور/ 
“وسيم قلعجية”، والسيد السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، والسيد السفير/ د.عزت 
سعد، مدير المجلس، وحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس، 

والسفير/ “سيرجر كيربتشينكا”، سفير روسيا بالقاهرة، وبعض أعضاء سفارته.
وقد جرت أعمال الندوة على النحو التالي:

افتتح السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، وقائع الندوة بالترحيب بالسادة الحضور 
عمل  المؤلف  أن  مؤكًدا  الكتاب،  لموضوع  المؤلف  باختيار  مشيًدا  الروسي،  وبالوفد 
على تقصي مالمح النظام العالمي الجديد من خالل عرضه لكيفية بناء العقيدة الروسية 
المنطقة  الحالية في  التطورات  لتتالءم مع طبيعة  الجديدة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا 
األطلنطي  شمال  حلف  لدول  المستمرة  المساعي  ظل  في  وخاصة  بروسيا،  المحيطة 
للتوسع شرقًا من خالل نشره للدرع الصاروخية في عدد من تلك المناطق وعلى رأسها 
التدخل  أوروبا، وبخاصة عقب  الجيوسياسية في شرق  التطورات  “جورجيا”،  وكذا 
العسكري الروسي في أوكرانيا، والعقوبات الغربية التي فرضت في أعقاب تلك األزمة، 
وما أسفر عنها من تأثير على مشاريع الغاز الروسي في تلك المنطقة، باعتبار أن  كل 

ذلك جزء اليتجزأ من األمن القومي الروسي.
في  المختلفة  األزمات  من  الروسية  المواقف  استعراض  على  المؤلف  كما حرص 
منطقة الشرق األوسط، بدًءا من البرنامج النووي اإليراني، ومساعي روسيا من خالل 
مفاوضات )1+5( لوقف االتجاه اإليراني لبناء قوة نووية عسكرية، واالتجاه لتكريس 
برنامًجا إلعداد  والذي تضمن   ،2015 يوليو  وفقًا التفاق  السلمية  البرنامج لألغراض 
ببنود  التزامها  الدول وإيران وضمان  تلك  بين  المستقبلي  للتعاون  خطة عمل مشتركة 
رأسها  على  والتي  المنطقة  أزمات  في  الفّعال  الروسي  للدور  باإلضافة  هذا  االتفاق، 

األزمة السورية.
ومشاركته  الروسي،  الشأن  في  المؤلف  خبرة  يبرز  الواقع  في  الكتاب  أن  مؤكًدا 
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االستراتيجية ضمن مجموعة روسيا والعالم اإلسالمي، فضالً عن استقاللية التحليالت 
المقدمة منه.  

بجامعة  الحضارات  مدير مركز شراكة  بوبوف”  “فنيامين  السفير/  بدأ  من جانبه، 
موسكو للعالقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، ومنسق مجموعة الشراكة 
االستراتيجية بين روسيا والعالم اإلسالمي، حديثه بالترحيب بالسادة المشاركين، وعلى 

رأسهم السفير/ د.عزت سعد منظم هذا الحدث.  
وأكد بوبوف أنه على الرغم من كون الدكتور/ وسيم قلعجية طبيبًا إال أنه أثبت في 
هذا الكتاب مهارات تحليالته السياسية، وذلك من خالل كتابه الذي سلط فيه الضوء على 
أمور مهمة تساعدنا على فهم العديد من القضايا الشائكة على الساحة الدولية، مؤكًدا أن 
كتابة وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف لمقدمة الكتاب هو دليل على أهميته.  

الجيوسياسية  الكارثة  كانت  السوفيتي   االتحاد  انهيار  أن  بوبوف  السفير  وأوضح 
األكبر في القرن العشرين على نحو ما أكده الرئيس بوتين قبل أكثر من تسع سنوات 
)مؤتمر ميونيخ لألمن عام 2007(، وهو ما أوضحه د. وسيم في الجزء األول من كتابه، 
وكيف أن هذا االنهيار ساهم في تأسيس روسيا الجديدة )روسيا بوتين( بعالقات سياسية 
جديدة مع دول العالم، وثقل إقليمي ودولي تجسد في عمل موسكو وواشنطن سويًا في 
الملف السوري، ودعوة المبعوث األممي في ليبيا – مارتن كوبلر – روسيا بالعمل على 
حلحلة األزمة الليبية، وهذا دليل على أهمية الدور الروسي الفّعال في حلحلة األزمات 
الدولية، مؤكًدا أن الساحة الدولية تمر حاليًا بتطورات وتغيرات مهمة تتمثل في صعود 
وتنامي دور حضارات أخرى بخالف الحضارة الغربية )الحضارة الروسية، والصينية، 
والهندية، واإلسالمية(، مشيًرا إلى تراجع دور الحضارة الغربية في وقت سابق خاصة 
العديد من األزمات في  الغاشم في  الناجمة عن تدخلها العسكري  مع تصاعد األخطاء 
المنطقة، وبدء اعتراف بعضها بهذه األخطاء – وهو أمر نادر بطبيعة الحال – كما حدث 
في التقرير الصادر مؤخًرا عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، والمؤكد 
أن تدخل الناتو في ليبيا كان خطًأ وتم بناًء على معلومات استخباراتية خاطئة،  وهو ما 

اعترف به أوباما في أكثر من مناسبة.
مليون  ومابين  المنطقة،  في  مشتعل  في ظل وضع  تفيد  ال  االعترافات  تلك  أن  إال 
قتيل وماليين الجرحى والمشردين في العالم العربي، مشيًرا إلى أن هذا كله دليل بارز 
على التدهور الواضح في السياسة الخارجية وانشغالها بما تواجهه من تحديات طارئة، 
وخاصة بعد الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي، فضالً عن التخبط المستمر في 
السياسة األمريكية وتراجع دورها الفاعل في المنطقة، وهو ما سيستمر حتى بعد رحيل 
أوباما، موضًحا أنه يتوقع وجود اعتراف غربي قريب بخطأ توقعاته وتصرفاته حيال 

األزمة في أوكرانيا.
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سبيل  على  لم يكن  روسيا  حول  ماتضمنه  أن  وسيم  الدكتور/  أكد  الكتاب،  وحول 
التبجح أو المجاملة السياسية بل هو حقيقة ماعاصره وما يؤمن به، مضيفًا بأن ماتضمنه 
الكتاب في الدفاع عن روسيا هو تعبير عن وجهة نظره باستقاللية كاملة، وتأكيًدا على 
ما قد عبر عنه الكاتب الروسي الكبير والدبلوماسي “يوتشن” في قصيدته حول وصف 
روسيا، حينما أكد “أنه ال يمكن وصف روسيا بالعقل وحده وإخضاعها للمقاييس بل إن 

خصوصية روسيا  يفهمها من يؤمن به”.
انتصاره  زمن  في  السوفيتي  االتحاد  من  األخيرة  الحقبة  عاصر  شخص  أنه  وأكد 
انهيارها من خالل ما حاوله  للظلم والشماتة عقب  وانكساره، وكيف تعرضت روسيا 
النظرية  فشل  وإثبات  بالرأسمالية،  المتعلقة  نظرياتهم  تطبيق  من  الغربيين  الساسة 
االشتراكية المطبقة مسبقًا، إال أنه ظل دوًما متأكًدا من عودة االتحاد السوفيتي  لقوته 
ودوره الفاعل، وهو ما بدأ يتحقق عقب تولي “يفجيني بريماكوف” رئاسة وزراء روسيا 
بوتين  الرئيس  لديه عقب وصول  الشعور  هذا  وتأصل   ،1999 عام  1998 حتى  عام 
لسدة الحكم لتدخل بعدها روسيا في منحنى صناعة تاريخ روسيا الجديدة. حيث حاول 
تسعى  متطورة  كدولة  الواقع  إلى  روسيا  إعادة   2000 عام  للحكم  وصوله  منذ  بوتين 
وإقامة  الروسية،  المصالح  احترام  على  قائم  الدولية  للعالقات  متكامل  هيكل  لتأسيس 
شراكة استراتيجية كاملة مع حلفائها، وهو مانجح فيه الرئيس بوتين مدعوًما من شعبه 

ليستحق بجدارة ماتضمنه هذا الكتاب.
وشدد الكاتب على أن عودة روسيا لساحة األزمات الدولية كان ضروريًا للبدء في 
يقع على عاتقها مسؤولية  وأنه  الدولية، خاصة  الساحة  متوازنة على  تأسيس عالقات 
أنه  الكتاب، مضيفًا  هذا  ثنايا  تتناوله  ما  سياسية سعيًا الستقرار عالم مضطرب، وهو 
حاول في هذا الكتاب استشراف العالقات الدولية الجديدة مع بروز المصالح الروسية 

وتأثيرها على استقرار توازن المصالح الدولية.
مقدمة  كتابة  على  الفروف”  “سيرجي  للوزير  الشكر  بتقديم  حديثه  قلعجية  واختتم 
الكتاب– خاصة وأن هذا يخرج عن نطاق مسؤولياته – فضال عن تقديمه الشكر للسفير 
سعد  د.عزت  وللسفير/  المصري،  وللمجلس  الروسي،  والحضور  بالقاهرة،  الروسي 

على إتاحته الفرصة لتقديم وعرض الكتاب من القاهرة “عاصمة أرض الكنانة”. 
بدأ السيد السفير/ د.عزت سعد، كلمته بالترحيب بالحضور، وبالسفير الروسي في 
القاهرة، وبتفاعل الحضور مع الكتاب وما تناوله من أفكار، مؤكًدا أن الكتاب يكتسب 
أهميته كونه صادر باللغة العربية فيما يخص الشأن الروسي، والتطورات السياسية منذ 
تولي الرئيس بوتين الرئاسة عام 2000 حتى اآلن، خاصة وأن الخبراء والساسة في 
العالم العربي يستمدون معلوماتهم حول روسيا من وسائل اإلعالم الغربية، والتي تتبنى 
عادة نهًجا انتقاديًا غير موضوعي لما يجري في روسيا، السيما عند تناولهم وتحليلهم 
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لألزمات والمشاكل التي تلعب فيها روسيا أدواًرا مؤثرة مثل األزمة السورية.
تاريخ  في  مهمة  محطة  على  الضوء  يسلط  الكتاب  أن  سيادته  أوضح  فقد  وعليه 
روسيا منذ عام 2000، في ظل المرحلة االنتقالية التي يمر بها النظام العالمي يتوارى 
خاللها النظام القديم القائم على القطب الواحد ليبرز نظام عالمي جديد قائم على تعدد 
بدأت  التي  األمريكية  للمواقف  للمتابع  بشدة  مايتضح  قوى جديدة، وهو  القوى وبروز 
في االنحسار والتحرك في قيود لم تشهدها من قبل، سواء على صعيد عالقاتها الثنائية 
بدول العالم “وهو مابرز مؤخًرا من هجوم الرئيس الفلبيني على نظيره األمريكي خالل 
منطقة  أزمات  في  دورها  تراجع  صعيد  على  أو  األخيرة”،  آسيان  قمة  في  مشاركته 

الشرق األوسط، والحالة السورية أبرز مثال على ذلك.
الغرب قدم لروسيا عرًضا – عقب  الكتاب، أكد سيادته أن  تناوله لمحتوى  وخالل 
انهيار االتحاد السوفيتي عام 1991 – قائم على إدماجها في االتحاد األوروبي، وحلف 
شمال األطلنطي، بشروط أوروبية أهمها أن تكون دولة كأي دولة أخرى وأن تتبنى القيم 
األوروبية الغربية، وكأنها القيم األفضل واألسمى على غيرها من القيم، وبطبيعة الحال، 
فإن هذا المنطق الغربي يفسر قناعة الغرب بأنه خرج منتصًرا في الحرب الباردة مع 
االتحاد السوفيتي الذي كان الطرف الخاسر. ومن هنا يمكن تفهم مقولة الرئيس بوتين– 
خالل كلمته الشهيرة في مؤتمر ميونيخ لألمن في فبراير 2007 – بأن سقوط االتحاد 
السوفيتي كان من وجهة نظره الكارثة الجيوسياسية األكبر في القرن العشرين. مضيفًا 
ترفض  لم  االتحادية  أن روسيا  تؤكد  التي  الكتاب،  في  المحطات  العديد من  هناك  بأن 
فكرة االندماج في الهياكل األوروبية بشكل مطلق إال أنها أرادت الحفاظ على سيادتها 
ومنظومة قيمها باعتبارها دولة مسيحية أرثوذكسية لها استقالليتها وحضارتها وثقافتها 

الخاصة بها.
كما أوضح أنه مع تولي الرئيس بوتين السلطة في البالد عام 2000، بدأ التفكير في 
روسيا األوراسية المنتمية جغرافيًا وثقافيًا ألوروبا، وفي نفس الوقت آلسيا، لتنطلق من 
هنا فكرة إنشاء االتحاد االقتصادي األوروآسيوي، والذي تتفاوض مصر حاليًا مع دوله 

لعقد اتفاق تجارة حرة معه.
األزمات  تجاه  الروسية  للمواقف  توضيح  من  الكتاب  تناوله  لما  سيادته  وتطرق 
محافظة  من  نابعة  كانت  المواقف  هذه  وأن  المنطقة،  بها  تمر  التي  الدولية  والمشاكل 
روسيا على مصالحها في المنطقة والعودة إلى المسرح الدولي، مستفيدة من ذلك من 
سوء إدارة الواليات المتحدة لملف السلم واألمن الدوليين عقب انتهاء الحرب الباردة، 
والعمل خارج إطار األمم المتحدة، وهو مايتضح في العديد من أزمات المنطقة بدًءا من 

أفغانستان ثم العراق وسوريا وليبيا.  
الرؤى بين روسيا وأمريكا  بالتأكيد على أن هذا الخالف في  واختتم سيادته حديثه 
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اليعني أننا أمام قوتين متصارعتين، بل أن الدولتين تحاوالن باستمرار الوصول ألرضية 
مشتركة للتعاون، خاصة وأن الدولتين قوتين نوويتين معترف بهما، وعضوين دائمين 

في مجلس األمن عليهما مسؤوليات، خاصة في حفظ السلم واألمن الدوليين. 
وقد تخلل الندوة عدد من المداخالت، جاءت على النحو التالي:

طرح بعض الحضور عدد من األسئلة حول الكتاب ومحتواه، وتساؤالت أخرى حول 
الموقف الروسي من األزمات األخيرة التي شابت العالقات الثنائية بين البلدين، كما يلي:

د. يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا:
طالب الدكتور أبو شادي من الدكتور وسيم قلعجية عرض النقاط الرئيسية في كتابه، 
وتساءل حول مدى تطرق الكتاب للتطورات في سوريا، متسائالً عن رأي المؤلف حول 

التطورات األخيرة، والخالف الروسي– األمريكي الواضح حول استمرار الهدنة.
د.أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية:

أبدى الدكتور أحمد إعجابه بشخص الرئيس بوتين، ومايتمتع به من صفات قيادية 
الدولية، ولعب دور مهم في كافة  للساحة  الروسي بشكل قوي  الدور  إعادة  مكنته من 
األزمات اإلقليمية والدولية، خاصة وأن روسيا قوة توازن مهمة للمنطقة، وهو ماتم بعد 

أن تمكن الرئيس بوتين من بناء دولة روسية قوية ومتماسكة داخليًا.
وطالب سيادته السيد وسيم بإعطاء إضاءات موضوعية للكتاب، وكمصري متخصص 
في الشأن العربي، ومن واقع ما لدى مصر من رصيد قوي يربطها بروسيا، فضالً عن 
تنامي العالقات الروسية – المصرية عقب ثورة 30 يونيو، طالب سيادته بتسليط الضوء 
حدث  كما  المواقف،  بعض  في  روسي  تشدد  من  المصري  المواطن  به  مايشعر  على 
مؤخًرا بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، وما لوحظ حينها في الداخل المصري من أن 
ردة الفعل الروسية مبالغ فيها، خاصة وأن العديد من دول العالم عادت تستأنف رحالتها 

لمصر، بينما التزال بعثات التفتيش الروسية تزور مصر ولم يتخذ قرار حتى اآلن.
أ/ خالد العيسوي، سكرتير تحرير وكالة أنباء الشرق األوسط:

أبدى السيد خالد رغبته في التعرف على وجهة نظر المؤلف حول ما يتعلق بالسياسة 
الضغط  مواجهة  على  روسيا  قدرة  عن  متسائالً  بوتين،  الرئيس  فترة  مابعد  الروسية 
مع  بالتعاون  ذلك  روسيا  ستواجه  وهل  الروسي،  الدور  تقويض  في  الراغب  الغربي 

حلفائها وعلى رأسهم الصين؟.
           أ/ سيد حسين، رئيس تحرير كتاب الجمهورية:

أكد السيد حسين على مكانة الروس في قلب الشعب المصري، خاصة وأن الروس 
كانوا وراء تسليح الجيش المصري عندما رفضت الواليات المتحدة ذلك، وأن االنتصار 
المصري في 73 كان بسالح روسي، فضالً عن ماقدمه الروس للشعب المصري لتنمية 
مصر من خالل المساهمة في بناء السد العالي، وتأييده  لما ذكره السفير/ د. عزت سعد، 



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م 76

والسفير “بوبوف” صباح اليوم في مقابلة أذيعت على التلفزيون المصري، فيما ذكراه 
بأن روسيا دولة مسيحية مسلمة – كما ذكر الرئيس بوتين– وأن الرئيس بوتين يمد يد 
العون للمسلمين في وقت يقاوم فيه الغرب ذلك. مختتًما مداخلته بمطالبة د. وسيم بإعداد 

مادة حول إمكانية تالقي الحضارة اإلسالمية والروسية.
د. أنور إبراهيم، مترجم متخصص للغة الروسية:

استمد دكتور أنور مداخلته مما أكد عليه السفير/ عزت سعد حول ضرورة معرفة 
السياسات والثقافات والتوجهات من منابعها األساسية حينما ذكر “أن الكتاب مثّل مادة 
الكتابات الغربية  العالم العربي، إال من  مهمة في التعرف على روسيا التي لم يعرفها 
الفكر الروسي حتى  العديد من كتب  العمل على ترجمة  االنتقائية”، وطالب بضرورة 
تصل الصورة الحقيقية لمتخذ القرار، واليتم االعتماد فقط على الكتابات الغربية، والتي 
قد تؤدي لخطأ في الفهم وسوء تقدير للموقف المتخذ في التعامل مع األزمات المختلفة، 

وحتى تصل األفكار والتوجهات الروسية الصحيحة للرأي العام.

تعقيبات ختامية:
-1 علق د. وسيم قلعجية، على ما ُذكر من تساؤالت في النقاط التاليـة:

حول الموضوعات الرئيسية للكتاب:
السوفيتي، من حيث  االتحاد  مابعد  عالم  األول  في فصله  يؤرخ  الكتاب  أن  أوضح 
رصد وقائع كيفية سقوطه ووصول يلتسن للسلطة ومافعله بروسيا، وما تسببه في إلحاق 
المزيد من الضعف بها مما أدى لالنقالب عليه، وصعود تيار آخر بقيادة “بريماكوف” 
الذي قاد سياسة جديدة لمنع إذالل روسيا، والتحول آلسيا للخروج من الحصار الغربي 
إقامة عالقات جديدة مع  قائمة على  المفروض عليها، وتبني عقيدة استراتيجية جديدة 
المحيط اآلسيوي، وعليه فهي عقيدة مبنية على المحيط الجغرافي، تقضي بعودة روسيا 
الرئيس بوتين  المختلفة وصوالً لصعود  الدولية  الفّعال تجاه األزمات  لممارسة دورها 

للحكم.
أشار إلى أن الفصل الثاني يدور حول مشاركة الرئيس بوتين فور وصوله للحكم في 
مؤتمر ميونيخ لألمن والتعاون األوروبي، وذلك لوضع النقاط على الحروف، واتخاذ 
روسيا لموقعها الصحيح، وعودتها للعب دور مهم في ساحة الصراع الدولي. والعودة 
سقوط  فبعد  الوسطى،  آسيا  منطقة  في  وبخاصة  اآلسيوي،  لمحيطها  الحميدة  الروسية 
االتحاد السوفيتي أسست )رابطة صداقة الدول المستقلة( عن االتحاد السوفيتي، خاصة 
وأن روسيا تمثل المحيط الحيوي الخلفي لألمن الروسي في ظل تصاعد التهديد الغربي 

في تلك المنطقة.
ذكره  لما  تستند  والتي  العسكرية،  العقيدة  حول  للكتاب  الثالث  الفصل  يركز  بينما 
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خصائص  ثالثة  لها  أن  أكد  والذي  العظمى،  الدول  عن  تصوره  حول  بوتين  الرئيس 
أساسية:

التاريخ والحضارة )وال أحد ينافس روسيا في ذلك(.
القوة العسكرية )فروسيا ليست األقوى عالميًا، ولكن ال أحد يستطيع هزيمة روسيا(.
ترتبط  وأنها  االقتصادية،  أزماتها  أن روسيا ستتغلب على  االقتصادية)مؤكًدا  القوة 

بشكل أو بآخر باألزمات االقتصادية العالمية(.
وبالتالي فالعقيدة العسكرية الروسية مرت بالعديد من المراحل )فترة الرئيس يلتسن، 
بما  الدفاعية  السياسات  لتطوير  تسعى  التي  الحالية  للعقيدة  بوتين، وصوالً  الرئيس  ثم 
يعزز قدراتها أمام التوسع الغربي األمريكي في أوروبا الشرقية كما هو حادث في كل 

من جورجيا والبلقان ومنطقة القوقاز(.
في حين أوضح أن الفصالن الرابع والخامس يركزان حول كيفية مواجهة روسيا 
للتدخالت الغربية في أوروبا الشرقية، وبخاصة في أوكرانيا وإسقاطها الرئيس الشرعي 
للبالد في إطار ما أطلق عليه بـ “بالثورات الملونة”، وكيف اضطرت روسيا لمواجهة 
هذا االنقالب، ومحاولة الخروج من الحصار االقتصادي المفروض عليها عن طريق 
إقامة هياكل اقتصادية أوروآسيوية  )كمنظمة البريكس– التي تضم بجانب روسيا كالً 
واالتحاد  للتعاون،  شنغهاي  إفريقيا–ومنظمة  وجنوب  والبرازيل  والهند  الصين  من 

االقتصادي األوروآسيوي(.
منطقة  ألزمات  الكتاب  تطرق  الشرقية،  أوروبا  في  لألزمات  باإلضافة  أنه  مشيًرا 
الشرق األوسط وعلى رأسها سوريا، خاصة وأنها تقع ضمن الحزام األوراسي المحيط 
الواقع  الديمقراطية بل هي في  المعركة في سوريا ليست من أجل  بروسيا، مؤكًدا أن 
صراع بين شرعية النظام وبين من يريد االستيالء على مستقبل سوريا، والسيطرة على 

مستقبل الشرق األوسط من خاللها.

حول مرحلة ما بعد الرئيس بوتين:
تساءل الكاتب حول مابعد الخروج األمريكي من الشرق األوسط، موضًحا أن روسيا 
لديها مصالح جيوسياسية مهمة في الشرق األوسط، وأن كل مايصدر عنها في الواقع هو 
لمواجهة المرحلة الالحقة لخروج الواليات المتحدة من المنطقة، مشدًدا على أن سياسة 
روسيا هي سياسة مؤسسات، وليست مرتبطة بشخص أحد، وأنها سياسة مستمرة حتى 

لما بعد الرئيس بوتين طالما أنها تحافظ على المصالح الروسية.
-2 وفي تعليق للسفير/ بوبوف، حول ماطرح، أكد على أنه فيما يتعلق بتوفير مادة 
ثرية تشرح وجهة النظر الروسية للعالم العــربي، من المنتظر صدور عدد من الكتب 
في  واإلسالم  المسيحية  وعن  الناصر،  عبد  جمال  الزعيم  عن  القادمة  المرحلة  خالل 
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المقبل سيصدر كتابان عن اإلسالم في روسيا،  العام  أنه في بداية  روسيا، مشيًرا إلى 
حول  كتاب  صدور  بأهمية  تصور  لديه  أن  وأضاف  األوسط،  الشرق  في  والمسيحية 
العالقات المصرية– الروسية، وذلك بالتعاون مع سيادة السفير/ عزت سعد، ليعبر ذلك 
ما  المختلفة، وهو  القضايا  تجاه  للبلدين، وتطابق مواقفهما  االستراتيجية  المصالح  عن 
أكده الرئيس السيسي في كلمته أمام األمم المتحدة، هذا فضالً عن كون السياحة الروسية 
والصادرات الزراعية مهمة القتصاد الدولتين، مشدًدا على حاجة كل من روسيا ومصر 

لتعزيز تعاونهما.
أخيراً،  أكد السفير الروسي “سيرجي كربتشينكو”، رداً على ماذكره بعض الحضور 
من ان هناك تشدداً روسياً تجاه مصر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء في 
اكتوبر 2015، أن هذا غير صحيح، وأن التشدد الروسي هو تشدد تجاه اإلرهاب وليس 
تجاه مصر، وأن ماحدث كان رد فعل مالئم للظروف حينها تجاه هذا العمل اإلرهابي، ولم 
يكن موجه للعالقات الثنائية بين البلدين، مشدد على أنه منذ الوهلة األولى لسقوط الطائرة 
الروسية وجد توافق مصري– روسي، وتعاطفًا قويًا من الجانب المصري تجاه ضحايا 
الطائرة، مشيًرا إلى أنه تم تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين لمنع تكرار الحادث، وإن 
وجد تردد مصري في البداية حول اختيار مقاربة التعامل مع هذا الموضوع ، وكيفية 
بالرئيس  السيسي  الرئيس  لقاء  عقب  أمور حسمت   وهي  األزمة،  حلحلة  في  التعاون 
بوتين على هامش أعمال قمة العشرين المنعقدة في سبتمبر الجاري، والعمل المستمر 
بين الجانبين إلكمال التحقيقات واستكمال اتخاذ إجراءات التامين، موضًحا أن هذا من 

شأنه أن يُسرع من وتيرة العمل وعودة السياحة الروسية بحلول الموسم القادم.
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مائدة م�صتديرة للجنة الدائمة لل�ص�ؤون العربية باملجل�ش تناق�ش 
اأزمة النظام العربي

عقدت اللجنة الدائمة للشؤون العربية بالمجلس مائدة مستديرة يوم 23 أكتوبر 2016  
مدير  سعد،  عزت  السفير  وحضره  المجلس،  رئيس  زهران،  السفير/د.منير  ترأسه 

المجلس،والسفير/إيهاب وهبة، رئيس المجموعة العربية وعدد من أعضائها.
وقد تم استعراض أهم القضايا التي يمكن أن تعالجها اللجنة في الفترةالقادمة. وفى هذا 
الشأن استقر الرأي على أن تُعقد اللجنة اجتماًعا واحًدا على األقل شهريًا، والتفكيرفي 
المطروحة  الشؤون  في  المختصين  أعضاءاللجنة،  جانب  إلى  تضم،  عمل  ورش  عقد 
للنقاش، ولذلك نجد إمكانية تشكيل مجموعات عمل فرعية منبثقة عن اللجنة العربية إما 

على أساس جغرافي أو موضوعي.
وقام مقرر اللجنة باستعراض سريع ألزمة النظام العربي الحالية، وما يجري على 
تلعبه مصر في  أن  يمكن  الذى  والليبية، والدور  واليمنية  السورية والعراقية  الساحات 

مواجهة هذه األزمات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
أولى  الحالي  اإلدارة  مجلس  أن  إلى  المجلس،  مدير  سعد،  السفير عزت  أشار  كما 
اهتماًماً كبيًراً بموضوع تنشيط اللجان الدائمة للمجلس، وأنه يمكن لمقرر اللجنة تحفيز 
األعضاء على كتابة بحوث ودراسات أو أوراق عمل في مجالها لنشرها – متى كانت 

صالحة باألسلوب المناسب ضمن أوراق المجلس أو على موقعها اإللكتروني.  
وقد أثنى رئيس المجلس على األنشطة التي تقوم بها لجنة الشؤون العربية، واستجابتها 
المستمرة لكل ما يكلفها به المجلس، وأعرب عن أمله في تكثيف أنشطة اللجنة في الفترة 
المقبلة، وبحضور أكبر عدد من أعضائها، وذلك في ضوء المشكالت والتحديات التي 

تواجه عالمنا العربي، وانعكاسات ذلك على السياسات والمبادرات المصرية. 
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ور�صة عمل ح�ل
العالقات امل�رضية– الإ�رضائيلية بني  احلا�رض وامل�صتقبل

نظّم المجلس المصري للشؤون الخارجية يوم االثنين الموافق 31 أكتوبر 2016، 
ورشة عمل حول “العالقات المصرية اإلسرائيلية... بين الحاضر والمستقبل”، بحضور 
السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، والسفير عزت سعد، مدير المجلس، واللواء/ 
من  عدد  بمشاركة  اإلسرائيلية  الفلسطينية/  بالشؤون  الخبير  الدويري  إبراهيم  محمد 

الخبراء المختصين في الشأن العربي واإلسرائيلي من أعضاء المجلس واألكاديميين.
وقد تضمنت المناقشات المحاور التالية:

قراءة في معاهدة السالم المصرية – اإلسرائيلية.
التحديات التي واجهت المعاهدة وكيف تم التعامل معها.

معضلة تطبيع العالقات المصرية – اإلسرائيلية.
الموقف الراهن في العالقات الثنائية بين الدولتين.

مستقبل العالقات بين الدولتين.
استهل السفير/ د.منير زهران، ورشة العمل باستعراض محاور الورشة، أعقب ذلك 
استعراضه لتاريخ العالقات بين الدولتين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية واإلعالن عن 
إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، والمواجهات العربية– اإلسرائيلية، واستمرار سقوط 
لعدوان 1956، ومروًرا بعدوان 1967، ثم  انتقاالً  الشهداء والجرحى منذ ذلك الحين 
حرب 1973، واستكمال المحاوالت المضنية داخل مجلس األمن لتنفيذ القرار )242( 
بالقوة  الذي نص صراحة على عدم احتالل أراضي   ،1967 22 نوفمبر  الصادر في 
وانسحاب إسرائيل من األراضي العربية، إال أن إسرائيل اتخذت الذرائع المختلفة وتبنت 
النص اإلنجليزي الذي نص على)أراٍض محتلة( كما أكد اللورد “كارادون” المندوب 
اإلنجليزي في مجلس األمن وليست )األراضي المحتلة( كما جاء في القرار الفرنسي، 
والذي تبنته الدول العربية، إال أن الدالئل تؤكد أن “كارادون” لم  يكن وراء األمر، وان 
الواليات  مندوب  وأن  خاصة  اإلسرائيلي،  األمريكي–  الموقف  عن  تبلورليعبر  األمر 

المتحدة في مجلس األمن كان على صلة كبيرة بإسرائيل.
وأشار في هذا الصدد إلى أن وزير الخارجية المصري “محمد حسن الزيات” حاول 
في عام 1973 طرح موضوع الشرق األوسط على طاولة مجلس األمن قبل  نشوب 
مؤكًدا  الفلسطينية،  المقاومة  فصائل  على  باالعتداء  إسرائيل  قيام  نتيجة  أكتوبر  حرب 
بوضوح على ضرورة البدء في تنفيذ القرار )242(، ودافع بقوة عن المصالح المصرية 
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حدود  أن  تؤكد  مائير”  “جولدا  اإلسرائيلية  الوزراء  رئيسة  ظلت  حين  في  والعربية، 
إسرائيل الطبيعية تمتد حتى الممر المائي لقناة السويس. وفي هذا الصدد أكد سيادته أن 
قرار األمم المتحدة رقم )181( لسنة 1947 الذي قسم فلسطين تحت االنتداب البريطاني 

إلى دولتين  لم يمس الحدود الدولية لمصر.
واختتم سيادته باإلشارة إلى أن توقيع معاهدة السالم المصرية– اإلسرائيلية كانت أحد 
أسباب القطيعة العربية لمصر ولم تعد العالقات المصرية – العربية إال في عام 1989 
مع اندالع حرب الخليج الثانية، وعلى الرغم من االعتراض عليها في حينها إال أن عدد 
اتفاقات وإطالق عدد  من الدول العربية بدأت في مباحثات سالم مع إسرائيل، وإبرام 
من المبادرات أهمها المبادرة العربية في 2002، والتي أكدت على قيام الدول العربية 

باالعتراف بدولة إسرائيل وإقامة عالقات معها شريطة عودتها لحدود 1967.

المحور األول: قراءة في معاهدات السالم المصرية- اإلسرائيلية
تحدث في هذه الجلسة اللواء إبراهيم الدويري –  حيث أشار إلى مايلي:

من  الهدف  أن  في  تمحورت  العمل،  ورشة  حول  األساسية  المالحظات  من  عدد   
الورشة هو التذكير بالنصوص وليس تقييم المعاهدة، وأهمية الحديث عن كافة مشتمالت 
المعاهدة من خطابات ونصوص ومحاضر متفق عليها، وأن المعاهدة بكل مشتمالتها لم 
تنص على فرض قيود أو التزامات على مصر ببيع البترول إلسرائيل أو إجبار مصر 
على تطبيع العالقات أو قيود خاصة بالتنمية في سيناء، كما لم تتضمن المعاهدة أي بنود 

أو مالحق سرية.
فيما يتعلق بمشتمالت المعاهدة أوضح أن المعاهدة تضمنت إطارين وتسعة خطابات 
متبادلة بإجمالي 12 وثيقة طرحوا قبل التوقيع على معاهدة السالم، وبالنسبة لإلطارين 
سبتمبر،   15 في  بدأت  مفاوضات  بعد   1978 سبتمبر   17 في  عليهما  التوقيع  تم  فقد 
ويتضمن اإلطار األول )إطار السالم الشامل في الشرق األوسط( رؤية مصرية للسالم 
باعتبارهما  اإلطار  أُرفقا ضمن  و)242(،   )338( الدولية  الشرعية  وقرارات  الشامل 

أساًسا للمفاوضات وكما يتضمن القرار حديث عن:
حكم ذاتي وشامل لسكان الضفة وغزة.

مفاوضات خالل خمس سنوات تمثل الفترة االنتقالية لتحديد الوضع النهائي.
تحديد إجراءات عودة النازحين والالجئين مع التأكيد على كون اإلطار يصلح كأساس 

للسالم بين إسرائيل وجيرانها )سوريا ولبنان واألردن(.
فيما يتضمن اإلطار الثاني “إطار اتفاق معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل” وهي 
المبادئ العامة التي مثلت األساس لمعاهدة السالم التي وقعت بعد ستة أشهرمن التوقيع 

على اإلطارين السابق ذكرهما.
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وفيما يتعلق بالخطابات، فقد تم تبادل نحو 9 خطابات بين الرؤساء الثالث )كارتر 
والسادات وبيجين( بتاريخ 22 سبتمبر 1978، والتي تمحورت حول ثالث قضايا رئيسية 
هي )القدس والسيادة العربية عليها – إخالء كافة المستوطنات – والموقف المصري من 
التسوية الشاملة(. وأشار الدويري إلى أن من أهم جوانب هذه الخطابات هي ماأكدت 
عليه من تطابق الموقفين المصري واألمريكي، حيث عبر مندوب الواليات المتحدة في 
مجلس األمن “آرثر غولدبرغ” عام 1967 أن أمريكا تنظر للقدس باعتبارها جزء من 
الضفة الغربية،وأنها التخضع للسيادة اإلسرائيلية وتخضع للمفاوضات الدولية، وفيما 
يتعلق بمستوطنات سيناء فقد أكدت الخطابات تهديد الرئيس الراحل أنور السادات بأن 
عدم موافقة إسرائيل على إخالء المستوطنات في شمال سيناء يلغي إطار التسوية، وهو 
ما أيده الرئيس األمريكي “جون كارتر” حينما أكد أن عدم تصديق الكنيست والموافقة 

على ذلك يلغي كل ما تم.
أما الجزء الثالث فقد تضمن مذكرة مصرية لتنفيذ إطار السالم الشامل موجهة من 
الخارجية األمريكي في  إلى وزير  رئيس وزراء مصر في حينها د. مصطفى خليل، 
الغربية وغزة، محدًدا  الضفة  1978 حول ضرورة تحسين األوضاع في  أكتوبر   13
23 إجراء من الواجب اتخاذها من جانب إسرائيل للتنفيذ السليم ألحكام إطار السالم في 
الشرق األوسط، أهمها)تجميد إقامة المستوطنات وإزالة بعضها، اإلفراج عن األسرى، 

عودة أعداد من الالجئين والنازحين، والرقابة الدولية على االنتخابات الفلسطينية(.
وخالل تناوله لمعاهدة السالم 26 مارس 1979 أكد الدويري أن ديباجة المعاهدة قد 
ربطت بين تحقيق السالم المصري– اإلسرائيلي والسالم الشامل. وتضمنت تسع مواد 

نصت على:
المادة األولى، إنهاء حالة الحرب بين الطرفين وانسحاب إسرائيل تماًما من سيناء.

المادة الثانية،الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية الُمعترف بها بين 
مصر وفلسطين تحت االنتداب دون المساس بوضع قطاع غزة.

المادة الثالثة،احترام الطرفين سيادة وسالمة أراضيهما وإقامة عالقات طبيعية. 
المادة الرابعة، إقامة ترتيبات أمن متفق عليها في كل من أراضي الدولتين. 

اتفاقية  المادة الخامسة، حق مرور السفن اإلسرائيلية في قناة السويس وفقًا ألحكام 
المائية  الممرات  من  العقبة  وخليج  تيران  مضيق  واعتبار   ،1888 عام  القسطنطينية 

الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق.
المادة السادسة، التمس المعاهدة حقوق والتزامات الطرفين وفقًا لميثاق األمم المتحدة.
المادة السابعة، تحل الخالفات بشأن تطبيق المعاهدة عن طريق المفاوضات والتوفيق 
والتحكيم، وهو مالجأت إليه مصر في قضية طابا حيث كان الفشل حليف أول وسيلتين، 

فيما نجح التحكيم في إعادة األرض بعد 7 سنوات من المفاوضات.
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المادة الثامنة، إنشاء لجنة لتسوية المطالبات المالية المتبادلة.
الملحقة جزء ال يتجزأ من  البروتوكوالت والمالحق والخرائط  التاسعة، كل  المادة 

المعاهدة.
بتحديد  الخاصة  اللغط، وهي  قدًرا من  تثير  الرابعة( التزال  )المادة  أن  إلى  وأشار 
حجم القوات المصرية واإلسرائيلية على الجانبين المصري واإلسرائيلي وقوات حفظ 
السالم في مصر وإسرائيل وتقسيم سيناء إلى قطاعات )أ،ب،ج(– )المنطقة )أ( تمتد لـ 
4 كتائب حرس  لـ100كم تضم  تمتد  المنطقة )ب(  50 كم تضم قوات مشاة ميكانيكا، 
حدود، المنطقة )جـ( تمتد لـ 20 كم تضم قوات شرطة مدنية(– مؤكًدا نجاح مصر في 
إقناع الجانب اإلسرائيلي بوضع 700 فرد كحرس حدود بتسليح كامل. إال أن الوضع 
المعاهدة  عليه  ما نصت  الموجود  والتسليح  القوات  تجاوز  يدل على  في سيناء  الحالي 
األمنية)يتكون  والترتيبات  اإلسرائيلي  االنسحاب  ببروتوكول  المتعلق  األول  والملحق 
الملحق األول من )9( مواد أهمهم، المادة األولى، الخاصة بمراحل االنسحاب، والمادة 
الثانية، الخاصة بحجم وتمركز القوات المصرية في المناطق )أ،ب،ج( داخل األراضي 
اإلسرائيلية، وتمركز القوات اإلسرائيلية في المنطقة )د( داخل األراضي اإلسرائيلية، 
والمادة السادسة، الخاصة بدور قوات األمم المتحدة وتمركزاتها في كلتا الدولتين، كما 
في  التأكيد  تم  والتي  بين مصر وإسرائيل،  الدولية  الحدود  الثاني خريطة  الملحق  حدد 
المعاهدة على اعتبارها الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت االنتداب(.
تم  فقد  الطرفين  بين  العالقات  والتجارية وسائر  االقتصادية  بالعالقات  يتعلق  وفيما 
التأكيد عليها في الملحق الثالث الخاص بالمعاهدة، وأكد عليها المحضر الموقع عليه من 
أربع  لما ورد في  وتأكيًدا  تفسيًرا مشترًكا  اليوم–والمتضمن  نفس  الثالثة–في  الرؤساء 
مواد من المعاهدة )األولى والرابعة والخامسة والسادسة( والملحقين األول والثالث من 
المعاهدة )المتضمن لبعض التفصيالت المتعلقة بإقامة العالقات الدبلوماسية واالقتصادية 
– شاملة مبيعات تجارية عادية من فائض البترول المصري دون إلزام بذلك، حيث يتم 
تقديم عطاءات إسرائيلية يتم قبولها أو رفضها من الجانب المصري، وعالقات حسن 

الجوار وغيرها من العالقات الطبيعية بين الدولتين(.
 1979 مارس   26 في  الثالثة  الرؤساء  بين  المتبادلة  الخطابات  أن  على  أكد  كما 
تؤكد على مانصت عليه مواد المعاهدة حيث وجه الرئيس األمريكي “كارتر”خطابين 
إلى الرئيس الراحل السادات، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي “بيجين”أكدا خاللهما التزام 
اإلجراءات  واتخاذ  للمعاهدة  انتهاك  حدوث  حالة  في  األطراف  مع  بالتشاور  واشنطن 
المناسبة، وفي حال فشل مجلس األمن في تشكيل قوات حفظ السالم المنصوص عليها 
في المعاهدة نتيجة الحتماالت بوجود فيتو روسي، فإن واشنطن ستتخذ كل الخطوات 
الالزمة لتشكيل قوة بديلة، فيما جاء الخطاب الثالث للتأكيد من جانب الرئيس األمريكي 
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لتحسين  اإلجراءات   كافة  اتخاذ  اعتزامه  أعلن  قد  بيجين  بأن  خليل  للدكتور  كارتر 
األوضاع في الضفة وغزة.

 1979 مارس   26 المذكور  التاريخ  نفس  في  تم  أنه  إلى  الدويري،  اللواء/  وأشار 
التوقيع على اتفاق تكميلي من الرئيس السادات، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي “بيجين”، 
فترة  خالل  الكامل  الذاتي  الحكم  إقامة  أجل  من  للتفاوض  زمني  جدول  تحديد  تضمن 
انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خاللها التفاوض لتحديد الوضع النهائي على أن تكون 
الواليات المتحدة شريًكا كامالً في المفاوضات، ويالحظ أن هذا االتفاق متقارب بشكل 
كبير مع مانص عليه اتفاق أوسلو1993، وعقب توقيع واشنطن وإسرائيل على مذكرة 
تفاهم مشتركة في ذات التاريخ التخاذ تدابير ضد مصر في حالة انتهاك المعاهدة، وهو 
مايمثل اعتداًء صارًخا على السيادة المصرية، وقد وجه الدكتور مصطفى خليل خطابًا 
اعتراف مصر بشرعية هذه  فيه عدم  أكد  الخارجية األمريكي  لوزير  احتجاجيًا شديًدا 

المذكرة وأنها تعتبرها باطلة والغية وال يترتب عليها أي أثر بالنسبة لمصر.

المحور الثاني:التحديات التي واجهت المعاهدة وكيف تم التعامل معها.
  تحدث في ذلك الدكتور صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية:

المراحل  المعاهدة في عدد من  التي واجهت  التحديات  الضوء حول عدد من  سلط 
المختلفة بدًءا من عصر الرئيس السادات وحتى يومنا الحالي، فبعد توقيع المعاهدة، ألقت 
معاهدة  نصت  إذ  عامة،  اإلسرائيلية  العربية–  العالقات  على  بتداعياتها  المعاهدة  تلك 
السالم المصرية– اإلسرائيلية في ديباجتها على أن إطار كامب ديفيد إنما قصد منه أن 
يكون أساًسا للسالم ليس بين مصر وإسرائيل فحسب بل أيًضا بين إسرائيل وجيرانها 
من الدول العربية. وهو ما تحقق إلى حد ما الحقًا، إذ مهدت معاهدة السالم المصرية– 
اإلسرائيلية الطريق لعقد اتفاقات أخرى مع إسرائيل كاتفاق أوسلو عام 1993، واتفاقية 
في عدد  اإلسرائيلي  للتمثيل  مكاتب  وفتح   ،1994 عام  في  األردن  مع  “وادي عربة” 
من الدول العربية، السيما في دول الخليج، ناهيك عن تبني الدول العربية لفكرة السالم 
كخيار استراتيجي، وهو األمر الذي أكد على صدق توقعات الرئيس السادات بأن فكرة 
الحرب ال يمكن وال يجب أن تمتد إلى األبد، كما أنه ال يمكن قصر التعامل مع الصراع 
هذا  إنهاء  لضرورة  حاجة  وهناك  المسلح،  الصراع  فكرة  على  اإلسرائيلي  العربي– 
الصراع واتباع سياسة جديدة تجاه إسرائيل، دون أن يعني ذلك إهماالً للبعد القومي في 

تلك السياسة، وهو األمر الذي أكد عليه في خطابه أمام الكنيست. 
 أشار إلى أن الدافع األساسي لعملية السالم هو رؤية الرئيس السادات المتمحورة 
القرن  في  حقيقيًا  لتكون شريًكا  دفع مصر  وفي  التنمية  تحقيق  في  السالم  أهمية  حول 
الحادي والعشرين، فمنهج السالم الشامل، إضافة إلى كونه يتفق مع منطق العصر، فإنه 
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يستجيب لمتطلبات التنمية التي تسعى إليها مصر وفي نظرته للدور الذي يجب أن تلعبه 
مصر في محيطها اإلقليمي، واعتقاده بأن الحرب كوسيلة إلنهاء هذا النزاع قد استنفدت 
أغراضها، وأن أيًا من طرفي الصراع لم يعد قادًرا على فرض إرادته على اآلخر بالقوة. 
فضالً عن اقتناعه بأن الواليات المتحدة األمريكية، بالتزاماتها وارتباطاتها مع إسرائيل 
هي القوة الدولية الوحيدة القادرة على التسوية السياسية وتمتلك %99 من أوراق الحل، 
والقناعة بأن دور مصر ومكانتها بين العرب يجعل منها القائد الطبيعي لهم، وأنه أينما 
تتجه مصر فإن اآلخرين سوف يتبعونها. وربما كان ذلك أحد األسباب األساسية العتبار 
مفتاح  يمتلك  فإنه  ماهًرا  مفاوًضا  أو  كونه العبًا  إلى  إضافة  السادات  أن  اإلسرائيليين 
الحرب والسالم في الشرق األوسط.كما شدد على أن الرئيس السادات ظل متمسًكا طوال 
المفاوضات بالسيادة المصرية وتكامل مصر اإلقليمي، والحقوق الفلسطينية المشروعة.  
وأوضح د. عسيلة أن أول التحديات التي واجهتها مصر بعد توقيع المعاهدة تمثلت 
في انتقادات المعارضة المصرية ومن الدول العربية التي رأت في االتفاقية استسالًما 
الفلسطينية،  القضية  أجل  من  نضاله  في  العربي  للتضامن  وضربة  مصر  جانب  من 
قمة  وإلى عقد  والتحدي،  الصمود  أطلق عليه جبهة  ما  تكوين  إلى  الدول  تلك  دفع  بما 
عربية في نوفمبر 1978 لتعلن رفضها التفاقيتي “كامب ديفيد” وتعلن مقاطعة مصر 
وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية وتنقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، 
 ،1978 ديفيد”  “كامب  اتفاقية  توقيع  إلى  وصوالً  المسار  السادات  استكمل  ذلك  ومع 
الطرفان  التي سعى خاللها   ،1979 المصرية– اإلسرائيلية في عام  السالم  ثم معاهدة 
التسوية مع إسرائيل بهدف صياغة روابط  أهدافهما حيث دخلت مصر مسار  لتحقيق 
العربي–  للصراع  شاملة  تسوية  نحو  تقدم  إحراز  ومحاولة  إسرائيل  مع  محكمة  سالم 
اإلسرائيلي، بينما هدفت إسرائيل من سالمها مع مصر إلى فصل عالقتها مع مصر عن 

طبيعة العالقات المصرية أو اإلسرائيلية مع بقية الدول العربية.
وعلى الرغم من االنتقادات الشرسة التي ُوّجهت لمصر حينها ،إال أن الدول العربية 
بدأت في اتباع أو تبني فكرة السادات بضرورة التسوية السياسية بعد فترة قصيرة للغاية، 
حيث أعلنت الدول العربية في “قمة فاس” بالمغرب في 1982، أي بعد ثالث سنوات 
من معاهدة السالم المصرية– اإلسرائيلية، عن تبني صيغة عربية للتسوية السلمية تستند 

إلى فكرة االعتماد على البدائل السياسية للتعامل مع الصراع العربي– اإلسرائيلي. 
أكد د. عسيلة أن التصرفات اإلسرائيلية العدوانية تجاه الدول العربية مثلّت تحٍد آخر 
واجهته مصر، حيث تسببت تلك التصرفات في إحراج الحكومة المصرية وإضعافها في 
مواجهة تصاعد المعارضة الداخلية والرافضين لمعاهدة السالم، وخلق حالة من الغضب 
لبنان  بمهاجمة  إسرائيل  فقيام  إسرائيل.  تجاه  الحكومة  سياسة  ضد  الشعبي  واالحتقان 
مستخدمة أكثر من 25000 ألف جندي في عام 1978، فيما عرف بعملية “الليطاني” 
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الكنيست  قرار  ثم  التحرير،  منظمة  خاصة  الفلسطينيين  الفدائيين  مجموعات  لطرد 
اإلسرائيلي في عام 1980 بجعل القدس عاصمة إسرائيل األبدية، ثم قيامها في يونيو 
1981 بضرب المفاعل النووي العراقي “أوزيراك” بعد أيام من اجتماع بين “مناحيم 
بيجين” و”السادات” في شرم الشيخ، بما دفع السادات إلى اإلعالن عن خشيته من أن 
يؤدي هذا الحادث تحديًدا إلى إعادة بناء الحاجز النفسي للمصريين تجاه إسرائيل، معتبًرا 
أنه اختبار جدي لعملية السالم ومدى رغبة الطرفين في االلتزام بها، كما أبدى تخوفه 
من أن تؤدي التصرفات اإلسرائيلية إلى تقوية مواقف خصوم عملية السالم المصرية– 

اإلسرائيلية. 
وبدأ  المصريين  نفوس  في  اإلحباط  أثار  اإلسرائيلي  السلوك  هذا  كل  بأن  وأضاف 
الجمهور المصري المؤيد للسالم في االضمحالل المطرد، ونمت المشاعر الصامتة بعدم 
الرغبة في تطبيع العالقات مع إسرائيل، عالوة على المماطالت اإلسرائيلية مع مصر 
التي أدت إلى تأخير االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي المصرية، وسلسلة االعتداءات 
اإلسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين، بما كان له تأثير كبيرعلى تطور العالقات بين 
البلدين، حيث تصور اإلسرائيليون أن العالقات المصرية– اإلسرائيلية ستصبح دافئة 
وسوف تتطور بوتيرة متسارعة، لتطال كافة المستويات على نحو يجعلها في وضع يشبه 
العالقات الطبيعية بين أي دولتين في المجتمع الدولي بينهما عالقات طبيعية، السيما وأن 
المعاهدة قد ألزمت مصر بوقف الدعاية المعادية إلسرائيل والعمل على إبراز العالقة 
بينها وبين إسرائيل على أنها عالقات ودية وطبيعية باعتبار أن تلك العالقات هي مقابل 
االنسحاب من سيناء، وهي الفكرة التي أسس لها “اسحق نافون” رئيس دولة إسرائيل في 
بداية الثمانينيات، عندما ذكر “أن مقابل تنازلنا عن تلك الثروات المادية في سيناء، يجب 
أن يكون ترجمة معاهدة السالم إلى عالقات فعلية”، وشدد على أن الشواهد تدل على أن 
تطور العالقات الثنائية لم تسر على نحو ما رغبت إسرائيل، حيث حرصت مصر وفي 
أكثر من مناسبة على الفصل بين معاهدة السالم وما تقتضيه من عالقات رسمية وبين 
تطبيع العالقات في مختلف المجاالت األخرى، وعدم االستجابة للضغوط اإلسرائيلية 
عليها للقيام بنوع من التطبيع القسري الذى يتجاوز ما تفرضه اتفاقات السالم، وذلك على 
الرغم من توقيعها على 9 اتفاقيات للتطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء مدة الستة أشهر التي 

حددتها االتفاقية لبدء العالقات الرسمية.
وتابع د. عسيلة مستطرًدا في استكمال التحديات في مرحلة الرئيس السابق مبارك، 
مؤكًدا أنه كان واضًحا منذ البداية بأنه ال يعتزم إجراء تغيير في السياسة الخارجية التي 
اتبعها الرئيس السادات فيما يتعلق بإسرائيل وعملية التسوية عموًما، بل إن موقفه من 
عملية التسوية جاء متطابقًا إلى حد بعيد مع موقف الرئيس السادات. وأوضح أن السياسة 
الخارجية المصرية في عهده سارت باتجاهين متوازيين هما، االحترام الكامل لمعاهدة 
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الدؤوب  والعمل  ناحية،  من  اإلسرائيلية  المصرية–  السالم  عملية  واستكمال  السالم، 
طويل النفس الستعادة عالقات مصر العربية من ناحية أخرى، وتأكيد رفضها للمفهوم 
الموقف  هذا  واتضح  الطوق،  دول  تجاه  وتصرفاتها  الفلسطينية  للحقوق  اإلسرائيلي 
جليًا في الموقف المصري الُمعلن من الغزو اإلسرائيلي  للبنان عام 1982، فقد أدانت 
مصر هذا الغزو وقررت–خاصة بعد مذابح “صبرا وشاتيال”– سحب سفيرها من تل 
أبيب واشترطت لعودته انسحاب إسرائيل من لبنان، وقد ظلت مصر على موقفها رغم 
كل الضغوط األمريكية والتي حاولت أن تربط العالقة المصرية– األمريكية بمستوى 
مؤتمر  بعد  انطلقت  التي  المفاوضات  مرحلة  وخالل  المصرية–اإلسرائيلية.  العالقات 
مدريد للسالم 1991 تعاملت مصر مع تلك المفاوضات بما ال يخل بمعاهدة السالم مع 
إسرائيل، دون أن يدفعها ذلك لالبتعاد عن المشاركة في التعامل مع أو احتواء المشاكل 

التي نجمت عن تعنت الحكومة اإلسرائيلية وسياستها التوسعية. 
وعلى الصعيد المتعلق بالقضية الفلسطينية أكد د. عسيلة أن مصر ربطت باستمرار 
إلى  التسوية  فكلما سارت مفاوضات  السالم،  الثنائية وتقدم عملية  العالقات  بين مسار 
األمام، تراجع التوتر في العالقات المصرية– اإلسرائيلية، وبالتالي إغالق الكثير من 
الملفات الخالفية، مشيًرا أنه كلما تجمدت مفاوضات التسوية العربية– اإلسرائيلية، أدى 
العالقات المصرية– اإلسرائيلية، وإعادة فتح ملفات  إلى  التوتر مجدًدا  إلى عودة  ذلك 
مصر  بدأت  عندما   ،2004 عام  حتى  الحالة  هذه  استمرت  وقد  جديد.  من  الخالفات 
التسوية  لمفاوضات  العام  السياق  إسرائيل عن  مع  تفصل عالقاتها  العتبارات عديدة، 
السياسية، وهنا سارت العالقات المصرية– اإلسرائيلية في اتجاه التطور اإليجابي حتى 
دخلت مرحلة جديدة أطلق عليها “السالم الساخن”، بعدما ظلت لفترة طويلة أسيرة مقولة 

السالم البارد، الذي وصف في بعض األحيان بأنه هش للغاية.
من  عدًدا  الثنائية  العالقات  واجهت  عاًما   30 مدار  على  أنه  إلى  عسيلة  وخلُص 
العقبات والتحديات أهمها،أوالً، المحاوالت اإلسرائيلية المتكررة الختراق األمن القومي 
المصري عبر محاولتها توظيف العديد من الجواسيس وشبكات التجسس على مصر. 
وثانيًا، المحاوالت اإلسرائيلية للحد من قدرات مصر العسكرية وممارسة ضغوط عليها 
العربية خاصة فلسطين ولبنان  الدول  في هذا اإلطار. وثالثًا،السياسة اإلسرائيلية تجاه 
الفلسطينية  القضية  أو حل  التعامل  في  ديفيد”  اتفاقيتي “كامب  لفشل  كان  إذ  وسوريا، 
المصري–  السالم  لتوقيع  التالية  السنوات  بأن  نذيًرا  جوانبها  كل  يطال  مرضيًا  حالً 
اإلسرائيلي ستشهد كثيًرا من الركود واإلحباط في مسار حل تلك القضية بكل تداعياته 
على العالقات المصرية– اإلسرائيلية، خاصة وأن منظمة التحرير الفلسطينية قد نظرت 
إلى اتفاقيتي “كامب ديفيد”، ومعاهدة السالم المصرية– اإلسرائيلية بأنها تشكل كارثة 
ال سبيل لتحييد آثارها السلبية على القضية الفلسطينية. ورابًعا، السعي اإلسرائيلي للحد 
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من  األوسط  الشرق  على  الهيمنة  ومحاولتها  عليه  والتأثير  لمصر  اإلقليمي  الدور  من 
خالل طرح فكرة مشروع الشرق أوسطية الذي يقوم على محاولة إعادة هيكلة المنطقة، 
النمطية  الصورة  وخامًسا،  الريادة،  موقع  فيه  لها  يكون  بها  جديد  إقليمي  نظام  وإقامة 
السلبية التي تكونت لدى الرأي العام المصري عن إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية 
تعتمد على القوة العسكرية والعدوان على اآلخرين، فهي مجتمع صمم بحيث يكون في 
حالة حرب دائمة. وهي الصورة التي ساهمت السياسات اإلسرائيلية في تدعيمها عبر 
الثالثين عاًما، بل إن تلك السياسات قد فرضت حالة من التوتر الدائم على العالقة بين 
لسحابة  أسيرة  دائًما  اإلسرائيلية  المصرية–  العالقات  الذي جعل  األمر  الجانبين. وهو 
في  االستقرار  تحدي عدم  يأتي  الجانبين. وسادًسا،  بين  والشكوك  الريبة  من  تنقشع  ال 
حرب  وإيران،  العراق  حرب  مثل  عديدة  وتوترات  حروبًا  شهدت  )المنطقة  المنطقة 
الخليج األولى والثانية، انتفاضتين فلسطينيتين، وثالثة حروب إسرائيلية ضد قطاع غزة 
وحرب لبنان والثورات العربية وما تمخض عنها من انفالت أمني في سيناء(. وأخيًرا 
ظل  في  )خاصة  جدواها  وحول  والتعديل  اإللغاء  بين  المعاهدة  حول  الجدل  استمرار 
الحديث عن المعونة األمريكية وااللتزامات األمريكية بموجب المعاهدة، وتفجير خط 
الغاز في أعقاب ثورة يناير، والهجوم على السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة، وعدم تحقق 

وعود الرفاهية االقتصادية للمصريين جراء السالم(.
في أعقاب ثورة يناير 2011 عاد التوتر في العالقات ولجأ البعض إلى رفع دعوى 
أمام القضاء اإلداري للمطالبة بإلغاء معاهدة السالم المصرية– اإلسرائيلية على اعتبار 
القضاء  محكمة  أن  إال  إسرائيل،  لصالح  سيناء  داخل  وسيادتها  مصر  حرية  تقييد  أن 
اإلداري قد حكمت برفض تلك الدعوى في 30 أكتوبر 2012، معللة ذلك بأن المعاهدة 
هي عمل من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الجمهورية، وبالتالي فهي تخرج عن 
نطاق إشراف القضاء. وقد جاء ذلك االستدعاء والمطالبة بتعديل أو إلغاء المعاهدة على 

خلفية عدة أحداث مهمة، منها:
الحدث األول، القبض على الجاسوس اإلسرائيلي “إيالن جرابيل”. إذ تم القبض على 
إيالن تشايم جرابيل في 11 يونيو 2011 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وكان يتواجد 
بشكل أساسي في ميدان التحرير إبان الثورة المصرية على اعتبار أنه صحفي غربي يقوم 
بتغطية أحداث الثورة المصرية. ولم تكن قضية جرابيل األولى التي تكشفها المخابرات 
المصرية في الشهور األولى للثورة، بل كانت الرابعة. ومع ذلك، وخوفًا من تأثير ذلك 
الحدث على العالقات مع مصر حاولت إسرائيل في البداية إنكار عالقتها بجرابيل بينما 
أصرت مصر على أنه جاسوس لها، وأنه كان ضابطًا في الجيش اإلسرائيلي وأصيب 
قدمتها  التي  األدلة  ومع  الموساد.  قبل  من  الحقًا  تجنيده  وتم   ،2006 لبنان  حرب  في 
المخابرات المصرية وإصرار مصر على عدم اإلفراج عن جرابيل بدأت في التعامل 
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بشكل أكثر جدية مع القضية. وخاض الطرفان مفاوضات لعقد صفقة لإلفراج عنه، وهو 
ما تم بالفعل في 27 أكتوبر 2001، حيث تم اإلفراج عن جرابيل مقابل اإلفراج عن 25 

سجينًا مصريًا لدى إسرائيل من أصل حوالي 81 سجينًا مصريًا لدى إسرائيل. 
الحدث الثاني، وقع في الثامن عشر من أغسطس 2011، حيث قامت إسرائيل بعملية 
عسكرية استخدمت فيها الطائرات، قالت أنها كانت بهدف تتبع عناصر أو خلية فلسطينية 
مقتل  إلى  أدت  إسرائيليين،   9 مقتل  أسفرت عن  اإلسرائيلية  إيالت  داخل  نفذت عملية 
ضابط وثالثة جنود مصريين من قوات األمن المركزي المتواجدة على الحدود المصرية 

اإلسرائيلية، وإصابة سبعة جنود آخرين توفى أحدهم الحقًا.  
سبتمبر  من  التاسع  في  اإلسرائيلية  للسفارة  المتظاهرين  اقتحام  هو  الثالث،  الحدث 
2011، وهو اليوم الذى أطلق عليه مليونية تصحيح المسار. إذ تحرك بعض المتظاهرين 
في ميدان التحرير حاملين “شواكيش” في إطار الدعوة إلى هدم السور الذي تم بناؤه 
لحماية السفارة. وبالفعل تم تدمير السور تماًما دونما تدخل من أجهزة األمن أو االحتكاك 
كان  المصرية  الثورة  من  اإلسرائيلي  االنزعاج  أن  أكد  وقد  المتظاهرين،  وبين  بينها 
ظاهًرا ومعبًرا عنه بوضوح من قبل القيادات والنخبة اإلسرائيلية، فقد كان تقديرهم أن 
مصر الثورة لن تكون مصر مبارك أو السادات، وأن عدم القدرة على التنبؤ بما ستؤول 

إليه األوضاع في مصر هو في حد ذاته خطر على إسرائيل.
الحدث الرابع، تفجير خط الغاز، يعتبر اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل 
وإسرائيل،  مصر  بين  االقتصادي  التطبيع  مظاهر  أهم  أحد   2005 يونيو  في  الموقع 
المفاوضات  فإن  الواقع،  وفي  الجانبين.  بين  االقتصادية  العالقات  دفء  عن  وتعبيًرا 
بشأن هذا المشروع قد توقفت مراًرا نتيجة للسياسات اإلسرائيلية العدوانية خاصة على 
الفلسطينيين، وتعثر المفاوضات الفلسطينية– اإلسرائيلية والتزام مصر بعدم الدخول في 
أي مشروعات اقتصادية مع إسرائيل إال بعد تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات السالم 

مع الفلسطينيين. 
وقد أثار توقيع هذا االتفاق الكثير من ردود الفعل داخل مصر، حيث بدأت ضغوط 
شعبية على الحكومة المصرية بسبب تصديرها الغاز إلى إسرائيل التي تحتل األراضي 
الفلسطينية وتحصل على الغاز المصري بأسعار تقل عن األسعار العالمية، وقد وصلت 
تلك الضغوط إلى درجة تشكيل ما عرف بالحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصري 
إلسرائيل، التي دعت في منتصف عام 2008 إلى تنظيم محاكمة شعبية للمسئولين عن 
أنماط االحتجاج  الغاز على  لتصدير  الشعبي  الرفض  الغاز إلسرائيل. ولم يقتصر  بيع 
التقليدية، وإنما اتخذ اتجاهًا قضائيًا عبر اللجوء للمحكمة اإلدارية العليا منذ عام 2008 

لوقف قرار تصدير الغاز إلسرائيل. 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المحكمة اإلدارية العليا قد حكمت في السابع والعشرين 
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من فبراير عام 2010 بتأييد قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، باعتبار ذلك 
دورية  مراجعة  آلية  بوضع  الحكومة  إلزام  مع  الدولة،  سيادة  أعمال  من  عمالً  األمر 
اندالع  ومع  المصري.  العالم  الصالح  يحقق  بما  التعاقد  مدة  خالل  واألسعار  للكميات 
حيث  األمني  االنفالت  من  مسبوقة  غير  حالة  من  عنها  تمخض  وما  المصرية  الثورة 
أصبح خط الغاز الذي ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل في مرمى التهديد، فتم تفجيره 
بمعدل مرة كل شهر  الثورة أي  اندالع  العام ونصف األولى من  فترة  15 مرة خالل 
تقريبًا. مما أدى في النهاية إلى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل في 22 إبريل 2012، 
وفي الواقع فإن هذا القرار كان يتعارض كليًا مع المعادلة التي حكمت تلك العالقة لما 
يزيد عن ثالثين عاًما. ذلك أن القدرة – ومن قبلها الرغبة التي أبداها الطرفان للحفاظ 
على العالقة الرسمية بينهما والتعامل أو احتواء كل ما من شأنه أن يضع تلك العالقة 
على حافة الهاوية قد ظلت الملمح األساسي أو الصيغة األساسية الحاكمة لتلك العالقة 
– ومكنتهما من االبتعاد بالعالقة الرسمية بعيًدا عن المتغيرات الداخلية لدى كل جانب، 
بيد أن التعامل الالحق مع تداعيات هذا القرار قد فرضته مرة أخرى الصيغة التي ظلت 
حاكمة لمسار العالقة مسبقًا، ومن ثم ابتعدت العالقة بينهما عن الهاوية دون أن ينف ذلك 
بطبيعة الحال التداعيات السلبية للقرار على مستوى العالقات المصرية– اإلسرائيلية، 
تلك  بشأن مستقبل  السلبية  التوقعات  أدنى مستوياتها، ورفع سقف  إلى  إذ جعلها تصل 

العالقات.
وفي الختام أكد د. عسيلة أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها المعاهدة فال يزال 
الموقف الشعبي الرافض للتطبيع هو التحدي األكبر، خاصة وأنها تواجه بحسم واستياء 
شديدين وأصبحت تهمة التطبيع تالحق كل من يحاول التعامل مع اإلسرائيليين بأي شكل 

من األشكال. 

مناقشـــات:
اإلسرائيلية  المستوطنات  فكرة  أن  المجلس،  عضو  حسن،  رخا  السفير/  أكد   1-
الموجودة في سيناء قبل توقيع المعاهدة كانت حجًرا أساسيًا في المناقشات والمفاوضات 
بعدم  نفسه  األمريكي  الجانب  من  تأكيد  وجود  عن  فضالً  المعاهدة،  على  التوقيع  قبل 
مشروعيتها، حيث أكد المستشار القانوني لوزارة الخارجية األمريكي لجيمي كارتر– 
الرئيس األمريكي في حينها– عن أنه ال يجوز للدولة المستعمرة إقامة مستوطنات على 
للخارجية  القانوني  المستشار  عليه  أكد  الذي  األمر  ذات  وهو  احتلتها،  التي  األراضي 
اإلسرائيلية عام 1968، حينما أكد بأن المستوطنات المدنية مخالفة بشكل صارم للقانون 
الدولي اإلنساني وذلك وفقًا التفاقية جنيف الرابعة 1949، أما المستوطنات العسكرية 
تلك  فلسطين من  استفادة  كيفية  في  النظر  إعادة  فالبد من  إقامتها، وعليه  الممكن  فمن 
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المراجع القانونية المهمة.
العالقات  في  الفاصلة  النقطة  كانت  التطبيع  قضية  أن  الجبالي،  تهاني  المستشارة/  أشارت   -2
المصرية– اإلسرائيلية وكان واضًحا أن الهدف األساسي من المعاهدة هو تحجيم الدور المصري إزاء 
قضايا المنطقة، وهو األمر الذي أقره “بن جوريون” في رؤيته للشرق األوسط وتقسيم الدول الرئيسية 
في المنطقة سوريا والعراق ومصر، معتبًرا أن هناك خط صهيوني قد دخل للمنطقة العربية، إال أن 
إسرائيل ومنذ ذلك الحين تسعى لكسر الرفض الشعبي والضغط على الحكومات المصرية المتعاقبة 
الصهيونية على  الهيمنة  بهدف  الحصار عليها، وكل ذلك  المزيد من  من خالل فرض 

المنطقة، مما يتطلب استراتيجية رسمية وشعبية متكاملة لمواجهة ذلك.
-3 أوضح السفير/ سيد أبو زيد، عضو المجلس، فيما يتعلق بالتطبيع أن المادة الثالثة 

من المعاهدة قد تناولت التطبيع، وعليه فالبد من إعادة النظر في كيفية تفعيلها عمليًا.
-4 فيما يتعلق بمدى الحجية القانونية للمعاهدة فقد أكد السفير/ محمد أنيس سالم،عضو 
العالقات  لتقنين  ديناميكي  كإطار  االتفاقية  في  النظر  تقتضي  الحاجة  أن  المجلس، 
المصرية– اإلسرائيلية، خاصة وأن المعاهدة لم تكن إطاًرا ألي اتفاقات سالم بالمنطقة، 
للمصلحة  البنود وفقًا  لتعديل بعض  الحاجة  وعليه فالبد من طرح تساؤالت عن مدى 
إطار  في  نووية  لغواصات  شراء  عمليات  من  إسرائيل  به  ماتقوم  ظل  في  المصرية 
استراتيجية التسليح القائمة حاليًا، وأثر ذلك على عملية السالم المصرية– اإلسرائيلية 
الملحة لوضع  الحاجة  العربية بأكملها، وعليه فقد أكد  المنطقة  من ناحية، والسالم في 
باالستمرار  االكتفاء  من  بدالً  اإلسرائيلية  العربية–  للعالقات  استراتيجية جديدة حاكمة 
في الحلقة المفرغة القائمة على االكتفاء بإقناع الشعوب بعدم التطبيع معها، واستمرار 

إسرائيل في انتهاكاتها وتوسعاتها.

المحور الثالث: معضلة تطبيع العالقات المصرية- اإلسرائيلية:
حول هذا المحور تحدث الدكتور جمال يوسف، عضو المجلس المصري للشؤون 

الخارجية، حيث أشار إلى مايلي بصفة خاصة:
الوضع  القومي في ظل  أمن مصر  المحافظة على  كيفية  التفكير في  المطلوب  من 
الحالي للتطبيع، خاصة وأن التطبيع لم يعد يقتصر فقط على المستوى الرسمي والمستوى 
الشعبي أيضاً، فمثالً خالل قراءة نصوص المعاهدة ومشتمالتها، نجد أن الملحق الثالث 
االقتصادية  والقنصلية،  الدبلوماسية  العالقات  حول  تدور  مواد  ثماني  على  اشتمل  قد 
وحق  اإلنسان،  بحقوق  التمتع  والمواصالت،  النقل  التنقل،  حرية  الثقافية،  والتجارية، 

المرور البريء في المياه اإلقليمية.
فقد  التنفيذ،  وهو  المعاهدة  من  األهم  بالجزء  يتعلق  فيما  أنه  إلى  يوسف  د.  وأشار 
البنود من الجانبين وآخر لم يطبق سوى من الجانب اإلسرائيلي فقط  تم تطبيق بعض 
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والخاص بالجانب الثقافي، خاصة وأن الشعب اإلسرائيلي ينظر بشكل مختلف لمفهوم 
التطبيع حيث يراه أحد أهم نتائج عملية السالم التي اعترفت بدولتهم من أكبر دولة عربية 
بعد أن كانوا يشعرون بالعداء من كافة دول الجوار وعلى رأسها مصر، وهو ماتبين من 
التدفق الهائل ألعداد السياح اإلسرائيليين مع بدء تنفيذ االتفاقية، وكانت حرية االنتقال 
للمواطن  السياحية  الرحالت  تكاليف  انخفاض  عن  التدفق، فضالً  هذا  أسباب  أهم  أحد 
اإلسرائيلي مقارنة بأسعار السلع والخدمات في إسرائيل،وهو ما دفع شركات السياحة 
اإلسرائيلية لالستفادة من هذه الميزة في الترويج السياحي في معظم دول العالم، وترتيب 
برامج سياحية لألجانب تبدأ بإسرائيل ثم جنوب سيناء وعودة مرة أخرى إلى إسرائيل 
مما حقق لهذه الشركات أرباح خيالية في الوقت الذي لم تحصل فيه مصر على نصيبها 
متطلبات  بكل  تأتي  كانت  اإلسرائيلية  الشركات  ألن  نظًرا  السياحة،  دخل  من  العادل 
السائحين من إسرائيل، بما في ذلك المواد الغذائية وزجاجات المياه بحجة عدم الثقة في 
نوعية المياه المصرية، وترتيب رحالت السفاري في الجبال والوديان كما يفضلها معظم 

المجموعات السياحية، واإلقامة في الخيام مع بدو سيناء.
ينظر المواطن المصري إلى التطبيع باعتباره نتيجة نهائية لعملية السالم التي ترتكز 
على مبدأ األرض مقابل السالم، وبالتالي فإن استحقاق التطبيع ال يأتي إال بعد انسحاب 
دولة  بإقامة  الفلسطينية  الحقوق  وعودة  المحتلة  العربية  األراضي  كامل  من  إسرائيل 
الشعبية  الحمالت  من  كثير  قامت  فقد  وبالتالي  الشريف،  القدس  وعاصمتها  فلسطين 
التي تدين التطبيع وتنشر أسماء المطبعين باعتبار أنهم خائنين للقضية الفلسطينية. وقد 

تراجعت هذه الحمالت عن ذي قبل لكنها لم تتوقف عن انتقاد المطبعين.
تعتبره مدخالً  أنها  إلى  أشار  التطبيع  الحكومة اإلسرائيلية من  بموقف  يتعلق  وفيما 
األفريقية  الدول  مع  العالقات  إعادة  عن  فضالً  أخرى،  عربية  دول  مع  عالقات  لبدء 
لكنها   ،67 بعد حرب  إسرائيل  مع  قطعت عالقاتها  والتي  الفلسطينية  للقضية  الداعمة 
عندما أدركت حجم الرفض الشعبي المصري للتطبيع فضلت عدم الضغط علي الحكومة 
لتهيئة  عنها، ولكن  تنازالً  ليس  بالتطبيع،  الخاصة  االتفاقية  بنود  لتنفيذ كامل  المصرية 
األجواء للوصول إليها بطرق أخرى، فنراها نجحت في إقامة عالقات مع دول عربية 
وقد  وتعزلها  ترفضها  وال  تقبلها  دول  وسط  في  تعيش  بأن  أهدافها  لتحقيق  وخليجية 
تحقق لها ذلك بدرجة كبيرة، حتى أنها نجحت في أن تتبنى بعض الدول الخليجية قبول 
عضويتها كدولة مراقب في جامعة الدول العربية بعد أن روجت لفكرة رغبتها في التقدم 

لعضوية الجامعة.
الحالية  اإلسرائيلية  العربية–  العالقات  تتسم  أال  يأمل  بأنه  حديثه  يوسف  د.  اختتم 
العربية.  المواقف  من  العديد  في  تغير  عن  المعبرة  الدالئل  ببعض  مستشهًدا  بالهرولة 

وجاءت على النحو التالي:
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العالقات القطرية – اإلسرائيلية ودور الجزيرة في التطبيع المجاني. )وكانت الجزيرة 
أول قناة عربية تسمح لمسؤولين إسرائيليين بالترويج ألفكارهم(.

مشروع إنشاء قناة البحرين–اإلسرائيلية ، وهو مشروع إسرائيلي– أردني– فلسطيني، 
ظلت مصر تقاومه حتى ُوقّع عام 2005، ويالحظ أن القناة مخصصة للنقل التجاري 
يمتد حتى يصل  أن  المتوقع  الميت، والذي من  البحراألحمر والبحر  بين  واالقتصادي 

للبحر المتوسط.
المستوى  على  وبخاصة  الخليج،  دول  وبعض  إسرائيل  بين  المعلنة  غير  العالقات 

االقتصادي والتجاري.
المسار اآلخر “Track 2” الذي تنفذه بعض العناصر السعودية غير الرسمية والذي 
تحول من السرية إلى العلنية في توقيت القمة العربية األخيرة في نواكشوط، ويالحظ 
أن هذا المسار قد ظل في سرية تامة حتى تم اإلعالن مؤخًرا عن زيارة الوفد السعودي 

الغير رسمي إلسرائيل.
ما يثار حول إنشاء أكبر ميناء بري للبضائع في الشرق األوسط وربطه بميناء حيفا 
اإلسرائيلي، عبر العاصمة عمان، وسيكون الميناء جزًءا من شبكة خطوط شحن برية 
عمالقة ستربط إسرائيل بالمنطقة، وهو مخصص للحاويات الكبيرة والشحن إلى دول 
الخليج وتركيا حتى العقبة والبحر األحمر عبر األردن، وتشرف شركة أمريكية على تملك 
األراضي الخاصة بالمشروع، التي تتم بصورة قانونية وعبر السلطات األردنية، وقد 
قامت الشركة بسداد ما ال يقل عن ثالثة مليارات دوالر تعويًضا ألصحاب األراضي 
بميناء  التي ستربطه  الدولية  والطرق  العمالق  البري  الميناء  مرافق  عليها  ستقام  التي 
حيفا اإلسرائيلي، ويأتي المشروع بعد أيام من إعالن وزارة المواصالت اإلسرائيلية أنها 
دشنت مشروع سكة حديد يربط مدينة “حيفا” بمنطقة “بيسان” على الحدود مع األردن، 
األغوار  منطقة  في  الواقع  الحسين”  “الشيخ  بجسر  حيفا  ميناء  القطار  خط  وسيربط 
الشمالية، وسيواصل طريقه إلى األردن، مروًرا بمدينة “إربد” تحديًدا، وبعدها للعاصمة 

عمان، ويسمى هذا الخط “سكة حديد الحجاز”.
يعد التعاون والمشاريع األردنية – الصهيونية مكسبًا حقيقيًا إلسرائيل؛ ستُمّكنها من 
االنفتاح بشكل أكبر على منطقة الشرق األوسط، وتسويق منتجاتها في األسواق التركية 
علنيًا خالل  أصبح  الذي  الصهيوني   – الخليجي  التطبيع  بعد  أيًضا، خاصة  والخليجية 
تم  الذي  المصالحة  اتفاق  بعد  اإلسرائيلية  التركية –  العالقات  الماضية، وعودة  الفترة 
من  العديد  ترجوه  ما  وهو  السويس،  قناة  على  سلبًا  سيؤثر  أنه  كما  أشهر،  قبل  بينهما 
دول العالم الطامحة إلى تعميق األزمة االقتصادية المصرية، ناهيك عن إعالن سلطات 
االحتالل في 28 سبتمبر أنهاتدرس احتمال تشغيل المزيد من العمال األردنيين في فنادق 
البحر الميت، بعد أن ُسمح لـ1500 منهم بالعمل في مدينة إيالت الساحلية، ويأتي بدء 
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التحضير للميناء األردني بعد أقل من شهر على اإلعالن عن اتفاقية شراء األردن للغاز 
مكعب  متر  مليار   45 تنص على شراء  التي  البحري”،  “لفيتان  من حقل  اإلسرائيلي 
من الغاز طيلة 15 عاًما بقيمة 10 مليارات دوالر، لتُثير حملة احتجاجات شعبية كبيرة 
عمت أرجاء المملكة عقب توقيع االتفاق، حيث اتهمت الحملة الشعبية األردنية الحكومة 

بالتطبيع مع اإلسرائيليين.
وختاًما أشار إلى أن هذا التطور السريع في ملف التطبيع بين العرب وإسرائيل يضع 
مصر في موقف حرج، ويطرح تساؤالت مهمة حول سبل مواجهة تلك المشروعات 
بإنشاء  وذلك  السويس،  قناة  على  وبخاصة  للبالد،  القومي  لالقتصاد  المهددة  العمالقة 
مشروعات منافسة تقطع الطريق أمام هذه المحاوالت اإلسرائيلية، خاصة وأن مصر 
لن تتمكن من تحجيم الدول العربية عن إقامة عالقات مع إسرائيل في ظل توجه المنطقة 
إرهاب،  من  تعانيه  ما  رغم  السمراء  للقارة  امتد  والذي  التعاون،  هذا  لتعزيز  بأكملها 

وبروز للدول الفاشلة إال أنها تسعى إلقامة عالقات اقتصادية مع إسرائيل.

مناقشـــات:
-1 أكد السفير حسين الكامل،عضو المجلس، أن مصر بحاجة إلعادة النظر في كافة 
جوانب العالقات الثنائية التي تربطها بإسرائيل وبخاصة العالقات االقتصادية والتجارية 

وعلى رأسها اتفاقية الكويز.
-2 أشارت د. أميرة الشنواني، عضو المجلس، أن الدول التي حاربت بعضها في 
الحرب العالمية الثانية قد تمكنت من إقامة عالقات طبيعية قائمة على السالم خاصة وأنه 
لم يعد لها أطماع، أما العرب وإسرائيل فلم يصلوا لتلك المرحلة نظراً الستمرار األطماع 

اإلسرائيلية ورغبتها في إقامة دولة إسرائيل الكبرى.
اليهودية  مفهومي  بين  الفصل  المجلس، ضرورة  الحيوان،عضو  حسن  د.  أكد   3-
والصهيونية واالستفادة من النموذج التركي العلماني. فعلى الرغم من أن القيادة تنتمي 
لحزب ذو توجه إسالمي إال أنها تقيم تطبيعاً كامالً مع إسرائيل، وعليه فلم التخوف من 
فكرة التطبيع خاصة وأن استمرار تلك الحالة تعني االفتقاد للثقة في الشعب المصري، 
وبدالً من ذلك فعلى مصر العمل على دفع عجلة التقدم االقتصادي والتجاري حتى تتمكن 

من المواجهة.
-4 عقَب السفير رخا حسن، على ماذكره د. حسن الحيوان حول العالقات التركية 
المدافع عن مصالح  الناتو  بأنها أمر طبيعي خاصة وأنها عضو في حلف  اإلسرائيلية 

إسرائيل بشكل أساسي.
-5 أكدت المستشارة تهاني الجبالي، أن استراتيجية إسرائيل قائمة على االصطفاف 
في  السير  مصر  على  يٌّحتم  وهذا  لليهود،  لدولة  إسرائيل  وتحويل  والعرقي  الديني 
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مشروعها االستراتيجي الهادف إلى تعزيز العمل العربي المشترك والوقوف أمام الهيمنة 
الصهيونية الهادفة لحصار الدول العربية في أشد مراحل ضعفها.

المحور الرابع:  الموقف الراهن في العالقات الثنائية بين الدولتين:
حول هذا المحور تحدثت د. هبة جمال الدين، األستاذ بمعهد التخطيط القومي، متناولة 

مايلي:
توجد ثالثة أنماط من العالقات الدولية وفقًا للسياسة الخارجية هي )التعاون والتنافس 
والصراع(، واإلطار التوصيفي للعالقات المصرية– اإلسرائيلية هو إطار من التعاون 
الظاهري إال أنه في العمق هو تنافس اليصل لدرجة الصراع، وأكدت أن هناك العديد 
من صور التعاون بين الجانبين كتسليم السفير المصري لدى إسرائيل “حازم خيرت” 
إسرائيل بصورة غير مشروعة في  إلى  الفرعونية وصلتا  الفترة  أثريتين من  قطعتين 
لصالح  الجواسيس  العمالء  بعض  تبادل  تم  وأضافت   ،2016 الجاري  العام  من  مايو 
إسرائيل ببعض الشباب المصري المحتجز لديها، فضالً عن اتفاقية “الكويز” الممثلة 
ألبرز صور التعاون االقتصادي بين كل من الواليات المتحدة ومصر وإسرائيل، والتي 
اقتصرت في وقت ما على صناعة المنسوجات إال أن كل من الواليات المتحدة ومصر، 
تدرسان توسيع نطاق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لتضم صناعات جديدة بخالف 
اتفاقية  ضمن  العاملة  الشركات  عدد  ويبلغ  الجاهزة،  والمالبس  النسيجية  الصناعات 

الكويز نحو 717 شركة وفقًا إلحصائيات عام 2008.
السيسي  الرئيس  توجيه  مؤخًرا،  الجانبين  بين  التقارب  صور  من  أن  إلى  مشيرة 
اإلسرائيلي  الشعبي  والقبول  اإلسرائيليين  إلى  مباشر  المنطقة  في  شامل  لخطاب سالم 
العربية  للمبادرة  الرغم من رفضهم  السيسي، على  الرئيس  أطلقها  التي  السالم  لدعوة 

2002، والفرنسية يونيو 2016، والمتضمنتان لنفس النصوص والمبادئ.
فيما يمثل تدريس اللغة العبرية إحدى الخطوات على طريق التطبيع الثقافي مشددة 
السياسي اإلسرائيلي  النظام  تدريس  بذلك، والبدء في  فقط  االكتفاء  على ضرورة عدم 
على  قرب  عن  التعرف  بهدف  المصرية  الجامعات  في  الداخلي  اإلسرائيلي  والشأن 

الوضع الداخلي للبالد.
والتهديد  حينًا،  النفعية  مظاهر  فتحدده  الجانبين،  بين  التنافس  بمظاهر  يتعلق  وفيما 
والمواقف السياسية من أي تغير سياسي في مصر واختالف الرؤى فيما يتعلق بعدد من 
التدخل في قضايا  المصري عن  الدور  العمل على تحجيم  المنطقة، فضالً عن  قضايا 
المنطقة، مشيرة إلى أن هذه المواقف قد دلت عليها مجموعة من الشواهد، جاءت على 

النحو التالي:
الحكم، إال  التخوف اإلسرائيلي من توجهات اإلخوان عقب توليهم  الرغم من  على 
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المصالح  مع  سياستهم  وتماشي  أجندتهم  إظهار  عقب  ماتغير  الموقف سرعان  هذا  أن 
اإلسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بعدة ملفات على رأسها األزمة في سوريا، حيث تم طرد 
السفير السوري في مصر، واإلبقاء على السفير اإلسرائيلي، وهو األمر الذي اعتبرته 
بقيادة  مصر  أن  اإلسرائيلي  الجيش  إذاعة  وعلقت   – اإليجابية  شديدة  خطوة  إسرائيل 
يعد  القرار  هذا  أن  مؤكدة  اإليرانية،  التدخالت  مقاومة  في  فاعلة  أنها  أثبتت  اإلخوان 
إعالن حرب شعواء على حزب هللا والنظام السوري، واعتبرت القرار تطور دراماتيكي 
استجابة لرغبة اإلدارة األمريكية في دعم المعارضة السورية إلسقاط نظام بشار األسد، 
مقاومة  أحد صور  يعد  الموقف ضد سوريا  هذا  أن  اإلسرائيلي  الجيش  إذاعة  وأكدت 
التدخالت اإليرانية، وشددت أن إسرائيل ترغب في استمرار اإلرهاب بسيناء، خاصة 
وأن ذلك سيؤدي إلنهاك الجيش المصري وسيدخل مصر في صراع مع حركة حماس 

نتيجة غلق األنفاق.
كما حرصت د.هبة على تناول عدد من المواقف اإلسرائيلية إزاء عدد من القضايا:

لضمان  السالم،  باتفاقية  التزام مصر  على  بشدة  إسرائيل  )تحرص  السالم  معاهدة 
إقليمية مع  التسلح، وعدم خوض حرب  التفوق العسكري اإلسرائيلي من حيث نوعية 
مصر، مشيرة إلى أنها مارست العديد من الضغوط على الساسة األمريكيين لمنع أية 
محاولة لقطع المساعدات من أجل الحفاظ على اتفاقية السالم. وعند الحديث عن قطع 
المعونة األمريكية بعد ثورة 30 يونيه ثارت العديد من الجهات العسكرية بإسرائيل التي 
تنادي بخطورة هذا الفعل وتأثيره السلبي على مستقبل العالقات المصرية– اإلسرائيلية، 
للعدول عن موقفها حتى ال  القيادات باإلدارة األمريكية  وأخذت تضغط على عدد من 
تتحرر مصر من التزامها  بالمعاهدة، وتحافظ  بذلك إسرائيل على تفوقها النوعي في 

مجال التسليح(.
الوضع في سيناء )منذ اندالع ثورة 25 يناير، وتصف إسرائيل منطقة سيناء بأنها 
غير محكومة، وتمثل معبًرا للحركات اإلرهابية وساحة لتلك الحركات لقتال إسرائيل، 
ومنهم من وصف سيناء بأفغانستان جديدة تأوي جماعات إرهابية جهادية تمثل تهديًدا 
على أمن إسرائيل ككل، كما شغلت شبه جزيرة سيناء حيًزا من مخططات مراكز الفكر 
اإلسرائيلية، وجاء التفكير بها لتصبح جزء من دولة فلسطينية تقام على أراضي سيناء 
والضفة الشرقية باألردن وغزة، وهو ماعبّر عنه في مؤتمر “هرتيسيليا”، بمعنى آخر 
لتتنازل عنها السلطة المصرية لصالح الفلسطينيين إلجهاض القضية الفلسطينية، ومن 
ثم تحقيق المطامع اإلسرائيلية لتستولي على القدس والضفة الغربية من خالل االعتماد 
وتفضيلها  السكان  كثيفة  األراضي  على  والمقايضة  المتعددة،  اإلقليمية  الحلول  على 

للمفاوضات الثنائية بدالً من المؤتمرات الدولية والمفاوضات متعددة األطراف(.
جزيرتي تيران وصنافير اتسم الموقف اإلسرائيلي بالترحيب في ظل االلتزام بالمصالح 
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اإلسرائيلية، خاصة وأنها خطوة للتقارب مع السعودية، حتى وإن كان ذلك بشكل غير 
مباشر، إال أن الموقف الرسمي تم إرجاءه لحين يتم دراسة كافة األوراق والمستندات 
اإلسرائيلية  الوزارات  من  عدد  من  مشتركة  لجنة  قبل  من  الجديد  بالوضع  الخاصة 
المعنية، وأعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق”موشيه يعلون” أن ملحق اتفاقية السالم 
مع مصر يجب أن يتم إعادة فتحه ليتم تضمين السعودية، مقابل عودة السيادة السعودية 
على الجزيرتين، وستدفع السعودية مبلغ 16 مليار دوالر لمصر كمعونة، كما ظهرت 
بعض المطالبات بضرورة حصول إسرائيل على جزء من هذه المنحة السعودية لمصر 

باعتبارها ذات شأن بالقضية منذ بداية نشأة إسرائيل رسميًا عام 1948. 
فيما يتعلق بقناة البحرين، فهو مشروع ُمّول من البنك الدولي حيث تم البدء في إنشائه 
منذ عام 2013، وخصص له نحو 900 مليون دوالر لربط البحر األحمر بالبحر الميت، 
إلى محطة رفع تضخ  ذلك  بعد  الشمال، تصل  باتجاه  العقبة  قناة من شاطئ  ويتضمن 
المياه بواسطة األنابيب إلى ارتفاع 126 متًرا فوق سطح البحر، وأكدت أن المشروع 
المهاجرين  من  مزيد  جذب  إلى  سيؤدي  حيث  المصري،  القومي  لألمن  تهديًدا  يُّمثل 
الرغم  وعلى  الجيوسياسية،  إسرائيل  قدرات  من  وسيزيد  النقب،  منطقة  في  والسكان 
أنبوب وأنه  المشروع مجرد  بأن  القول  المسئولين األردنيين واإلسرائيليين  تكرار  من 
ليس مخصًصا للنقل البحري والجوي، إال أن ارتباط المشروع بمشروعات أخرى غير 
معلن عنها، تمثل تهديًدا حقيقيًّا لقناة السويس كطريق دولي مهم لحركة التجارة والنفط 
ميناء  مثل  واألحمر،  المتوسط  البحرين  على  الكبرى  الموانئ  ولمشروعات  العالمي، 
المشروعات  أن  كما  القناة،  وغرب  سيناء  ومطارات  التفريعة،  وغرب  السخنة  العين 
السياحية التي سوف تقام حول نقاط بدء وانتهاء فرعي القناة، والتي سوف تتوازى مع 
أيًضا، هذا  المصري  تهديد االقتصاد  إنشاء مناطق حرة أردنية وإسرائيلية، من شأنها 
البحر  مياه  من  مليارم3 سنويًّا   2 حوالي  سيتدفق  حيث  البيئية،  التهديدات  عن  فضالً 

األحمر إلى البحر الميت وهو ما يُهّدد المالحة في البحر الميت.
وفيما يتعلق بالدور اإلسرائيلي في أفريقيا، أشارت إلى أنه يمثل تهديًدا خطيًرا على 
األمن القومي المصري، وخاصة فيما يتعلق بعالقة مصر مع دول حوض النيل حيث 
تقوم بتنفيذ عدد من السدود في إثيوبيا كان قد تمَّت دراستها بواسطة مكتب االستصالح 

األمريكي وبمعونة فنية “إسرائيلية”، وهـي:
مشروع سد “فنشا” الذي أقيم على أحد روافد النيل األزرق الذي يمد النيل بحوالي 

%75 من المياه لحجز نصف مليار متر مكعب سنويًّا.
مشروع “خور الفاشن” الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا ويؤثر في المياه التي تصل إلى 

مصر بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب.
مشروع “سنيت” على أحد روافد نهر عطبرة.



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م 98

مشروع “الليبرو” على نهر السوباط، مشيرة إلى أن هذا كله بدوره سيعمل على تعزيز 
العالقات التعاونية مع دول الحوض، وخاصة مع تزايد أعداد منظمات المجتمع المدني 
المعسكرات  يتم تدريبها في عدد من  التي تلعب دوًرا مهًما في جذب عناصر أفريقية 

اإلسرائيلية. 
 8 على  الحصول  إلى  إسرائيل  تسعى  النيل  مياه  من  اإلسرائيلي  للموقف  وبالنسبة 
مليارات مكعب من المياه سنويًا من خالل إقامة مشروع نقل المياه الهادف إلى توسيع 
ترعة اإلسماعيلية حتى يزيد معدل تدفق المياه داخلها إلى 30 متر مكعب في الثانية، 
ونقل هذه المياه عن طريق سحارة تمر أسفل قناة السويس، ثم تصب المياه على الجانب 
اآلخر من القناة في ترعة مبطنة باإلسمنت لمنع تسرب المياه، وتصل هذه الترعة إلى 
ساحـل األراضي المحتلة وتل أبيب، ثم في خط آخر يتجه جنوبًا نحو بئر السبع لغرب 

صحراء النقـب.
حرب  لشن  مبالغ  تخصص  إسرائيل  أن  د.هبة  أكدت  اإلعالمي،  الدور  وحول 
 6 قدرها  ميزانية   2011 عام  اإلسرائيلي  الجيش  خصص  حيث  مصر  على  إعالمية 
)New Media(يتخصص  الجديد”  “اإلعالم  يدعى  جديد  فرع  إلقامة  شيكل  ماليين 
الدفاع بهدف تجنيد 120  في اإلعالم اإللكتروني، حيث تم تحويل ميزانية من وزارة 
قرصانًا إلكترونيًا أُطلق عليهم اسم “مقاتلو اإلعالم الجديد”. وللتدليل على أهمية الفرع 
الجديد، تطرق الناطق بلسان الجيش إلى دور اإلنترنت في األحداث التي شهدتها تونس 

ومصربدايات عام 2011.
وفيما يتعلق بالنظرة اإلسرائيلية المستقبلية للتعامل مع مصر، فترى إسرائيل أنه يتم 

من خالل البدائل التالية:
االستعداد الستخدام القوة إذا تطلب الوضع: استخدام القوة عند الحاجة إليها وذلك من 

.)IDF( خالل عدة صور كتطبيق مفهوم “الضربة االستباقية”، وتقوية جيش الدفاع
استمرار التفوق العسكري القائم  باألساس على التفاوت في التسليح.

زيادة القوة العسكرية إلسرائيل على الصعيد الدفاعي: التعامل مع الحدود المصرية 
كحدود معادية، مما يُّرتب إحداث تغير في انتشار القوات في المجال السيادي إلسرائيل. 

البحث عن مصدر بديل للغاز المصري.
الطرفين  إلنكار  هامش  يترك  الذي  الخفي  التصعيد  السرية:  الحرب  مفهوم  تطبيق 

ويسمح للطرف الثاني بعدم الرد دون الظهور بمظهر الضعيف.
على إسرائيل أن توازن في شكل العالقة بين أمريكا وروسيا، خاصة في ظل التقارب 

المصري- الروسي.
إسرائيل عليها أن تظل الدولة األقوى: وذلك عبر دعم الفرقة والصراع والعمل على 
استمرار األوضاع ملتهبة الستمرار العزلة الفلسطينية وتهميشها من األجندة العربية، 
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) وكذا التقارب التركي – اإلسرائيلي والمطالبة بتقسيم سوريا(.
ستظل  إسرائيل  أن  إدراك  في  االستمرار  أهمية  على  بالتأكيد  حديثها  واختتمت 
العدو الكامن لمصر ودول المنطقة، وأن التعامل مع إسرائيل البد أن يكون من خالل 
استراتيجية تعتمد على سياسة الردع والحرب النفسية، وأهمية العمل على رفع الوعي 
الشعبي بالدور اإلسرائيلي عن طريق تعميم دراسة الشؤون اإلسرائيلية، وعدم االكتفاء 
الحدودي مع إسرائيل عن  العمل على حماية األمن  العبرية، فضالً عن  اللغة  بدراسة 
هذا  بها،  المصريين  وتوطين  سيناء  لتعمير  متكاملة  استراتيجية  تنفيذ  في  البدء  طريق 
األطماع  لمواجهة  النيل  لدول حوض  تنموية  أجندة  ووضع  التعاون  زيادة  عن  فضالً 

اإلسرائيلية هناك.

مناقشــات:
ناجحة  إلدارة  بحاجة  مصر  أن  المجلس،  عضو  شحاتة،  رضا  السفير/  أكد   -  1
للعالقات مع إسرائيل والتعامل مع المعطيات الراهنة على الساحة اإلقليمية، مؤكًداأن 
تلك اإلدارة البد أن تضع في حسبانها الخلفية التاريخية للعالقات مع إسرائيل، وسيطرة 
الفكر الصهيوني على أركان الدولة اإلسرائيلية الذي طرحه “يلتسن” في أواخر القرن 
19، وتبنته الحكومات اإلسرائيلية بمختلف توجهاتها، والعمل على وضع خط فاصل 
أمام الرأي العام بين العواطف وما يحكم تلك العالقات من مصالح، إلى جانب العمل 
على إعادة النظر في العالقات مع دول المشرق العربي، والتي تمثل حجًرا أساسيًا في 

الوقوف أمام التمدد الصهيوني في المنطقة.
2 - تساءل الدكتور/ سيد بهي الدين،عضو المجلس، حول حقيقة وجود رؤية مصرية 
استراتيجية  بلورة رؤية  المصرية– اإلسرائيلية، وكيفية  العالقات  شاملة لالستفادة من 
شاملة على المديين المتوسط والطويل في ظل الهيمنة الصهيونية، وبخاصة االقتصادية 

من خالل إقامة عدد من القنوات البحرية؟.
3 - شدد السفير/محمد بدر الدين زايد،عضو المجلس،على أن بعًضا مما قيل يحتاج 
للمراجعة خاصة فيما يتعلق بمشروع قناة البحرين، فالواقع أن المشروع قد طرحه وفد 
من البنك الدولي على مصر، والمشروع ليس مخصصاً للنقل البحري أو التجاري، بل 
هو مشروع أنبوب لنقل المياه بهدف تخفيض نسبة ملوحة البحر الميت وله آثار بيئية، 
بين  اتفاق واضح  العربي وعدم وجود  التنسيق  إلى أن إسرائيل استغلت غياب  مشيًرا 
المياه والثروات في المنطقة في إقامة العديد من  الخبراء في الدول المعنيةعلى تقسيم 

المشروعات.
تركيا  من  مع كالً  بالخالف  اإلسرائيلي هو شبيه  المصري –  الخالف  أن  أكد  كما 
وإيران ولكنه اليعني الحرب التي التحقق شيئًا، بل أكد على ضرورة وضع استراتيجية 
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التطبيع، وماذا ستقدم مصر مقابل السالم،  التعامل مع إسرائيل وكيفية  متكاملة لكيفية 
خاصة أن مصر قد فاوضت على استعادة األرض وليس للسالم، أما اآلن فالمفاوضات 
على السالم، وعليه ولتجنب األخطاء السابقة،  فمن الواجب البحث عن أدوات جديدة 
اقتصادية  عالقات  وإقامة  التطبيع  على  قائم  ومتكامل  ناجح  تفاوضي  نموذج  لتحقيق 

ناجحة.
4 - من جانبه، أكد السفير/ رخا حسن، أن نداء الرئيس السيسي األخير الستئناف 
وعليه  السالم،  مرجعيات  وكافة  العربية  المبادرة  على  الواقع  في  مبني  السالم  عملية 
فالبد من الحذر من رد الفعل اإلسرائيلي الذي أكد قبوله وترحيبه بالمبادرة وذلك كله 
بهدف االرتقاء بمستوى العالقات مع مصر دون المساس بأهدافها. وشدد على ضرورة 
وضع استراتيجية للتعامل مع الوضع في غزة خاصة بعد غلق األنفاق والتي أُنشئت في 

األساس بهدف فك الحصار االقتصادي الخانق على القطاع.
5 - شدد السفير/ عادل العدوي،عضو المجلس، على ضرورة تغيير المنطق العربي 
في التعامل مع إسرائيل والتي ال يتكبد خسائرها سوى العرب، مشيًراإلى أن هذا يحتم 
بسبل  للسالم  العربية  للمبادرة  متكاملة وتسويق  تعاون  استراتيجية  العرب وضع  على 

وآليات جديدة.
6 - وفي ذات الشأن، أثنى السفير/أنيس سالم، على ماذكره السفير بدر الدين زايد من 
ضرورة وضع إطار استراتيجي للتعامل مع إسرائيل وعقد حلقة نقاشية لطرحه، مؤكًدا 
على وجود فجوة معلوماتية حول إسرائيل تحتاج إلعادة النظر في مستوى الدراسات 
المصرية حول الشأن اإلسرائيلي، محذًرا من استقاء المعلومات من مواقف غير رسمية 

تطلق على مواقع التوصل االجتماعي.

المحور الخامس: مستقبل العالقات بين الدولتين:
حديثه  واستهل  المجلس،  عضو  وهبة،  إيهاب  االسفير/  تحدث  المحور  هذا  حول 
المصرية– اإلسرائيلية دون األخذ في  العالقات  الحديث عن  أنه اليمكن  بالتأكيد على 
االعتبار الصورة الكاملة للمنطقة، موضًحا أن األمة العربية تمر بأزمة طاحنة أثّرت 
فيها عوامل إقليمية ودولية، هذا فضالً عن العوامل الداخلية. مشيًرا إلى أن تلك العوامل 
أدت لالنشغال العربي عن القضية الفلسطينية وسط استمرار تصاعد األزمات، باإلضافة 
المطروحة إلتمام  الرؤى  توافق حول  الفلسطيني وعدم وجود  الداخل  في  لالنقسامات 
المصالحة الفلسطينية، هذا األمر يلقي على عاتق الفرقاء الفلسطينيين مهمة توحيد رؤاهم 
وجهودهم وإنهاء االنقسام واالستفادة مما تحقق من االجتماعات المتكررة إلنهائه، ومنها 
ماتم مؤخًرا في الدوحة في 29 أكتوبر 2016، والحديث عن فتح صفحة جديدة وإجراء 

انتخابات. وفي هذا الصدد أشار إلى عدة أمور جاءت على النحو التالي:
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إن الهدف األول واألخير إلسرائيل هو التوسع في مستوطنات الضفة الغربية والقدس 
الشرقية حتى تتحول لواقع مفروض ويتم االعتراف بها، وهو ما ُوجد ضمنيًا في التقرير 
األخير الصادر عن الرباعية الدولية في أول يوليو الماضي، والذي ساوى ضمنًا بين 
ووصف  الفلسطيني  التحريض  عن  للتحدث  كبيًرا  جزًءا  وخصص  والضحية  القاتل 

المقاومة بأنها لم تتعد عن كونها عمليات إرهابية تستهدف المدنيين اإلسرائيليين.
فتح  من  وما تم  اإلسرائيلية   – العربية  العالقات  في  األخيرة  التطورات  إلى  أشار 
صفحة جديدة مع الدول العربية بهدف تحقيق التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية، أي 
قلب األوضاع، كما طالبت إسرائيل الواليات المتحدة بزيادة المساعدات العسكرية لها 
خاصة مع التوجه األمريكي الجديد للشرق األقصى واالبتعاد عن المنطقة وسط التمدد 
الروسي غير المسبوق، وبالفعل فقد صادق الكونجرس مؤخًرا على تخصيص نحو 38 

مليار دوالر على مدار عشر سنوات زيادة في المساعدات العسكرية إلسرائيل.
شدد على أن الوضع الحالي يتطلب االلتفاف العربي حول المبادرة العربية 2002، 
والتي تعد من أهم المبادرات التي تلبي طموحات الجانبين، فقد تضمنت بنودها التطبيع 
واالعتراف بدولة إسرائيل مقابل عودة إسرائيل لحدود 1967،مشيًرا إلى التطور األخير 
مع  ولكن  العربية  بالمبادرة  “نتنياهو”  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  باعتراف  الحاصل 
اإلصرار على ضرورة تعديل بنودها قبل الدخول في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
مضيفًا بأنه على الرغم من هذا التعنت فال يمكن القول بأنه التوجد مجاالت إلحياء 
عملية السالم أو إحراز تقدم، خاصة في ظل مايدور داخل أروقة البيت األبيض من تفكير 
مجلس  إلى  قرار  بمشروع  المتحدة  الواليات  تقدم  في  األمريكيين  المسؤولين  من  عدد 
عن  أوباما، هذا فضالً  فترة رئاسة  انتهاء  قبل  للتسوية  العامة  الخطوط  يتضمن  األمن 
المبادرة الفرنسية األخيرة إلحياء عملية السالم واالجتماع الذي تم في 3 يونيو الماضي، 
بمشاركة مايزيد على 20 دولة تمهيًدا لعقد مؤتمر دولي موسع للسالم نهاية هذا العام، 
قيام  على ضرورة  تنص  وأنها  خاصة  للمبادرة،  اإلسرائيلي  الرفض  من  الرغم  على 
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي بتقديم ضمانات تشجع على االنخراط في عملية السالم، 
الفلسطيني  الطرفين  بين  ثنائي  اجتماع  لعقد  فقد وجدت دعوة روسية  لذلك  وباإلضافة 

واإلسرائيلي ولكن لم يحدد له موعد حتى اآلن.
وفي ذات السياق أكد سيادته أنه على الرغم مما تقدم فالتزال إسرائيل تتمسك بموقفها 
حشد  العربية  الدول  عاتق  على  يُلقي  الذي  وهواألمر  دولية،  مبادرات  ألي  الرافض 
المجتمع الدولي في المحافل الدولية، وبخاصة في األمم المتحدة للضغط على إسرائيل 
للقبول بالمبادرة وإنهاء النزاع، والعمل على االستفادة من حركات المقاطعة األوروبية 
وسحب  إسرائيل  على  عقوبات  لفرض  والهادفة   ،)BDS(بـ اختصاًرا  والمعروفة 
المنظمات  من  العديد  وأن  خاصة  األكاديمية  الحركة  على  قيود  وفرض  االستثمارات 
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فلسطين  بدولة  دولة    138 نحو  اعتراف  عن  فضالً  بها،  تشترك  األوروبية  الحقوقية 
دولة   24 بعد تصويت  األخيرة  اإليجابية  للتطورات  باإلضافة  الفاتيكان،  آخرها  وكان 
في منظمة اليونسكوعلى مشروع قرار عربي يؤكد أن المسجد األقصى وكامل الحرم 

الشريف موقع إسالمي مقدس ومخصص لعبادة المسلمين.
فيما يخص العالقات المصرية – اإلسرائيلية، شدد على أنها تتأثر بشدة بتصرفات 
إسرائيل بدًءا من التوسع المستمر في بناء المستوطنات والممارسات العدائية ضد الشعب 
الفلسطيني والتي تشمل كافة نواحي الحياة بدًءا من هدم المنازل وتشريد مئات اآلالف 
والتعنت المستمر السابق ذكره تجاه أي مبادرات وعلى رأسها المبادرة العربية، والتي 
من شأنها أن تعمل على حلحلة عملية السالم،كما نّوه في إطار ذلك لنداء الرئيس السيسي 
األخير والذي جاء مباشًرا للشعب اإلسرائيلي من أجل خلق مستقبل واعًدا للجميع في 
الذي تكرر  النداء  المنطقة، مطالبًا كافة العقالء باإلسراع في دفع عملية السالم، وهو 
أيًضا من على منبر األمم المتحدة، موضًحا أن هذه التصرفات تقف حائالً أمام الرأي 
العام المصري سواء من المثقفين أو منظمات المجتمع المدني فضالً عن عامة الشعب.

ذلك  العالقات، وهو  تلك  في  المهم  التطور  التركيز على  أيًضا على ضرورة  شدد 
المتعلق بالتواجد العسكري المصري الكثيف في سيناء والمخالف بطبيعة الحال لما نص 
عليه الملحق الخاص بالمعاهدة، مما يتطلب ضرورة العمل على االستفادة مما جاء في 
المادة الرابعة من المعاهدة بإمكانية إعادة النظر في ترتيبات األمن في سيناء بناًء على 
طلب مصر أو إسرائيل وتعديل هذه الترتيبات بموافقة الطرفين، خاصة وأن إسرائيل 
تعلم تماًما بأن عدم التصدي لتلك العناصر يمثل تهديًدا ألمن إسرائيل القومي، وهو األمر 

الذي دفعها إلقامة جدار فاصل على طول حدودها.
وفيما يتعلق بالعالقات التجارية واالقتصادية أكد على أنها متواضعة للغاية، مشيًرا 
لم  113 مليون دوالر،بينما  لم تزد عن   2015 إلى أن صادرات إسرائيل لمصر عام 
للغاز  عن وقف مصر تصديرها  دوالر، فضالً  مليون   54 المصرية  الصادرات  تتعد 
الطبيعي والحكم الصادرمن التحكيم الدولي التجاري، بإلزام الهيئة العامة للبترول، بدفع 
تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دوالر لشركة الكهرباء اإلسرائيلية. وفيما يتعلق 
باتفاقية الكويز فهناك دراسات حالية من أجل العمل على توسيع االتفاقية لتشمل سلًعا 

أخرى كالبالستيك والمواد الغذائية بدالً من قصرها على المنسوجات. 
العربية  الدول  أن إسرائيل تسعى إلقامة عالقات متنوعة مع  أكد على  الختام  وفي 
وإقامة قنوات اتصال وتبادل للزيارات، اعتقاداً منها بإمكانية إقامة عالقات طبيعية دون 
إحداث أي تقدم لعملية السالم وهذا وهم كبير، مشدًدا على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية 
إلنهاء النزاع وإتمام عملية السالم وقبول المبادرة العربية حتى تصل إسرائيل لتطبيع 
كامل مع الدول العربية، متسائالً حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس األمريكي القادم 
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تقديم دعمها  الحالية وفي  السياسة  المتحدة في  الواليات  أم ستستمر  دائم،  إلقامة سالم 
الغير مشروط.

مناقشـــات:
1 - أكد د. يسري أبو شادي، عضو المجلس، أنه بعد توقيع مصر على معاهدة حظر 
االنتشار النووي بين عامي 1978–1979 كانت إسرائيل تمتلك سالحاً نووياً ولم توقع 
أو تصدق على المعاهدة، وعليه فمصر كان أمامها خيار عدم التصديق وتعزيز التعاون 
النووي مع إسرائيل، وهذا األمر لم يفت أوانه بل من الممكن مراجعة المعاهدة وإضافة 
ملحق خاص بالتعاون النووي، وأشار إلى أن فلسطين قد وقعت مؤخًرا على المعاهدة، 
وعليه وجدت مشكلة في تسميتها مما أجبر الوكالة على سحب تقريرها الصادر مؤخًرا 
الدول  فلسطين واعتبارها من ضمن  نظًرا إلدراج  االتفاق،  الموقعة على  الدول  حول 
االتفاق  توقيع  التفاوض حول  الوكالة من  لتهرب  األمر  بل وصل  للمعاهدة،  المنضمة 
أن  إال  دولة  فلسطين  بأن  الرسمي  االعتراف  يعني  عليه  التوقيع  للتفتيش ألن  التنفيذي 

الوكالة تجاوزت ذلك وأدخلتها في إطار الملحق الخاص بالدول العربية.
قناة  بأن  ليوضح  المجلس،  عضو  حجازي،  محمد  السفير/  تعقيب  جاء  بينما   -  2
البحرين )األحمر والميت( عبارة عن مشروع تنموي بيئي لتوليد الكهرباء وهو ال يدخل 
ضمن ممرات النقل التجاري العالمية وعليه فالقناة ال تنافس قناة السويس وإنما ستساعد 
البحر األحمر  أما مشروع ربط  )األردن وفلسطين وإسرائيل(،  الثالث  الدول  اقتصاد 
بالبحر المتوسط فهو مشروع “هارتز” القديم والمنافس الحقيقي لقناة السويس إال أنه بعد 
عمليات التنمية والتطوير للمجرى المائي تم صرف النظر عن هذا المشروع، كما شدد 
السفير حجازي على ضرورة النظر في تطويع وليس تطبيع العالقات اقتصاديًا وسياسيًا 
إلجبارها على التعاون  وهو ماسيتأتى من خالل وضع أسس إقليمية جديدة للتعاون مع 

القوى اإلقليمية.
3 - أوضح السفير/ خالد عثمان، عضو المجلس،أن العالقة بين مصر وإسرائيل هي 
عالقة ثالثية وليست ثنائية حيث يدخل فيها العنصر األمريكي كالعب محوري، وفيما 
يخص فكرة التطبيع فأكد على وجود ازدواجية ما بين مؤيد ومعارض لتلك الفكرة وهذا 

مفيد مع األخذ في االعتبار ضرورة االستفادة من كافة فرص التعاون المتاحة.
4 - أكدت السفيرة/ سمية سعد،عضو المجلس،على أن اإلطار الحاكم للعالقات بين 
مصر وإسرائيل هو إطار تنافسي، مؤكدة أن النظرة العربية إلسرائيل قد تغيرت، ففي 
السابق كانت إقامة عالقة مع إسرائيل خيانة للقومية العربية، أما اآلن فالوضع مختلف 
مع  التطبيع  من  الخوف  لعدم  دعت  كما  والعرب،  لمصر  جدد  أعداء  ظهور  ظل  في 

إسرائيل، وغزو إسرائيل ثقافيًا من خالل التعاون مع عرب إسرائيل.
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5 - أوضح د. كمال أبو عقيل، أن المساعدة األمريكية إلسرائيل قد قُّدرت في الفترة 
من عام 1999 إلى 2015 بأكثر من 300 مليار دوالر، يمثل ليس فقط مساعدات نقدية 
اليهود في  أن معظم  إلى  باإلضافة  األمريكية إلسرائيل،  الخزانة  تدفعه  ما  إجمالي  بل 
لمساعدة  الضرائب  من  تخصم  دخولهم  من  نحو 10%  يخصصون  المتحدة  الواليات 

إسرائيل.
6 - أكد السفير/ رخا حسن، أن المنافس الحقيقي لقناة السويس هو الخط البري لشمال 
سيبيريا المستهدف لنقل البضائع من الشرق األقصى، مشدًدا على أن مايتردد من القلق 
اإلسرائيلي من التراجع األمريكي أو التمدد الروسي هو أمر مبالغ فيه، خاصة وأنه يوجد 
بـ 38  التعهد األمريكي بتزويد إسرائيل  تنسيق إسرائيلي– روسي مستمر، فضالً عن 

مليار دوالر كزيادة في المساعدات المقدمة على مدى 10 سنوات.
7 - فيما يتعلق بالمرشحين األمريكيين أوضحت د. أميرة الشنواني،أن ترامب يرى 
أن القدس عاصمة أبدية إلسرائيل، داعًما للتوسع االستيطاني رابطًا اإلرهاب بمنظور 
عقائدي )باإلسالم(، أما كلينتون فهي تتمتع بالحنكة السياسية وتؤيد إسرائيل بشكل قوي 
لمواجهة  المشترك  تعاونهم  للعرب من تعزيز  فضالً عن دعمها لإلخوان، وعليه البد 

المخاطر واستئناف العمل في تنفيذ مشروع القوة العربية المشتركة.
العربية– اإلسرائيلية تمثل ورقة ضغط  العالقات  8 - أشار د. صبحي عسيلة، أن 
مهمة يجب استخدامها لتسوية الصراع العربي– اإلسرائيلي خاصة في إطار توجه دول 
أمام  للوقوف  مصري  إسرائيلي–  تركي–  كيان  لتشكيل  السعودية  رأسها  على  الخليج 
التمدد اإليراني. وحول الحاجز النفسي والشعبي من فكرة التطبيع فأكد على أن الجدار 
النفسي سيظل قائًما إال أنه البد من معرفة كيفية التعامل مع إسرائيل بما يحقق األمن 

القومي المصري.
9 - أكدت المستشارة/ تهاني الجبالي، أن العالقات مع إسرائيل هي عملية تتضمن 
إدارة صراع بالطرق السلمية،  فهو ليس تعامل مع دولة صديقة أو تنافس على إقليم بل 
أن التنافس ينحسر مابين إسرائيل وإيران حيث تعمالن على دحر أي قطب عربي قد 
يهدد مخططاتهم بالتقسيم، األمر الذي يُلقي على عاتق مصر وضع استراتيجية إلدارة 

الصراع كما هو الحال على مدار تاريخها.
10 - أكد السفير/ منير زهران، أن الهدف االستعماري والتوسعي اإلسرائيلي يعبر 
عنه “َعلم الدولة” بشكل واضح، فكل خط في العلم هو دليل على امتداد الدولة من النيل 
إلى الفرات في حين تعبر نجمة داوود عن الهدف الديني المناشد إلى التوسع والتكاثر 
فقد شدد على ضرورة االستفادة من  في إطار حدود دولتهم، وفيما يخص االستيطان 
الجماعات الموجودة في الداخل اإلسرائيلي والمعادية للتمدد االستيطاني، وعدم االكتفاء 
باالعتماد العربي على الجهود األمريكية إلنهاء االستيطان فالواقع أن إسرائيل والواليات 
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المتحدة وجهان لعملة واحدة، بل إن حرب 1973 لم تكن سوى حرب بالوكالة خططت 
وأمددتها الواليات المتحدة ونفذتها إسرائيل.

الخالصة والتوصيات:
استعرض اللواء/ محمد إبراهيم الدويري، عدد من المالحظات المهمة قبل استخالص 

النتائج والتوصيات،على النحو التالي:
القضية  مصر  أذهان  عن  تغيب  ولن  لم  إسرائيل  مع  العالقة  مراحل  كل  في  أنه  ـ 
الفلسطينية فهي قضية أمن قومي، وليست مصر هي الباحثة عن الدور وإنما الدور هو 
الباحث عن مصر، وعلى مصر استرجاع امتالك زمام المبادرة مرة أخرى، خاصة وأن 

إسرائيل ترتبط بدائرة األمن القومي المصري بصورة مباشرة.
ـ عند الحديث عن مؤتمر “هرتسيليا” فالحديث يدور حول مؤتمر خرج بتوصيات 

نفذت فعليًا، وعليه فهو يعبر في الواقع عن رؤية استراتيجية إلسرائيل.
مهددة  األنفاق حينما أصبحت  ناجحة ضد  بدأت مصر حربًا  باألنفاق  يتعلق  فيما  ـ 

لألمن القومي المصري ومنفًذا  للعناصر اإلرهابية إلى األراضي المصرية.

النتـــائج:
التي واجهتها في ظل  المختلفة  التحديات  1ـ أن معاهدة السالم نجحت في مواجهة 

وجود قناعة مشتركة من كال الدولتين بأهميتها.
2ـ أن العالقات المصرية – اإلسرائيلية ظلت أسيرة على المستوى الرسمي ولم ترقى 

للمستوى الشعبي فال يزال الحاجز النفسي قائماً.
الفلسطينية والممارسات اإلسرائيلية  القضية  للتطبيع أساسه  الشعبي  الرفض  أن  3ـ 

على األراضي العربية.
4ـ وجود فرصة جوهرية للضغط على إسرائيل من خالل المبادرة العربية للسالم 
)قمة بيروت 2002(، التي تظل أفضل رؤية للتعامل ولكن تظل أدوات التواصل عامالً 

حاسًما في القضية.
5ـ أهمية  التركيز على مهددات األمن القومي المصري خالل التعامل مع إسرائيل 

في كافة المجاالت.
6ـ أهمية التنسيق مع إسرائيل في ظل تنامي العمليات اإلرهابية في سيناء.

7ـ العالقات الواقعية مع إسرائيل هي أقل كثيًرا مما ورد في معاهدة السالم.
تحول  وجود  ظل  في  العربية  الدول  إلى  للنفوذ  قوي  إسرائيلي  توجه  وجود  8ـ 

الهتمامات هذه الدول.
9ـ هناك تحسن واضح في العالقات المصرية – اإلسرائيلية في ظل التطورات على 
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الساحة اإلقليمية وعلى رأسها اإلرهاب.
10ـ في كل مراحل العالقات العربية مع إسرائيل اليجب نسيان أن هدف إسرائيل 
االستراتيجي هوالهيمنة على المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وهو ما يدفع العرب 

إلى ضرورة التساؤل حول كيفية التصدي لذلك.
سياستها  بلورة  في  وبدأت  كثب  عن  المنطقة  في  مايحدث  كل  تتابع  إسرائيل  11ـ 

استناًدا إلى ماستؤول إليه األوضاع في المنطقة خالل المرحلة القادمة.

التوصـــيات:
ذلك  وأن  خاصة  اإلسرائيلية  المصرية–  السالم  معاهدة  على  الحفاظ  ضرورة  1ـ 

يصب في المصلحة االستراتيجية للدولتين.
2ـ بحث ودراسة إمكانية تعديل الملحق األمني الخاص بحجم القوات المصرية في 

سيناء، وذلك في الوقت المناسب.
3ـ من المهم وجود رؤية عربية متكاملة للتعامل مع إسرائيل في ضوء التطورات 

الحالية.
4ـ ضرورة إجراء دراسة كافية للمشروعات اإلسرائيلية المهددة للمشروعات القومية 

االقتصادية المصرية.
5ـ أهمية متابعة ماتقوم به مراكز البحث اإلسرائيلية ومايصدر عنها من توصيات.

6ـ أهمية مراجعة اتفاقية الكويز في ظل المحاوالت لتوسيعها وزيادة المكون المصري 
وتقليل المكون اإلسرائيلي البالغ نسبته الحالية 10.5%.

القادمة  المرحلة  في  الضوء  دائرة  في  الفلسطينية  القضية  تكون  أن  ضرورة  7ـ 
لديها  تكون  أن  إلى  التي تسعى  الدول  العربية خاصة مع  المركزية  القضية  باعتبارها 

عالقات ما مع إسرائيل.
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ندوة م�صرتكة ح�ل التط�رات يف ك�با وعالقاتها مب�رض والعامل

المجلس  بين  المشتركة  الندوة  المجلس  بمقر  عقدت   ،2016 نوفمبر   27 بتاريخ 
المصري للشؤون الخارجية وجمعية الصداقة المصرية الكوبية حول “التطورات في 
 Laureano”/كوبا وعالقتها بمصر والعالم”، بمشاركة السفير الكوبي في القاهرة السيد
Rodriguez Castro”، والسيدة/” Yudith Camps“، مديرة معهد الصداقة الكوبي 
مع الشعوب، والسفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، واألستاذ/ كمال جاب هللا، رئيس 
وأول  المجلس،  عسقالني،عضو  نهاد  والسفير/  الكوبية،   – المصرية  الصداقة  جمعية 
سفير مصري لدى كوبا، والدكتورة/ عبير عبد الحافظ، األستاذة بكلية اآلداب – جامعة 
القاهرة، والسيد/ أحمد السيد أحمد، خبير العالقات الدولية والشؤون األمريكية باألهرام. 
وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس وسفراء دول أمريكا الالتينية من )اإلكوادور، 

بنما، المكسيك، تشيلي، فنزويال، األرجنتين، جواتيماال، بوليفيا(.
وقد تضمنت الندوة المحاور التالية:
المحور األول: التطورات في كوبا.

المحور الثاني:عالقات كوبا الخارجية والتضامن مع دول أمريكا الالتينية.
المحور الثالث:عالقات كوبا مع مصر –التفاعل الثقافي بين مصر وكوبا.

المحور الرابع: كوبا وعالقاتها بالعالم.
بدأت أعمال الندوة بدعوة السفير/ د. عزت سعد، الحضور للوقوف دقيقة حداد على 

الزعيم الراحل “فيدل كاسترو”.
عقب ذلك ألقى سيادته كلمة افتتاحية تناولت التعريف بالمجلس باعتباره منظمة غير 
ماديًا  مدعومة  وهي   ،1999 عام  أنشئت  الخارجية  الشؤون  في  متخصصة  حكومية  
ومعنويًا من قبل وزارة الخارجية، بالرغم من االستقالل التام للمجلس في وضع أجندته 
واختيار الموضوعات التي يريد تناولها. ويمارس المجلس أنشطته سواء من خالل لجان 
دائمة )13 لجنة دائمة على أساس جغرافي(، أو مجموعات عمل على أساس مؤقت. 

ولدى المجلس شراكات مع أكثر من 30 من مراكز الفكر والبحوث حول العالم.
وحول عالقاتنا مع دول أمريكا الوسطى والجنوبية،أكد سيادته أن لدى مصر 15 بعثة 
دبلوماسية دائمة في المنطقة بما فيها قنصليتنا العامة في “ريودي جانيرو”. ويمكن القول 
العالقات االقتصادية  المسافات، وإن كانت  بُعد  القارة ممتازة رغم  بدول  بأن عالقاتنا 

والمبادالت التجارية تختلف من دولة ألخرى. 
مشيًرا إلى أن مصر اتخذت خطوات جيدة خالل العقد الحالي على طريق تطوير 
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عالقاتها االقتصادية والتجارية مع دول المنطقة، ومن ذلك اتفاق التجارة الحرة بين مصر 
و”الميركسور” عام2015، والشك أن تصديق األرجنتين على االتفاق مؤخًرايوفر أفاقًا 

طيبة لتطوير عالقات مصر بدول التجمع. 
كما شدد على ضرورة  تكثيف الزيارات بين الجانبين والمشاورات السياسية وعقد 
اللجان المشتركة للتعاون االقتصادي  والفني، موضًحا أن كل ذلك سيساهم في تعزيز 
التعاون بين الجانبين. هذا بجانب تنشيط دور غرف التجارة العربية– الالتينية، وحث 
المتاحة  واالستثمار  التجارة  مزيد من فرص  استكشاف  األعمال على  جمعيات رجال 
في مصر ودول القارة الالتينية. مشيًرا إلى أن لدى مصر أيًضا العديد من االتفاقيات 
تفعيلها  على ضرورة  مشدًدا  تقريبًا،  كلها  أو  القارة  دول  معظم  مع  التفاهم  ومذكرات 

ووضعها موضع التنفيذ.
عالقات  أنها  فأوضح  الحديث،   محور  الكوبية،   – المصرية  للعالقات  بالنسبة  أما 
تاريخية نشأت قبل نحو 58 عاًما، حيث أنه في عام 2018 سنحتفل مًعا بمرور 60 عاًما 

على قيام العالقات الدبلوماسية بين البلدين.
ومن بين أهم سمات التعاون بين البلدين هو تأييد  كل بلد لمواقف اآلخر في  المحافل 
الدولية،  حيث تؤيد مصر سنويًا قرار األمم المتحدة بإزالة الحصار األمريكي على كوبا، 
كما تشهد العالقات الثنائية زيارات سنوية منتظمة، سواء على مستوى مساعدي وزير 
للمشاورات  الثالثة  الدورة  بعقد  قد شُرف  بأنه  الخارجية. مضيفًا  أو وزيري  الخارجية 
“هافانا”،   )2010 يونيو   1  – مايو   30( في  الوزير  مساعدي  السياسية على مستوى 
وقام باستقباله السيد وزير الخارجية آنذاك ونواب وزراء التجارة الخارجية واالستثمار، 
ورئيس الغرفة التجارية الكويتية، ورئيس لجنة العالقات الخارجية بالحزب الشيوعي، 

ومدير المركز الكوبي إلنتاج األدوية بالهندسة الوراثية...إلخ.
ورغم ضعف معدالت التبادل التجاري بين البلدين )يسجل الميزان التجاري فائًضا 
لصالح مصر حيث تبلغ الصادرات المصرية نحو 1,389,000 مقابل 79,000 صادرات 
كوبية لمصر(، إال أنه يالحظ وجود زيادة ملحوظة من الجانب المصري في االستثمار 
في كوبا من قبل القطاع الخاص )تولى “كريم غبور” توكيل المرسيدس في كوبا منذ عام 
1995(، باإلضافة إلى قيامها بافتتاح شركة كبرى للصيانة منذ 2006، ونفهم أن الشركة 
قدمت مساعدات لكوبا في مجال تجديد محركات مصانع السكر والمواصالت من خالل 
قروض لتمويل هذه الصفقات من كل من ألمانيا وجنوب أفريقيا، كما أن الشركة بصدد 

تنفيذ أول مشروع لتجميع سيارات النقل الخفيف في أمريكا الوسطى والكاريبي.
وخالل كلمة لرئيس جمعية الصداقة المصرية – الكوبية، أعرب سيادته عن خالص 
العظيم  الثوري  والمناضل  القائد  وفاة  في  الصديق  الكوبي  للشعب  والمواساة  التعزية 
“فيدل كاسترو”، وذلك لمواقفه الثابتة دعًما للحق والعدل والسالم، وتأييده المطلق لحق 
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الشعوب في التحرر واالستقالل، ومساندته بال حدود لكل القضايا المصيرية العربية، 
وفى القلب منها القضية الفلسطينية.

متوجهًا بالشكر واالمتنان للحضور على تلبية الدعوة، وبخاصة كل من: السفير/ د. 
منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، لما بذاله من جهد 
في الترتيب لعقد الندوة، والسفير/ حسين حسونة، لتكرمه بالموافقة على إدارة الجلسة، 
الكوبية  والسفارة  الدولي،  القانون  لجنة  بعضوية  لفوزه  الخالصة  بالتهنئة  إليه  متقدًما 
بالقاهرة وعلى رأسها سعادة السفير “الوريانو رودريجيز كاسترو”، وكل من ساهم في 

تسهيل عقد هذه الندوة.
جمهورية  تشهده  ما  ضوء  في  الندوة  هذه  عقد  أهمية  على  سيادته  أكد  ذلك  عقب 
كوبا الصديقة من تطورات داخلية وإقليمية ودولية؛ فعلى الصعيد الداخلي، ومع تدفق 
اإلقليمي،  الصعيد  وعلى  األجنبية،  لالستثمارات  متزايدة  تدفقات  كوبا  تشهد  السائحين 
الكاريبي مع دوران  الالتينية وجزر  أمريكا  في  لكوبا  والريادي  المتنامي  الدور  هناك 
عجلة تطبيع العالقات بين هافانا وواشنطن،  فضالً عن التطورات على الصعيد الدولي، 
في أعقاب زيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما وتوافد العديد من زعماء وقادة العالم 

خالل الفترة القليلة الماضية على كوبا.
وفيما يخص العالقات الثنائية بين مصر وكوبا وتقييم األداء في ضوء هذه التطورات 
المتسارعة، أكد سيادته على ضرورة تسليط الضوء حول كافة القضايا المثارة من خالل 
االستماع إلى نخبة من الدبلوماسيين والخبراء واألكاديميين حولها. معربًا عن أمله في 
أن تكون الندوة بداية لسلسلة من النشاطات المتنوعة التي تستهدف دعم وتوثيق عالقات 

الصداقة والتعاون بين مصر وكوبا في جميع المجاالت.
عقب ذلك بدأت أعمال الندوة بافتتاح السفير/ حسين حسونة، لمحاور النقاش بتأكيده 
على أهمية مايجمع كل من مصر وكوبا بدًءا من الدعم المصري لحركات التحرر في 
كوبا، وبخاصة في عهد الزعيم جمال عبد الناصر منذ قيام العالقات الثنائية بين البلدين 
عام 1950، مؤكداً على إدانة مصر المستمرة لكافة االعتداءات األمريكية على كوبا، 
فضالً عن دعم الزعيم الراحل “فيدل كاسترو” لحركات التحرر العربية، وإيمانه العميق 
الكامل،  االستقالل  وعلى  المشروعة  حقوقهم  على  الفلسطينيون  يحصل  أن  بضرورة 
وهو األمر الذي يبرز بوضوح خالل الدعم الكوبي الكبير للقضية الفلسطينية في كافة 

اجتماعات جمعية القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة – بوصفه عضًوا فيه.
وحول العالقات األمريكية – الكوبية فقد أشار إلى أن زيارة أوباما لكوبا قد أسهمت في 
تغير الموقف األمريكي تجاه كوبا، وهو األمر الذي تجلى في تصريحات المندوب األمريكي 
الدائم في مجلس األمن، وألول مرة لم يستخدم الفيتو األمريكي حول رفع العقوبات عن 

كوبا، وهو مايتوج جهود الشعب الكوبي وكافة الشعوب التي تنادي بالحرية.
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المعلومات  بعض  بتناول  حديثه  الكوبي  السفير  بدأ  كوبا،  في  التطورات  وحول 
األساسية عن كوبا:

جغرافيًا: تقع كوبا في قارة أمريكا الالتينية حيث تحتل موقًعا استراتيجيًا في منطقة 
البحر الكاريبي، وقد سميت جمهورية كوبا بمفتاح الخليج،مشيًرا أن هذا الموقع الجغرافي 
يُّشكل فرصة وتحديًا في نفس الوقت. فرصة ألن كوبا تلعب دوًرا مهًما في التجارة في 
المنطقة والعالم، والذي ساهم في تطويرها من قبل، واآلن وفي المستقبل. وتحدي ألنها 
مطمًعا من قبل القوى األخرى الذين مارسوا سيطرتهم على الجزيرة أو حاولوا، مما 
يجعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة للشعب الكوبي للدفاع عن استقاللها وتقرير المصير، 
كم،   1250 وطولها  م2،  ميلون  و922  ألف  بـ110  تقدر  اإلجمالية  الجزيرة  فمساحة 

وعرضها يتراوح بين 191 و31 كم. 
التاريخ السياسي: كانت كوبا آخر المستعمرات اإلسبانية في أمريكا الالتينية، وفي 
عام 1868 تولى “كارلوس مانويل دي سيسبيديس” الحرب ضد  القوة االستعمارية، 
من  األخيرة  المرحلة  وبدأت  المثمر،  السالم  من  فترة  بعد  أعوام  عشرة  دامت  التي 
بقيادة “خوسيه مارتي”. وكان هذا األخير واحًدا من   ،1895 فبراير   24 الحرب في 
ألمع الكوبيين في القرن التاسع عشر. فهو بطل قومي باإلضافة إلى كونه مفكًرا مرموقًا 

وشاعر وصحفي ودبلوماسي، ولكن أهم حدث في حياته كان تنظيم حرب 1895.
وكانت الواليات المتحدة األمريكية قد استولت علي كوبا والفلبين وبورتوريكو مع 
فيها  يسمح  لم  التي  والمفاوضات  باريس،  في   1898 عام  وقعت  التي  السالم  معاهدة 
بمشاركة الكوبيين، واستمر االحتالل العسكري األمريكي حتى عام 1902 وبعدها بدأت 

الجمهورية الجديدة في كوبا.
في الدستور الكوبي لعام 1967 انعكست رغبة خوسيه الراسخة المتمثلة في مقولته 
الشديد  الكوبيين عاكًسا لحرصهم وحبهم  للجمهورية  لدى  قانون  “أريد أن يكون أول 
أكثر  دعمه  شعبي  الستفتاء  وفقًا  إصداره  تم  الدستور  هذا  الكاملة”،  اإلنسان  لكرامة 
من 90٪ ، وبرلمان يسمى “الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية” والذي يعرفه الدستور 
بالجهاز األعلى سلطة بالدولة. ويتم انتخاب هذا بالبرلمان والسلطات األخرى عن طريق 
االقتراع السري المباشر. والجدير بالذكر هنا أن  الموافقة على إصالح الدستور يتم من 

قبل الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، وستنتهي هذه العملية مع إجراء استفتاء. 
يستجيب  و2002،   1992 عامي  في  جزئيًا  تجديده  تم  الذي  الحالي،  الدستور  إن 
للظروف التاريخية والظروف االقتصادية واالجتماعية المتغيرة. واليوم مع تنفيذ المبادئ 

التوجيهية الجديدة للسياسة االقتصادية واالجتماعية فمن الضروري تعديل الدستور.
وحول الفترة الرئاسية، أكد على وجود توافق في اآلراء بشأن الرغبة في تقرير فترتين 
متتاليتين من خمس سنوات، للحد من فترة حكم المناصب السياسية العليا بالدولة، مشيًرا 
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إلى تأكيد الرئيس “راؤول كاسترو” “في حالتي ليس سًرا أن عام 2018 استكمل فترة 
واليتي الثانية كرئيس لمجلس الدولة والوزراء، وسوف اُسلّم السلطة لمن سيتم انتخابه”.

وحول الجانب االقتصادي تحدث سيادته حول إطارين أساسيين:
المعادن  الموارد االقتصادية: تتمتع كوبا بامتالكها الحتياطات كبيرة من  من حيث 
مثل النيكل والكوبالت والحديد،...إلخ. المنتجات الرئيسية التصديرية لكوبا هي السكر 
والطباق،  والبن،  والروم،  البحرية،  والمأكوالت  واألسماك  والنيكل  والحمضيات 
الطبية  العلوم  كثيًرا مجال  الماضية تطور  الـ30  السنوات  مدار  والرخام...إلخ، وعلى 
على  تتنافس  التي  )اللقاحات(  األدوية  من  العديد  السوق  إلى  خرج  حيث  الحيوية، 
كفاءتها مع الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات في هذه الصناعة، فضالً عن اختراع 
القدم  قرحة  شفاء  القادرعلى  العالم  في  الوحيد  العقار  وهو   ،)Heberprot-p(عقار
السكري، موضًحا أن كوبا واحدة من الدول الخمس في العالم التي تنفذ التجارب السريرية 
للقاح اإليدز، يتم عمل التجارب السريرية في أربعة أنواع من اللقاحات للسرطان، مشيًرا 
إلى أن هذا التطور ساهم في توسيع تصدير الخدمات الطبية جنبًا إلى جنب مع السياحة، 
وهما اليوم القطاعين اللذين يساهمان بأكثر من نصف عائدات النقد األجنبي للبالد. وقد 
إنتاج السكر، وإعطاء أهمية أكبر لمشتقات  التقلبات في أسعار السوق النخفاض  أدت 
المشروبات الروحية والمواد الغذائية الحيوانية، والتكنولوجيا الحيوية أو إنتاج الكهرباء.
5 ماليين طن )35 مليون برميل(، ما  الطاقة:تنتج كوبا سنويًا أكثر من  في مجال 
يقرب من نصف الطلب الحالي للبالد، كما أن النفط الكوبي لديه نسبة كبيرة من الكبريت 
واألسفلت، ومن خالل الشراكة مع الكيانات األجنبية  تمتد استراتيجية التنقيب في البلد 
كله، وخصوًصا في المنطقة االقتصادية البحرية المقابلة لكوبا عند مدخل خليج المكسيك.
حول تحديث النموذج االقتصادي الكوبي، أكد أنه ال يمكن أن يتم بسرعة كما يدعي 
البعض، خاصة في ظروف العالم الذي نعيش فيه، بل يمكن أن يتم بشكل تدريجي وهو 
مايفرض تحريك النموذج المركزي القائم على اتباع نظام مشاركة العمال، نحو نظام 
االتجاهات  تجاهل  االشتراكية، ولكن دون  التخطيط سمة  فيه  الذي أصبح  الالمركزية 
في السوق، األمر الذي سيسهم في تحديث خطة التنمية في البالد.قال الرئيس “راؤول 
كاسترو” “نحن سوف نتقدم بشكل حاسم على الرغم من الحصار )الحظر( والشروط 

األمريكية السلبية في السوق الدولية...”.
للشعب  الجديدة  الليبرالية  الصيغ  خالل   من  يتم  لن  التحديث  أن  سيادته  وأكد 
الكوبي على حساب األكثر احتياجا، بل سيظل التمسك بالمبدأ االشتراكي الذي يحكم 
ملكيات كل الشعب للوسائل األساسية لإلنتاج حتى مع القيود االقتصادية الحالية، فمن 
والضمان  والصحة  التعليم  مجاالت  في  االجتماعية  الخدمات  تحسين  مواصلة  المهم 

االجتماعي والحفاظ عليها.
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مؤكًدا أن جوانب التحديث يجب أن تشمل مايلي:
أن تقلل الرواتب المتضخمة في القطاع الحكومي، مشيًرا إلى أنها عملية بدأت بالفعل 

وسوف تستمر، ويتم تحديد ذلك مع القدرة على تهيئة الظروف لكي ال يوجد عاطل.
طرح قواعد العرض والطلب في كوبا بما ال يتعارض مع مبدأ التخطيط. كل من 
هذه المفاهيم يمكنها التعايش بنجاح في عمليات اإلصالح كما تم إثبات ذلك في الصين 
وفيتنام. وفي كوبا يطلق عليه التحديث ألن ذلك لن يغير الهدف األساسي لثورة 1959.
جدير بالذكر أن ما يزيد قليالً على نصف مليون كوبي يعملون لحسابهم الخاص، 
أرضهم،  دائًما هم سادة  المزارعين  أن  يذكر  الخاصة.  الملكية  أبًدا  تختف  لم  كوبا  في 
المواطنين  إلزاميًا(،  يكون  يوًما ولن  يكن  لم  تعاونيات  )إنشاء  والصيادين في قواربهم 

يتملكوا منازلهم،...إلخ.
وحول االستثمار األجنبي، والحاجة لرفع معدالت النمو، فمن الضروري على نحو 
مستدام التعاون الدولي وجذب االستثمار األجنبي، وفي هذا الصدد تمت الموافقة علي 

القانون الجديد لالستثمار األجنبي الذي يوفر للمستثمرين الضمانات القانونية.
توسيع ميناء “مارييل” على بعد 50 كم من هافانا وإنشاء المنطقة الخاصة لتنمية 
“مارييل”، وإنشاء مزايا إضافية للمنطقة على رأسها عملية تنموية لجذب المستثمرين 
المحليين واألجانب، بهدف توليد  الصادرات، وتشجيع إحالل الواردات، وتسهيل نقل 
التكنولوجيا والمهارات اإلدارية التي تعاني كوبا من قلة الخبرة بها، وتوفير فرص عمل 

وتمويل طويل األجل.
مشدًدا على ضرورة تنويع المحفظة االستثمارية وفقًا ألولوية القطاعات وعلى رأسها 
قطاع الغابات، واألغذية الزراعية، والسكر، والصناعة، والسياحة، والطاقة والتعدين، 

والنقل، واألدوية والتكنولوجيا الحيوية، والصحة والبناء.
وحول السياسة الخارجية الكوبية، أكد أنها تستند على: 

احترام المبادئ األساسية للقانون الدولي.
في  التدخل  وعدم  والشعوب،  للدول  المصير  وتقرير  والسيادة  االستقالل  احترام 

شؤونها الداخلية.
مبدأ المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة والسالم بين الشعوب، ويمثل العمود الفقري 
إلى  باإلضافة  الثالث،  العالم  دول  بين  والوحدة  اإلمبريالية(،  ومعاداة  )األممية  لذلك 

التكامل مع أمريكا الالتينية وهو أمر بالغ األهمية. 
وفي هذا السياق أوضح أن كوبا ترفض استخدام القوة والعدوان وحروب االستيالء، 
وترفض نهب الموارد الطبيعية واستغالل اإلنسان. وتدين اإلرهاب بجميع أشكاله، بما 
في ذلك إرهاب الدولة، كالذي تم في عام 1976 حينما زرعت قنبلة على متن طائرة 
تابعة لشركة طيران كوبا، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 76 مدنيًا، ولن ننس الضحايا 
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من القتلى البالغ عددهم 478  وذوي اإلعاقة وعددهم 2000، و99 من جراء اعتداءات 
إرهاب الدولة. منّوهًا أن بعض من اإلرهابيين الذين اعترفوا بارتكاب الجرائم يتمتعوا 

بحرية كاملة في ميامي.
كم أضاف بأنه في ظل الوضع االقتصادي الصعب الذي تعيش البالد، مازالت تحافظ 
علي التعاون مع 101 دولة في العالم الثالث، وفي اآلونة األخيرة توجهت بعثة من أكثر 
من مائة طبيب متطوع إلى أفريقيا وسيراليون، للمساعدة في مواجهة فيروس إيبوال، 
الشيء الذي تم االعتراف به دوليًا. واليوم كوبا لديها أكثر من 30 الف من األطباء في 
الطب  لدراسة  دراسية  منح  توفير  كوبا  تواصل  أخرى  ناحية  من  العالم،  أنحاء  جميع 
مفاعل  كارثة  من  تضرروا  طفل  ألف  عشر  أربعة  من  أكثر  كوبا  وفي  الجزيرة،  في 
الكوبيين معرفتهم  المعلمين  آالف  ونقل  المجانية.  المنح  تلك  يستفيدوا من  “تشرنوبل” 
وعلومهم إلى دول أخرى، وساعدوا في القضاء على األمية في تلك البلدان باستخدام 

النهج الكوبي.
وأشار إلى أن األولوية بالنسبة لكوبا مواصلة اإلسهام في عمليات االندماج والتحالف 
أمريكا  دول  )اتحاد  الجنوب  واتحاد  )ألبا(،  الالتينية  أمريكا  قارة  لشعوب  البوليفاري 
الجنوبية(، وتجمع دول أمريكا الالتينية، ومنطقة البحر الكاريبي )CELAC(، مضيفًا 
بأنه لدى كوبا دائًما حث اإلنتماء القومي بكونها طرفاً من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي،    و نتيجة إلنشاء )CELAC( في عام 2014، تمت الموافقة في هافانا علي 

“إعالن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي كمنطقة سالم”.
البلد بمكانة مرموقة على المستوى  موضًحا أن هذه السياسة ساهمت في تمتع هذا 
المتعدد األطراف ليكون جزًءا من العديد من المنظمات الدولية على غرار برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، 
ومنظمة الصحة العالمية، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية...إلخ، وهو عضو في 
األمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية التابعة للنظام وحركة عدم االنحياز ومجموعة 

الـ77، وكذلك التجمعات اإلقليمية األخرى والمنظمات غير الحكومية العديدة.
حول العالقات الكوبية– األمريكية:

وإنها  الثورة.  انتصار  مع  يبدأ  لم  وكوبا  المتحدة  الواليات  بين  الخالف  أن  أوضح 
الواليات  الثامن عشر مع مطالب  القرن  الثاني من  النصف  إلى  تاريخية تعود  ظاهرة 
المتحدة لفرض مفاهيم الهيمنة بالجزيرة، وأنه في أوائل القرن التاسع عشر أعلن الرئيس 
األمريكي “توماس جيفرسون” اهتمامه الرسمي باالستيالء على الجزيرة، وتم افتعال 
تفجير مشبوه للبارجة “مايني” في فبراير 1898، كذريعة للحرب مع إسبانيا، التي كان 

جيشها غير قادر على هزيمة الجيش الكوبي.
وأضاف بأن إسبانيا استسلمت بعد ذلك بوقت قصير، وفي ديسمبر 1898 تم توقيع 
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معاهدة باريس التي لم يتم إدراج الكوبيين للتفاوض بشأنها. مشيًرا أنه في 1 يناير 1899 
تم إنزال العلم اإلسباني ورفع علم الواليات المتحدة، كإعالن لبداية االحتالل العسكري 
للجزيرة حتى عام 1902، كما فرض األميركيون حق التدخل وإنشاء القواعد البحرية. 
)اضطر الكوبيين القبول تحت تهديد الواليات المتحدة بعدم االنسحاب من كوبا(. ومنذ 
ذلك الحين، تحتل السلطات األمريكية خليج غوانتانامو بموجب عقد إيجار غير قانوني 

ُمحرر في 1903.
مثل  قوانين   اعتمد   ،1959 لعام  الثوري  االنتصار  أن  الصدد  هذا  في  أوضح  كما 
“اإلصالح الزراعي”، الذي أعطى األرض ألولئك الذين يعملون بها، وما شابه ذلك من 
قوانين أثارت غضب الواليات المتحدة مثل قطع العالقات الدبلوماسية وفرض حصار 

اقتصادي وتجاري على الجزيرة.
في الوقت نفسه دعمت الواليات المتحدة عصابات الثورة المضادة والتخريب  وقدمت 
الدعم المالي والعسكري من أجل العدوان علي “باليا خيرون” )خليج الخنازير( في أقل 
72 ساعة، وتم إحباط محاولتهم إلنشاء موطئ قدم لهم علي الشاطئ، وذلك لكي  من 
يسعوا لطلب التدخل العسكري من قبل قوات الواليات المتحدة، إال أن هذه األخيرة لم 
تتوقف، حيث لجأت إلى الحرب الجرثومية والضغوط الدبلوماسية لعزل الجزيرة مع 
في  الكوبي  الشعب  إلغراق  محاولة  في  بيرتون(،  هيلمز-  )توريتشيللي-  مثل  قوانين 

الجوع والمرض.
وقد نّوه إلى أن التحسن في العالقات بدأ منذ 17 ديسمبر 2014، حيث أسفر الحوار 
بين الجانبين عن  نتائج ملموسة   مشيًرا إلى أنه رغم استئناف العالقات الدبلوماسية 
اتجاه  في  التحرك  أجل  والمالي ساري، ومن  والتجاري  االقتصادي  الحصار  يزال  ال 
التطبيع يجب إزالة الحصار وإعادة األراضي المحتلة بشكل غير قانوني المتمثلة في 

قاعدة غوانتانامو البحرية.  
البلدين على  وأضاف بأن قضية حقوق اإلنسان التزال إحدى القضايا الشائكة بين 
الرغم من إعالن كوبا على أنها مستعدة لمناقشة جميع القضايا مع الواليات المتحدة بما 
في ذلك حقوق اإلنسان،ومن المثير لالهتمام أنه تم اعتماد معاهدات واتفاقيات ال تعد وال 
تحصى دوليًا في هذا المجال، لكن ال أحد يلتزم كليًا بها، كوبا هي جزء من 44 معاهدة 
واتفاقية، بينماوقعت الواليات المتحدة 18 معاهدة فقط، كما أن العديد من البلدان المتقدمة 
تمارس مظاهر العنصرية وكراهية األجانب، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء دائًما 
بواسطة السود أو األقليات األخرى، وهو مايدل على الكيل بمكيالين وانتهاج المعايير 

المزدوجة والتفرقة بين بلدان الشمال ونظيراتها في الجنوب.
—واختتم حديثه بالتأكيد على أن المفهوم العسكري االستراتيجي لكوبا هو “حرب 
المسلحة  القوات  مسئولية  فقط  ليست  البالد  عن  الدفاع  أن  يعني  والذي  الشعب”،  كل 
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الثورية، ولكن مسئولية جميع المواطنين، الذين يشكلون ميليشيات إقليمية جاهزة للدفاع 
عن المواطنين.

تحدثت  الالتينية،  امريكا  دول  مع  والتضامن  الخارجية  كوبا  عالقات  —وحول 
السيدة/Yudith Camps، ممثلة عن المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب، حيث بدأت 
الحديث بالتأكيد على أن كوبا هي اليوم في لحظة معينة تعيش فترة خاصة تهدف إلنشاء 
مجتمع مستدام، وتحقيق المزيد من الفرص لمواطنيها، مع توفير االحتياجات االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية والثقافية في الوقت الحاضر دون المساومة على مستقبل األجيال 
الجديدة، وهو مايدفع  القيادة الكوبية للحديث حول الحاجة لتحديث النموذج االقتصادي 
واالجتماعي فالبالد بحاجة إلى أن تتأقلم مع العصر الجديد واالنخراط في الديناميكية 
الضروري تحريك  فمن  الكوبية.  مبادئها وجوهر االشتراكية  التخلي عن  الدولية دون 
التعامل مع األزمة التي عانى منها الشعب الكوبي لسنوات، وذلك من أجل إدارة عملية 
التنمية في البالد وجعلها مستدامة. لقد عززت الثورة أكثر من 50 عاًما من نقاط القوة 
التي من شأنها أن تسمح للكوبيين بنقل البالد إلي مستقبل مزدهر ومستدام كما هو محدد 
من قبل الرئيس “راؤول كاسترو “. لقد رسم استراتيجية دقيقة ومحددة من قبل طرف 
ويعد  الشديدة  الرغبة  لديه  ومقاتل  موحًدا  وشعبًا  حقيقية  ديمقراطية  دولة  وهي  واحد، 

الفاعل األساسي في تصميم وتنفيذ النموذج االقتصادي.
وشددت على أن الشعب الكوبي سيظل بالمبادئ األساسية للثورة الكوبية، واالشتراكية، 
التأكيد على دعم  الشقيقة، وحتًما يجب  للشعوب  العادلة  القضايا  واألممية والدفاع عن 
القضية الفلسطينية والصحراوية في هذه المنطقة على وجه التحديد، في حين االعتراف 
لتغير وجهة  الموجهة  والعمليات  الحاضر،  الوقت  في  الالتينية  أمريكا  بنضال شعوب 
العمليات التقدمية التي تحققت في العقود األخيرة، مشيرة إلى أن تلك المبادئ تم التأكيد 
عليها خالل المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الكوبي،المنعقد في إبريل 2016، بمشاركة 
من  أكثر  ويمثلوا  ديمقراطية(،  بطريقة  والمنتخبين  القاعدة  من  )المرشحين  نائب  ألف 

670 ألف مناضل.  
—حول العالقات المصرية–الكوبية، أكدت أن كوبا تقدرالدعم الذي تقدمه مصر من 
أجل الكفاح ضد الحصار والتصويت السنوي في األمم المتحدة، فضالً عن المبادرات 
والسياسيين  المثقفين  من  الخمسة  عن  لإلفراج  الدولية  الحملة  لدعم  المتقدمة  المختلفة 
والدبلوماسيين الكوبيين الذين اعتقلتهم الواليات المتحدة وأودعتهم في السجون األمريكية.
—واختتمت حديثها بالتنويه إلى أن التعاون والمساعدة التي قدمتها كوبا إلى الشعوب 
األخرى، رغم الصعوبات التي كان لديها دائًما، هي واحدة من الطرق إلظهار أن أكثر 
من خمسة عقود من الحصار كانت دافًعا لتطوير قدرات شعب كوبا للبحث عن بدائل 

لبناء وتعزيز قدرات الدولة الكوبية. 
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—من جانبه، تناول السفير/ نهاد عسقالني، تجربته في كوبا – باعتباره أول سفير 
مصري لدى كوبا، حيث أكد أن عام 1958 شهد أول تجربة دبلوماسية خارجية له في 
كوبا لفتح سفارة عربية، و  إلى  دبلوماسي مصري وعربي يصل  أول  كان  فقد  كوبا، 
قدم خطاب اعتماده كقائم باألعمال من وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة إلى 
المصرية  الخارجية  العمل وإبالغ  وزير خارجية كوبا، وكانت مهمته متشعبة أساسها 
باألوضاع والتطورات في  كوبا إضافة إلى البحث عن مسكن له واستئجاره، والبحث 

عن مقر للسفارة وسكن للسفير لدى وصوله، وهو ما وفق فيه.
وفى صباح أول يناير 1959 استيقظ على أصوات عالية وهتافات في الميدان أمام 
 Batista“ ”مسكنه في حي “فيدادو”،حيث كانت المفاجأة هتافات  “باتستا غادر كوبا
و”رؤول  جيفارا”  و”شي  كاسترو”  “فيدل  بقيادة  الثوريون  se fue”، وكان 
كاسترو” وغيرهم، يناضلون في شرق الجزيرة  فتحول نضالهم إلى مجرد تحرك نحو 
فيهم  بما  بالجماهير  الطرق  وامتألت  يومين،  إليها خالل  التي وصلوا  العاصمة هافانا 
أعضاء سفارتنا استقباالً للثوار،وبعد يومين قاموا بتعيين مدنيًا “أوسفالدو دورتيكوس” 
تبادل  فيها  تم  نقاشات  المصرية جرت  السفارة  في  أنه  إلى  مشيًرا  للجمهورية.  رئيًسا 
من  توجيهات  أية  تصلنا  لم  حيث  الجديد  الحكم  تجاه  المصري  الفعل  رد  اآلراء حول 
القاهرة، ولم يكن هناك ضمان الستمرار نجاح واستقرار الثورة، وتم االتفاق على أن 
يتوجه مستشار السفارة – وكان سوري الجنسية – والسكرتير الثاني “نهاد عسقالني” 
متحدث اإلسبانية إلى الرئاسة، ويقدما التهنئة وتأييد الجمهورية العربية للثورة الناجحة، 
لتقديم  بادرا  قد  المستشار ونهاد  فيكون  الثورة  نجاح  استكمال  أنه في حال عدم  منّوهًا 

التأييد من تلقاء نفسيهما دون تعليمات من القاهرة وال من السفير.  
وأضاف أنه عقب استقرار الثورة في كوبا وتولي قادة الثوار حكم الجزيرة،  كانت 
كوبا في عهد “باتستا” معتبرة وكأنها والية أمريكية، فأراد قادة الثورة تغيير هذه السمعة 
ورأوا التقارب إلى مجموعة عدم االنحياز وأبرز دولها يوغسالفيا ومصر والهند، ولم 
التقرب  فرأوا  وسوريا”  “مصر  المتحدة  العربية  للجمهورية  إال  ممثلين  في كوبا  يكن 
منهم، وكان هو همزة الوصل إلجادته اللغة اإلسبانية وتقارب السن ومصادقته لعدد منهم 

ومشاركته لهم في العديد من المناسبات.  
وحول العالقات الكوبية– األمريكية ذكر أن كوبا تنتج سنويًا أربعة ماليين ونصف 
بسعر  سنويًا  ونصف  ماليين  ثالثة  منها  تشترى  المتحدة  الواليات  وكانت  سكر،  طن 
أعلى من سعر السوق حماية إلنتاجها المحلى،  وفى هذا الصدد أشار إلى أنه في يوم 
لقاء السفير األمريكي مع وزير الخارجية، ذكر السفير األمريكي للوزير لقد أصدرتم 
خالل  وأضاف  للمزارعين قليلي الرزق،  جًدا  مفيد  وهذا  الزراعي  لإلصالح  قانونًا 
يمس شركات  ولن  فقط،  عليهم  بالكوبيين وسيطبق  القانون خاص  هذا  وبالطبع  حديثه 
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االستثمارات األمريكية، فرد الوزير بأن القانون يطبق على جميع األراضي الكوبية، ثم 
جاء رد السفير األمريكي بأنه “في حال تم المساس بأراضي الشركات األمريكية فلن 

يتم شراء السكر الكوبي”. 
وكانت هذه الصدمة الكبرى للوزير باعتبار السكر هو المنتج  ومصدر الرزق األساسي 
لكوبا، وأوضح أنه بعد ستة أيام، حضر السفير السوفييتي إلى وزير الخارجية، وأشاد 
بقانون اإلصالح الزراعي، وخالل الحديث قال له علمنا أن األمريكيين هددوا بعدم شراء 
إنتاجكم من السكر، ونحن نطمئنكم بأن “السكر الذى لن يشتروه سنشتريه نحن”، فكانت 

هذه نقطة التحول الكوبية من الغرب إلى الشرق سياسيًا.
لزيارة  جيفارا”  “شي  القاهرة  إلى  سافر   1960 عام  من  األول  النصف  وخالل 
جيفارا  إليه  فسافر  أسوان  في  الرئيس  وكان  الخارجية  وكيل  مع  الناصر  عبد  الرئيس 
المتحدة  العامة لألمم  انعقاد دورة الجمعية  وتحدثا عن ثورات الشعوب، وعلى هامش 
عام 1960 بمشاركة عدد كبير من قادة الدول منهم “فيديل كاسترو” و”عبد الناصر” 
و”خروتشوف”،عقد لقاء بين الزعيمين ناصر وكاسترو أكدا خالله على اتفاق وجهات 
الوطني  واالستقالل  الحرية  على  القائمة  للزعيمين  األساسية  المبادئ  حول  نظرهما 
واحترام إرادة الشعوب ونبذ العنصرية، وهو ما دل عليه رفض كاسترو اإلقامة في أحد 
فنادق “حي هارلم”  المتحدة، وأقام في أحد  القريبة من األمم  الشهيرة  نيويورك  فنادق 
اعتزازه  على  بالتأكيد  حديثه  السوداء.مختتًما  ذو البشرة  األمريكيون  غالبية  يقيم  حيث 

وفخره بالعمل في كوبا آمالً في أن يدوم على شعبها الرخاء.
وفي تعقيب ختامي للسفير/ حسين حسونة، رئيس الجلسة، أكد أن العالقات الكوبية – 
األمريكية ُمعقدة للغاية، ويخشى أن تزداد تعقيًدا عقب فوز ترامب والحزب الجمهوري 
المتفاعل مع الكوبيين المتمركزين في والية فلوريدا األمريكية، فضالً عن عدم وضوح 
األعمال  رجال  ستجعل  كوبا  مع  االقتصادية  المصالح  أن  مؤكًدا  ترامب،   سياسة 

األمريكيين يمارسوا ضغطًا على اإلدارة األمريكية.
ونّوه إلى ضرورة تنمية العالقات العربية – األمريكية وبخاصة مع مصر، في ظل 
المصالح االقتصادية والمبادئ المشتركة  من الحرية واالستقالل واحترام إرادة الشعوب 

المناضلة.
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م�صاركة املجل�ش يف الندوة امل�صرتكة ح�ل
»م�رض والأمم املتحدة... عام من الإ�صهام«

القاهرة،  جامعة  السياسية–  والعلوم  االقتصاد  وكلية  الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون 
نظّم المجلس ندوة مشتركة حول “مصر واألمم المتحدة...عام من اإلسهام” يومي 4–5 

ديسمبر 2016، وذلك في إطار االحتفال بيوم األمم المتحدة.
وشارك من أعضاء المجلس كالً من السفير/ د.محمد شاكر، رئيًسا للجلسة األولى 
تحت عنوان “إسهام مصر في نشاط األمم المتحدة في مجال السلم واألمن الدوليين)نزع 
السالح–حفظ السالم(”، والسفير/ د. منير زهران، رئيساً للجلسة الثالثة بعنوان “إسهام 
مصر في أنشطة األمم المتحدة في الموضوعات التنموية وفى أنشطة الوكاالت الدولية 
والسفير/  المتحدة”،  لألمم  البرامجية  والميزانية  االقتصادية  والتجمعات  المتخصصة 
األمم  أنشطة  في  مصر  بعنوان”إسهام  السادسة  للجلسة  رئيًسا  سالم،  أنيس  محمد  د. 
المتحدة في المجاالت الثقافية واالجتماعية واإلنسانية الدولية وحقوق اإلنسان ومكافحة 
اإلتجار بالبشر”، والسفير/ د. مصطفى الفقي، رئيًسا ومعقبًا للجلسة السابعة “دور معهد 
الدبلوماسيين  قدرات  بناء  في  السياسية  والعلوم  االقتصاد  الدبلوماسية وكلية  الدراسات 

المصريين في القضايا متعددة األطراف”.
وكان رئيس المجلس قد ألقى كلمة في افتتاح أعمال الندوة أشار فيها إلى اآلتي بصفة 

خاصة:
- بصمات مصر كدولة مؤسسة للمنظمة الدولية منذ وضع لبنتها األولى من خالل 
المتحدة في “سان  األمم  ميثاق   باشا في صياغة  بدوي  الحميد  المرحوم عبد  مشاركة 
فرنسيسكو” بالواليات المتحدة، وكان من المفترض أن يكون اسم المنظمة “منظمة الدول 
“األمم”، ولتفادي  من  بدالً  األعضاء  الدول  حكومات  بين  منظمة  باعتبارها  المتحدة” 
تداخل االسم مع الواليات المتحدة ُسّميت منظمة األمم المتحدة رغم أنها ال تجمع بين 

األمم. 
-  أنه رغم أن دعائم المنظمة ال يصعب علي أي  باحث أن يتوه عنها. هذه الدعائم 
تتمثل في مقاصد ومبادئ األمم المتحدة كما يعكسها الفصل األول من الميثاق، ومنها 
خاصة مبادئ المنظمة السبعة التي تأتي في المادة الثانية،إال أنه لألسف بعد مرور أكثر 
من سبعين عاًما على إنشاء المنظمة يتضح أن مبادئ الميثاق لم يتم مراعاتها حتى في 
أحكام الفصلين الخامس والسابع من الميثاق، وفي ممارسات بعض الدول األعضاء وفى 

ممارسات مجلس األمن علي مر السنين.
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- أشاد بالشخصيات المصرية المرموقة ذات اإلسهامات القيمة في خدمة اإلنسانية 
الدكتور/  للمرحوم  خاصة  والتزاماتهم، وبصفة  حقوقهم  وتأمين  البشر  بني  ورفاهية 
العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام  محمود عزمي، الذي ساهم في صياغة اإلعالن 
1948، والمرحوم الدكتور/ بطرس غالي، السكرتير العام السادس لألمم المتحدة، الذي 
المؤتمرات  المبادرات، وخاصة  1992. وغيرها من  لعام  السالم  أجندة  للبشرية  ترك 
في  األرض  قمة  من  بدًءا  العشرين  القرن  من  التسعينيات  عقد  بها  حفل  التي  العالمية 

“ريو” عام 1992.
- أنه من حق السيدات والسادة المشاركين في مراكز البحث،أن يطرحوا عدًدا من 
التساؤالت مع بداية هذه الندوة، مع األمل في الحصول علي ردود أو تفسيرات لها من 
خالل مداوالت وجلسات حول محاور هذه الندوة، وهي علي سبيل المثال وليس الحصر:
باعتبار أن منظمة األمم المتحدة هي إحدى مخرجات أو ثمار الحرب العالمية الثانية 
وما أسفرت عنه من فوز الحلفاء، ماذا كان سيحدث للعالم لو انتصرت دول المحور.
مع احتمال إنشاء منظمة أخرى بديلة بخالف األمم المتحدة، مع احتمال تسميتها “باألمم 

غير المتحدة “؟.
إذا كان الفصل الخامس من الميثاق حول العضوية وكيفية اتخاذ القرار في مجلس 
األمن قد عكس  ميزان القوى عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد تغير ميزان القوى 
منذ تلك الحقبة من الزمن وإلى ما يزيد على سبعين عاًما منذ إنشاء المنظمة، أما آن 
األوان لتصحيح عدم التوازن القائم الذي أسفر عن التطبيق العملي ألحكام الميثاق، وما 

شابه من عوار؟.
القرن  سبعينيات  منذ  الميثاق  من   )3( فقرة   )17( المادة  بنص  العمل  توقف  لماذا 
الماضي، أي في ظل والية األمين العام السابق “كورت فالدهايم”، حتى أصبحت حبًرا 
على ورق، والذي كان من شأنه أن يحقق الترابط الوثيق والتكامل فيما بين برامج عمل 
األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والبرامج والصناديق، أما آن األوان لتفعيل هذه 
المادة علي أرض الواقع بعد توقف تنفيذها لمدة تزيد علي ثالثين عاًما لتحقيق التنسيق 
والتفاعل بين برامج األمم المتحدة، ووكاالتها المتخصصة والبرامج، مثل برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، والصناديق مثل اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان؟.
الدورة  بداية  في  ُعقدت  التي   2005 سبتمبر  في  للمنظمة  العالمية  القمة  كانت  إذا 
لجنة  تحويل  عنه  تمخض  والذي   ،)1/60( القرار  اعتمدت  قد  العامة  للجمعية  الستين 
حقوق اإلنسان إلي مجلس حقوق اإلنسان، وإلغاء تبعية  تلك اللجنة للمجلس االقتصادي 
ويقدم  مباشرة  العامة  الجمعية  من  اإلنسان  حقوق  مجلس  يُنتخب  وأن  واالجتماعي، 
تقاريره إليها،وخفض عدد أعضائه إلى47 بدالً من 53، وإنشاء لجنة بناء السالم، وهى 
اللجنة التي اقترح إنشائها د. بطرس غالي في أجندة السالم، فماذا عن باقي التوصيات 
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الحادي  الفصول  إلغاء  أو  لتعديل  بالنسبة   )1/60( رقم  العامة  الجمعية  لقرار  األخرى 
عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فيما يتعلق باألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، 
ونظام الوصاية الدولي، ومجلس الوصاية، التي لم يعد لها محالً من اإلعراب  بعد انتهاء 

حقبة تصفية االستعمار، والتوصية بإلغائها؟.
ماذا عن مساعدات التنمية والتزام الدول المانحة بتقديم %0.7 من ناتجها القومي  

اإلجمالي لتمويل تلك المساعدات )ODA(؟.  
العامة  الجمعية  59 من  للدورة  العام “كوفي عنان”  السكرتير  تقرير  أين نحن من 
)الذي ُعرض علي القمة العالمية في الدورة 60( بشأن تعديل الميثاق فيما نص عليه 
من التدابير التي يتخذها مجلس األمن ضد أي دولة من دول األعداء كما جاء في المادة 
)63( في الفقرتين )1، 2(، والمادة )107( من الميثاق.هذا رغم أن بعض الدول األعداء 
أصبحت أعضاء في االتحاد األوروبي وحلف األطلنطي مثل ألمانيا وإيطاليا ناهيك عن 

اليابان؟.
ماذا عن استحالة تعديل الميثاق في ظل الصياغة الحالية للمادتين )108( و)109(، 
األعضاء  بينهم جميع  األعضاء ومن  الدول  الثلثين من  أغلبية  موافقة  يستلزم  ما  وهو 

الدائمين لمجلس األمن؟. 
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حلقة نقا�صية ح�ل
تداعيات اإقرار الك�نـجر�ش لقان�ن »العدالة �صد رعاة الإرهاب« 

)JASTA(

رعاة  �سد  العدالة  قانون  الأمريكي  الكوجنر�ش  اإقرار  بتداعيات  اهتمامه  اإطار  يف 
الإرهاب املعروف اخت�ساًرا بـ)JASTA(، نّظم املجل�ش، يف 3 اأكتوبر 2016، مائدة 
اأمام  اأفعال مواطنيها  الدولة عن  فيها ورقة مفاهيمية حول م�سوؤولية  ُنوق�ست  م�ستديرة 
الق�ساء الأجنبي مبنا�سبة موافقة جمل�ش ال�سيوخ الأمريكي على القانون، ويف14 دي�سمرب 
القانون وم�ست�سار  اأ�ستاذ  العيوطي،  يا�سني  الدكتور/  الأ�ستاذ  المجلس،  استقبل   ،2016
قانوين دويل الذي عر�ش يف لقاءه الأبعاد القانونية التي ت�سمنتها ن�سو�ش القانون، 
منري  د.  ال�سفري/  بح�سور  القانون،  اإقرار  بعد  والعربي  الأمريكي  للموقفني  ور�سد 
زهران، رئي�ش املجل�ش، وال�سفري/ عبد الروؤوف الريدي، الرئي�ش ال�رصيف، وال�سفري/ 

د. عزت �سعد، مدير املجل�ش، وعدًدا من اأع�ساء املجل�ش.

)JASTA( اأوًل: ورقة مفاهيمية حول قانون جا�شتا
مت التاأكيد فيها على عدد من النقاط، اأهمها:

1- تضمن قانون جاستا العناصر التالية بشكل أساسي:
للق�ساء  الأجنبية  الدول  خ�سوع  من  ال�سيادية  احل�سانة  و�سوابط  قواعد  تعديل  ـ 

الأمريكي، مبا يخل باملبادئ امل�ستقرة للقانون الدويل والقانون الأمريكي.
ـ اأخل القانون مببداأ امل�رصوعية وعدم جواز �رصيان القوانني املنظمة للم�سوؤولية باأثر رجعي 
على وقائع �سابقة على �سدوره ونفاذه، ومع ذلك ميكن الطعن على القانون بعدم جواز 

�رصيانه باأثر رجعي يف حالة اإقامة دعوى من ذوي امل�سلحة ت�ستند اإىل ذلك القانون.
ـ تعديل جوهري ُيخفف من دقة وان�سباط تو�سيف الأفعال املوؤثمة لالإرهاب الدويل.

ـ ا�ستحدث القانون اأ�س�ش مغايرة– تخالف امل�ستقر يف اأحكام امل�سوؤولية يف الفقه والقانون الدويل 
العام والقانون الدويل اخلا�ش، كما يف القانون الأمريكي– عن الأفعال غري امل�رصوعة، 

وتخفف من ركن ال�سببية التي بغريها ي�ستحيل الربط بني الفعل والفاعل وال�رصر.
امل�رصوعة  غري  الأفعال  ن�سبة  يف  ال�رصعية  ملبادئ  خمالفة  اأحكاًما  القانون  ا�ستحدث  ـ 



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م 122

ال�سائد،  الأمريكي  للقانون  ف�ساًل عن خمالفتها  واملقارن،  الدويل  القانون  امل�ستقرة يف 
اأن  يثبت  الفاعل، ومل  لدولة جن�سية  وامل�سوؤولية عنها  الأفعال  ن�سبة  اإىل  اإىل حد و�سل 

املتهمني تلقوا تعليمات يف هذا اخل�سو�ش من حكومة دولتهم.
ـ تعديل قواعد و�سوابط الإثبات يف م�سائل امل�سوؤولية، وتخفيف درجة اليقني الواجب 

توفرها طبًقا للقواعد الدولية واملقارنة وكذلك القانون الأمريكي.
ـ خول القانون لل�سلطة التنفيذية )وزير اخلارجية الأمريكية(، وقف الدعوى �سد الدولة 

الأجنبية، اإذا ماقرر اأن مفاو�سات جارية ل�سداد الدولة تعوي�سات وديــة.
2- يثري قانون )JASTA( العديد من الإ�سكاليات التي يلزم درا�ستها وحتليلها بالن�سبة 
 – اأرا�سيها  خارج  يف  جن�سيتها  يحملون  الذين  الأ�سخا�ش  اأفعال  عن  الدولة  مل�سوؤولية 
وذلك بالن�سبة لالأ�سخا�ش الطبيعيني – �سواء ارتكب هوؤلء اأفعال خمالفة لقوانني الدولة 
التي يتواجدون على اأرا�سيها – ب�سفتهم ال�سخ�سية اأو بناًء على تعليمات حكومة دولتهم 

التي يحملون جن�سيتها مثل عمالء املخابرات العامة اأو غريها.
ا م�سوؤولية الأ�سخا�ش العتبارية عن ت�رصفاتهم مثل  اأي�سً كما يثري هذا القانون   -3
ال�رصكات ومنها ال�رصكات متعددة القوميات)TNC(عن انتهاكها للقوانني يف البالد التي 

تعمل بها.
4- إن اإ�سدار قانون )JASTA( بعواراته وآثاره، ممتدة الخطر، ليس إال مرحلة 
جديدة �سديدة اخلطورة يف ظل غمو�ش الدوافع واملقا�سد يف �سل�سلة من مراحل مت�ساعدة 

الوترية والنذر تنك�سف الواحدة م�سحوبة بالأخرى.
5- انفردت حكومة الوليات املتحدة الأمريكية بالتحقيقات يف حادث ارتطام طائرات 
مدنية بربجي التجارة العاملية يف نيويورك والبنتاجون يوم 11 �سبتمرب 2001، يف خمالفة 
واإخالل باأحكام اتفاقية "الإيكاو" التي تقت�سي اأن تتوىل التحقيقات يف حوادث الطريان 
"جلنة دولية"، وتنتهي اإىل تقرير حا�سم عن احلادث، اأ�سبابه ومرتكبيه والأ�رصار التي 

اأ�سفر عنها.
تو�سيات  �سوى  الإيكاو"  "منظمة  ي�سدر عن  التفاقية مل  تلك  اأحكام  وعلى خالف 

مبنا�سبة احلادث،  وُترك الأمر لل�سلطات الأمريكية.
ومن  املتوفني  ورثة  قبل  من  تعوي�ش  دعاوى  رفعت  املا�سية  ال�سنوات  خالل   -6
و�سد  اإيران،  دولة  �سد  رفعت  كما  واآخرين،  التاأمني  �رصكات  مواجهة  يف  امل�سابني 
الأمريكية  املحاكم  اأن  رغم  بينهما  الأحكام  وتغايرت  ال�سعودية،  العربية  اململكة  دولة 
ميتنع عليها، قوًل واحًدا، الخت�سا�ش الق�سائي بنظر دعوى تقام �سد دولة اأجنبية، 
الأمريكي  الق�سائي  لالخت�سا�ش  اخل�سوع  من  ال�سيادية  باحل�سانة  الأخرية  لتمتع 

)القانون الدويل العام، والقانون الأمريكي قبل التعديالت بقانون جا�ستا(.
دولة  �سد  حكمه  دانيلز"  "جورج  الأمريكي  الفيدرايل  القا�سي  اأ�سدر  ذلك  ومع 
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اإيران بالتعوي�سات التي بلغت جملتها 10.7 مليار دولر لورثة ال�سحايا الذين رفعوا 
الدعوى ول�رصكات التاأمني، ويالحظ اأن دولة اإيران امتنعت عن ح�سور جل�سات نظر 
الدعوى، ومل تقدم اأية مذكرات فيها، وذلك ا�ستناًدا اإىل احل�سانة ال�سيادية من اخل�سوع 

لالخت�سا�ش الق�سائي الأمريكي.
7- هذا عن الدعوى �سد دولة اإيران، اأما عن الدعوى �سد اململكة العربية ال�سعودية، 
وح�رصت  الدعوى  نظر  دانيلز"  "جورج  ذاته  الأمريكي  الفيدرايل  القا�سي  فاإن 
ال�سعودية، اإل اإنه باملغايرة ملا ُحكم به �سد اإيران، حكم بعدم الخت�سا�ش بنظر الدعوى 

�سد اململكة العربية لتمتعها باحل�سانة ال�سيادية الق�سائية.
الت�سارب بني احلكمني  �سبب ودوافع  ا حول  قائًما حائًرا غام�سً الت�ساوؤل  يبقى   -8
ال�سادرين من قا�ٍش واحد، يف �ساأن اللتزام النتقائي مببداأ احل�سانة ال�سيادية يف ظل 
املقت�سى  باإنفاذ  التزم  بحيث   ،1976 يف  ال�سادر  الأمريكي  والقانون  الدويل  القانون 
)ورمبا  اإيران  �سد  الدعوى  يف  ينفذه  ومل  ال�سعودية،  �سد  الدعوى  يف  للمبداأ  القانوين 
بعدم  الدفع  املحكمة، وعدم  اأمام  اإيران  نيابة عن  اإىل عدم مثول حمام  ال�سبب  يرجع 

اخت�سا�ش املحكمة، بالإ�سافة اإىل عدم طعن اإيران يف احلكم ال�سادر �سدها(.
9- حدث انتقاد �سعبي و�سيا�سي �سديد ووا�سع للحكم بعدم الخت�سا�ش بنظر دعوى 
التعوي�ش �سد ال�سعودية لتمتعها باحل�سانة ال�سيادية متنع خ�سوعها للق�ساء الأمريكي، 
حروًبا  تخو�ش  ال�سعودية  باأن  اأتالنتك"  "ذا  ملجلة  موؤخًرا  اأوباما  الرئي�ش  �رصح  كما 

بالوكالة يف منطقة ال�رصق الأو�سط، وتوؤجج ال�رصاع الطائفي.

ثانًيا: حما�رصة د. يا�شني العيوطي حول القانون:
ا�شتهل ال�شفري/ د. منري زهران، املحا�رصة بالرتحيب بالدكتور يا�سني العيوطي 
ا عدًدا من اإجنازاته يف جمال القانون الدويل، خا�سة واأنه ا�ستطاع ال�ستفادة  م�ستعر�سً
من متتعه باجلن�سيتني امل�رصية والأمريكية وتبووؤه منا�سب خمتلفة �سواء ب�سفته مراقب 
يف املجل�ش القت�سادي والجتماعي، ومتتعه ب�سالت قوية مع منظمات املجتمع املدين 
املتحدة  الأمم  اأ�س�ش ولبنات معهد  القانونية، يف و�سع  الأمريكية، وم�ساهمته بخرباته 
اأ�رص �سحايا الطائرة  للبحوث والتدريب هذا ف�ساًل عن لعبه دوًرا هاًما يف الدفاع عن 

امل�رصية املنكوبة عام 1999.
اإطار ما مت بحثه م�سبًقا من  اأن هذه املحا�رصة، تاأتي يف  اإىل  عقب ذلك نَوه �سيادته 
اعتداٍء �سارخ على  القانون من  �سيت�سبب به هذا  باملجل�ش وما  القانونيني  جلنة اخلرباء 
وهو  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة  ظل  يف  للقانون  امل�ستقبلية  والتداعيات  الدول،  �سيادة 

ما�سيتناوله د. يا�سني يف حما�رصته.
القانون  خا�سة واأن  "اجلا�ستا"  اأهمية مو�سوع  يا�شني، على  د.  اأكد  جانبه،  من 



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م 124

ميثل ثورة اأخرى داخل الوليات املتحدة، حيث يتمحور حول الوليات املتحدة اأوًل 
واآخًرا، واأن ال�سيادة تعطل العدالة الأمريكية، متناوًل القانون يف العنا�رص التالية:

1- خال�شة القانون:
يتلخ�س القانون يف النقاط التالية:

واأن  والآخرين،  اأمريكا  اإىل  العامل  ويق�سم  قانون  �سورة  يف  �سيا�سة  عن  عبارة  اأنه  ـ 
اململكة العربية ال�سعودية هي خري من ميثل الآخرين.

ـ القانون ُموَجه �سد اململكة العربية ال�سعودية – كممثل لالآخرين– ويهدف اإىل متكني 
اأجل احل�سول  املواطنني الأمريكيني من رفع دعاوي مدنية يف املحاكم الأمريكية من 

على تعوي�سات من اأي اأ�سخا�ش اأو هيئات اأو دول اأجنبية اأينما وجدوا.
ـ ينظر قانون اجلا�ستا اإىل التعوي�سات على اأنها عقوبات مالية �سد الإرهاب الذي عانى 
منه املواطنون الأمريكيون نتيجة اأحداث احلادي ع�رص من �سبتمرب عن طريق ربط تلك 
العمليات مبتهمني يف الدول الأجنبية، حيث ُيرجع القانون م�سوؤولية اأحداث 11/9 اإىل 
كل من �سارك ب�سورة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة يف دعم العمليات الإرهابية دعًما مادًيا 
�سواء قدم هذا الدعم ملنظمات اأجنبية اأو اأ�سخا�ش اأجانب من اأجل ال�سلوع يف تنفيذ اأن�سطة 

اإرهابية �سد الوليات املتحدة.
على  القانون  ين�ش  الت�رصيعية  الناحية  فمن  غريبة،  م�سطلحات  القانون  يت�سمن  ـ 
املتحدة، وذلك  الوليات  الدويل �سد  الدول الأجنبية عن ماي�سميه الإرهاب  م�سوؤولية 

برفع احل�سانات ال�سيادية لتلك الدول وجعلها هدًفا للم�ساءلة اأمام املحاكم الأمريكية.
ـ يعفي القانون من تطبيقه اأية اأعمال تقوم بها الوليات املتحدة يف اأعمالها احلربية.

2- اإلغاء مبداأ ال�شيادة الوطنية:
للدول، وهو  الوطنية  ال�سيادة  األغى مبداأ  العاملي كونه  للنظام  ن�سًفا  القانون  مّثل هذا 
اأن  اأي  الدولية،  مبداأ  القائم على  الدويل  النظام  تقوي�ش  الت�رصيعي  التف�سري  مايعني يف 
اأركان رئي�سية هي  اأربعة  اأ�سا�ش ال�سيادة، وال�سيادة لها  الدول تت�ساوى فيما بينها على 
احلكومة التي تقوم باأعمال ال�سيادة الداخلية واخلارجية(، وعليه  – ال�سعب–  )احلدود 
�سوؤونها  تقرير  يف  بال�ستقالل  تتمتع  حلكومة  الفتقار  ظل  يف  العنا�رص  تلك  فوجود 

اخلارجية تعني عدم متتع الدولة ب�سيادة كاملة.
- بتعبير آخر، فاإن القانون مّثل اعتداًء �سارًخا على ال�سيادة الداخلية للدول حيث 
مّثل انتهاًكا للمادة الثانية– من الفقرة )7( من ميثاق الأمم املتحدة التي حظرت التدخل 
يف �ساأن اأي دولة، وعليه فوفًقا للقانون حتل الوليات املتحدة حمل جمل�ش الأمن، وهو 

مايعني اأن الدولة لتتخذ قرار �سوى ما يتعلق ب�ساأنها الداخلي دون اخلارجي.
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 3- عنا�رص قانون اجلا�شتا:
قبل ا�ستعرا�ش تلك العنا�رص، اأكد �سيادته اأن القانون �سُي�ّسكل انقالًبا يف املبداأ القانوين 
العاملي الذي ين�ش على "اأن املتهم بريء حتى تثبت اإدانته"، إال أن القانون أكد "اأن 
املتهم ُمدان حتى تثبت براءته". في حين أن الدستور األمريكي وفقًا للتعديل الخامس 
يؤكد أن المتهم ال يشهد وال يُّجرم نفسه، وعليه فالجاستا انتهك الد�ستور ويتعار�ش معه.

العنا�شــر:
- اأقر املجل�سني )النواب وال�سيوخ( القانون دون مناق�سات وبالإجماع يف 28 �سبتمرب  اأ
2016، عقب تخطي الفيتو الرئا�سي، والواقع اأن الهدف من الإ�رصاع يف اإقراره هو 
واآخًرا،  اأوًل  اأمريكا  باأن  "ترامب"  قادها  التي  املوجة  ظل  يف  منا�سبهم  على  احلفاظ 
واأنه �سي�سعى ملحاربة كافة اجلماعات الإرهابية وامل�سوؤول عن متويلها.وعليه ومبنا�سبة 
الكوجنر�ش  راأى  �سبتمرب  من  ع�رص  احلادي  لأحداث  ع�رص  اخلام�سة  ال�سنوية  الذكرى 
املحاكم  اأمام  الإرهاب  رعاة  ملقا�ساة  الأبرياء  ال�سحايا  اأ�رص  اأمام  الباب  فتح  �رصورة 

الأمريكية.
الأرا�سي  داخل  الغا�سم  العدوان  ذلك  اقرتفوا  الذين  اإرهابًيا   19 بني  من  ب- 
الأمريكية وخا�سة �سد من�ساآت مدنية راح �سحيتها 3000 مواطن ومواطنة، من بينهم 
عطا  حممد  هو  م�رصي  ُوجد  )كما  ال�سعودية  اجلن�سية  يحملون  منهم   15 م�سلم،   600

ومينيون اآخرون(.
فاإن  العام،  الدويل  القانون  ومبادئ  واأحكام  املتحدة  الأمم  قرارات  �سوء  يف  جـ- 
متويل الإرهاب الدويل يتم يف اأغلب الأحيان عرب هيئات – تدعي اأنها هيئات خريية–
اجلماعات  مع  احلال  يف  يت�سح  ما  وهو  لالإرهاب  واجهات  تعترب  العمل  بهذا  لكنها 

الإرهابية كداع�ش والن�رصة.
د- من اأجل تعوي�ش اأ�رص �سحايا الإرهاب الدويل يجد امُل�رّصع الأمريكي �رصورة 
املوازنة بني مراعاة حقوق ال�سيادة الأجنبية ومتطلبات العدالة التي مُيليها املوقف علينا.
للمحاكم  امل�ستحيل  من  كان  جا�ستا  على  ال�سابقة  الأمريكية  القوانني  بح�سب  هـ- 
الأمريكية ال�سماح بدعاوى ق�سائية لالأفراد اإذا حالت ال�سيادة الأجنبية دون مثول ممثلي 

احلكومات الأجنبية اأمام املحاكم الأمريكية.
و- لي�ست ال�سيادة الأجنبية �سًدا منيًعا اأمام رفع دعاوى �سد احلكومات الأجنبية التي 
اجلديد  العهد  بجن�سيتها يف ظل  املتمتعني  الأفراد  اأو  الهيئات  ترتكب جرائم عن طريق 
ملاي�سمى بـ "ال�سلطة الق�سائية العاملية" )universal jurisdiction(، وخري مثال على 
النفاذ  الذي دخل حيز   1998 لعام  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  هو  ذلك 
عام 2002، والتي رف�ست الوليات املتحدة الن�سمام اإليه،موؤكدة على اأن الأولوية 
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للمحاكم الوطنية على الرغم من اإقرار ن�سو�ش املحكمة بذلك، ف�ساًل على اأن الق�سايا 
لحُتال اإليها اإل بناًء على قرار من جمل�ش الأمن وبتو�سية من الأمم املتحدة.

اأن ت�سكو من اجلا�ستا، خا�سة واأن لها احلق يف  ال�سعودية  زـ لي�ش للمملكة العربية 
الدفاع عن نف�سها �سد اأي ق�سية يرفعها املواطن الأمريكي لإثبات اأن اأ�سابعها اأو اأ�سابع 
يف  �سالت  التي  بالدماء  خم�سبة  غري  خريية  جمعيات  اأو  اأواأفراد  هيئات  من  مواطنيها 

.11/9

4- ر�شد لردود الأفعال عقب اإقرار القانون:

ـ رد فعل الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما:
ـ القانون لديه عوار من كل جوانبه وهو ما اأكد عليه الرئي�ش اأوباما بقوله"اأن "جا�ستا" 
قانون خاطئ وُيعّر�ش القوات امل�سلحة الأمريكية املتواجدة خارج البالد للمقا�ساة اأمام 
10اإىل1000  من  نحو  )يوجد  ال�سعودية"  املحاكم  فيها  مبا  فيها  املتواجدة  الدول  حماكم 

�سخ�ش اأمريكي يف نحو 120 دولة(.
ـ الغرب اأّيد ت�رصيحات اأوباما وكانت اأقوى الردود من هولندا وفرن�سا اللتني عار�ستا 
ال�سيادة الهولندية  "اأن اجلا�ستا يعترب عدواًنا على  اأكد الربملان الهولندي  القرار، حيث 
يف  قانونية  ثورة  اإحداث  يف  �سيت�سبب  جا�ستا  الفرن�سي"اأن  الربملان  واأكد  والدولية"، 
القانون الدويل"، فيما اأكد اأ�ساتذة القانون الأمريكي "اأن املحاكم الأمريكية ذاتها لي�ست 
ُمهيئة ل�سماع اأو ت�سجيل ق�سايا اأو اإ�سدار اأحكام �سد متهمني يتمتعون بال�سيادة الوطنية"، 
بل اأن الرئي�ش اأوباما نف�سه – وهو حمام متخ�س�ش يف الد�ستور الأمريكي– اأكد خالل 
ا�ستخدامه حلق الفيتو �سد اجلا�ستا اأن ذلك يتم بناء على اأ�س�ش قانونية تاريخية منذ اإن�ساء 

الوليات املتحدة نف�سها واأيده يف ذلك وزراء الدفاع والأمن القومي واخلارجية.

ـ الموقف العربي متضمنًا الموقف السعودي:
دعمها  من  اإليها  الأمريكي  الكوجنر�ش  عزاه  ما  باًتا  نفًيا  ال�سعودية  احلكومة  تنفي 
وعانت  لدن"  "بن  عن  اجلن�سية  اأ�سقطت  واأنها  خا�سة  هراء  باأنه  موؤكدة  لالإرهاب، 
املتحدة يف �رصب اجلهاديني  الوليات  نف�سها من ويالت الإرهاب، وحتالفت مع  هي 
اأوائل الدول املوقعة على التفاقية العربية  اأنهم لي�سوا مبجاهدين، وكانت من  واأكدت 
قرارات  لكافة  املوؤيدين  اأوائل  ومن  الإرهاب  �سد  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  واتفاقية 

الأمم املتحدة املتعلقة مبكافحة الإرهاب.



127المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م

5- تقييم د. يا�شني للموقف كم�شت�شار قانوين:
ـ لميكن قانوًنا الربط بني جن�سية الفرد وم�سوؤولية الدولة، فالفرد ُيخطئ ولكن الدولة 
تقوم مبهامها ككيان م�ستقل يتمتع بال�سيادة الكاملة ومتار�ش مهامها عن طريق الت�رصيع 
من خالل موؤ�س�سات متثل املجتمع، وعليه فالدولة مُتثل ال�رصعية والفرد ميثل �سخ�سه 

�سواء اأ�ساب اأو اأخطاأ.
ول ميكن  امللك"،  اأ�سا�ش  "العدل  الأمريكية  ال�رصائع  يف  كما  الإ�سالمية  ال�رصيعة  يف  ـ 
حتقيق العدل اإل عن طريق البينة اأو الدليل، بل اإن لفظ الآية يف القراآن الكرمي تعني 

الدليل وهو ماتوؤمن به الأمة الإ�سالمية مبختلف اأطيافها باأن "الدليل على من ادعى".
ـ اأين الدليل الذي اأهتدي اإليه الكوجنر�ش الأمريكي يف اإدانة ال�سعودية �سواء كدولة اأو 
هيئات اأو اأفراد، اإذ لبد من اإثبات اأن خادم احلرمني ال�رصيفني اأو وزرائه اأو موظفيه 
من الدبلوما�سيني اأو من غريهم اأ�سدروا اأوامر �سيادية بانتهاك اأمن الأرا�سي الأمريكية 
يف اأحداث 11/9، يف الوقت الذي يرتكب بع�ش املواطنون الأمريكيون عمليات اإرهابية 

داخل الوليات املتحدة ذاتها.
ـ اأن ال�سيادة الوطنية وما ت�سمله من ح�سانات دبلوما�سية وقن�سلية، لميكن امل�سا�ش بها 
ُي�سفي  فهو  ال�سيادة  لتلك  انتهاًكا  اإن جا�ستا ميثل  الوطنية.  الدولة  لقيام  الأ�سا�ش  كونها 
�رصعية على مراقبة كل مايخرج من اململكة من اأموال من ح�سابات داخلية اأو خارجية  

على اأنه متويل لالإرهاب.

6- احلكم على قانون جا�شتا:
للعالقات  واإ�ساءة  الوطنية  لل�سيادة  وامتهان  للقانون  ت�سيي�ش  اجلا�ستا  قانون  ميثل   -
الودية بني الدول، كما اأنه يتنافى مع ميثاق الأمم املتحدة الذي يقوم على امل�ساواة بني 
دول  اإىل  املواطنني  عن  الدفاع  م�سوؤولية  وينقل  ال�سيادة  اأ�سا�ش  على  الأع�ساء  الدول 
امل�ستحيل  من  تعوي�سات  على  احل�سول  يف  ال�سحايا  لأ�رص  وعوًدا  ويقدم  خارجية، 
الحرتام  ويلغي  الإرهاب  ملكافحة  الدولية  التحالفات  يعرقل  اأنه  كما  عليها،  احل�سول 
اإىل  الأنظار  ويوجه  العوملة،   اإطار  يف  دائًما  يتطور  الذي  الدويل  القانون  لقواعد 
ال�سيادي بدًءا من  الت�رصفات الأمريكية خارج حميطها  اأمريكي وبني  اجلا�ستا كقانون 
�سجن   – الكوبية  الأرا�سي  على  كبري  اأمريكي  �سجن  العراق وخلق  على  احلرب  �سن 
غوانتانامو– ف�ساًل عما ُي�سببه القانون من اإثارة حلفيظة الراأي العام العاملي �سد مايظهر 
يف اجلا�ستا من مظاهر اإمربيالية ا�ستعالئية يف زمن يتطلب ت�سافر اجلهود الدولية من 

اأجل حتقيق الأمن العاملي.
- منذ اإقرار اتفاقيات جنيف عام 1949 التي مت �سكها بعد اأربعة اأعوام من اإن�ساء الأمم 
املتحدة، يقوم املجتمع الدويل بتحمل م�سوؤولية حماية املدنيني يف اأوقات ال�رصاع، وهنا 
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ُيثار ت�ساوؤل حول الإجراءات التي قامت بها الوليات املتحدة من اأجل حماية مواطنيها 
من الإرهاب الدويل قبل وبعد اأحداث احلادي ع�رص من �سبتمرب، على الرغم من علم 
اأجهزتها املخابراتية م�سبًقا باحتمال قيام القاعدة بتوجيه �رصبة للوليات املتحدة خا�سة 
ال�سيوخ  جمل�ش  اأع�ساء  اأحد  م�سبًقا  حذر  قد  بوتني"  "فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش  واأن 
الأمريكي، وذلك باعرتاف "جورج تينيت" الرئي�ش الأ�سبق للمخابرات الأمريكية يف 
عهد الرئي�ش بو�ش الإبن، من خطر تعر�ش مباٍن اأمريكية وناطحات �سحاب ل�رصبات 

اإرهابية اإل اأن "ديك ت�سيني"نائب الرئي�ش بو�ش، مل ياأخذ التحذيرات الرو�سية بجدية.

مناق�شـات:
حول ماُذكر، طرح احل�شور عدًدا من الت�شاوؤلت، جاءت على النحو التايل:

- اأكد د. كمال اأبو عقيل، باأن القانون اأعطى لل�سلطة التنفيذية احلق يف تخطي هذا 
القانون وهو مايربهن على النظرية القائلة باأن مامت هو ت�سيي�ش للقانون لأنه ي�سع الدول 
املدعى بارتباطها بالإرهاب حتت الرغبة والإرادة الأمريكية، وهنا طرح ت�ساوؤًل حول 
مدى اإمكانية قيام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة الأخذ بالقانون وهو غري د�ستوري، 
اأحداث احلادي ع�رص من �سبتمرب  املتحدة ملناق�سة ما مت خالل  الوليات  ا�ستعداد  ومدى 

وبخا�سة عدم اإدراج "بن الدن" على قوائم المطلوبين والمتهمين خاللها؟.
- ت�شاءل ال�شفري/ حممد ال�شاذيل، حول مدى حاجة الوليات املتحدة لقانون اجلا�ستا 
يف ظل قيامها مبالحقة ومعاقبة املتهمني، ف�ساًل عن جتميد اأر�سدة بع�ش الدول املتهمة 
القانون  عليه  مان�ش  كل  فهي متار�ش  وبالتايل  وليبيا،  كاإيران  لالإرهاب  راعية  باأنها 
دون احلاجة لوجود ت�رصيع م�سبق. ونَوه على اأن العرب هم الأكرث هلًعا من هذا القانون 

نتيجة لل�سورة ال�سيئة للعرب اأمام الراأي العاملي نتيجة ملمار�ساتهم.
- اأكد ال�شفري/ ر�شا �شحاتة، احلاجة لت�سليط د. يا�سني ال�سوء على نتائج القانون �سواء 
يف الداخل الأمريكي اأو حتى على ال�سعيد العاملي، م�ستفهًما حول كيفية جتاهل الكوجنر�ش 
للتقريرين ال�سادرين واملتعلقني بنفي اأي ارتباط لل�سعودية مبا مت خالل تلك الأحداث، 
واأنه  القانون خا�سة  تداعيات هذا  العربي ملواجهة  املوقف  توحيد  م�سدًدا على �رصورة 

�سيزيد من الكراهية املتبادلة بني العرب وامل�سلمني من ناحية والغرب من ناحية اأخرى.
- ا�شتف�رص ال�شفري/ عبد الروؤوف الريدي،عن ال�سبب احلقيقي لإثارة هذه ال�سجة 
يف الوقت احلايل، وعن م�ستقبل القانون خالل حقبة الرئي�ش املنتخب دونالد ترامب، 
والأخطار احلقيقية املهددة لال�ستثمارات والأموال ال�سعودية داخل الوليات املتحدة؟.

 - من جانبه، اختتم ال�شفري/ منري زهران، املناق�سات بتاأكيده على وجود العديد 
من ال�سواهد التي تدين الوليات املتحدة يف تلك الأحداث اأهمها هو عدم وجود حطام 

للطائرة مما ُيثري �سبهة اأن التفجري مت ب�سواريخ.
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امل�ؤمتر ال�صن�ي للمجل�ش ح�ل »ال�صيا�صة اخلارجية امل�رضية 
والتح�لت الإقليمية والدولية يف ال�رضق الأو�صط*« 

على مدى يومي )21 – 22( ديسمبر 2016، عقد المجلس مؤتمره السنوي بمقر 
المصرية  الخارجية  السياسة  عنوان«  تحت  بالقاهرة،  المصري  الدبلوماسي  النادي 

والتحوالت اإلقليمية والدولية في الشرق األوسط«.
وقد افتتحت أعمال المؤتمر بكلمة للسيد السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، 
التحديات  إلى  منوهًا  العام،  هذا  مؤتمر  اختيار موضوع  وراء  االعتبارات  فيها  تناول 
الدقيقة والصعبة التي تواجه النظام اإلقليمي العربي في ظل استمرار األعمال اإلرهابية، 
وإفقار شعوبها، فضاًل عن  الوطنية، وإهدار مواردها  الدولة  وعمليات هدم مؤسسات 
خاصة،  وبصفة  األمن،  ومجلس  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرارت  تنفيذ  تجاهل 
لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  واستمرار  الفلسطينية  بالقضية  المتعلقة  القرارات 
ومصرية  عربية  استراتيجية  تطوير  يقتضي  ما  وهو  األخرى،  والعربية  الفلسطينية 
متكاملة تتعامل مع هذه التحديات بما يحافظ على ركائز األمن القومي العربي في محيط 
في صميم  اإلقليم  وخارج  داخل  من  أطراف  من  سافرة  تدخالت  يشهد  متغير  إقليمي 

الشؤون العربية.
الدول  جامعة  عام  أمين  الغيط،  أبو  أحمد  السيد/  االفتتاحية  الجلسة  في  وتحدث 
العربية، حيث استعرض ما يواجهه النظام العربي حاليًا من مخاطر وتحديات تستوجب 
تفعيل العمل العربي المشترك ونبذ الخالفات والمصالح الضيقة، على النحو الذي يجعل 

التنظيم اإلقليمي قادًرا على قيادة هذا العمل.
وقد أّكد األمين العام أهمية أن تعود القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي على رأس 
قائمة األجندة العربية، خاصة في ضوء السياسات العنصرية والعدوان اليومي الصارخ 

على حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف سيادته أن المشهد العالمي يعيش حالة من القلق وانعدام اليقين، وهي السمة 
الغالبة خالل األزمات، مشيًرا إلى أن تحوالت ما بعد العولمة أصبحت تفرض على الدول 
نمطًا جديًدا من التفاعالت لمواجهة تحديات غير مسبوقة أبرزها، التطرف والتمييز على 

أساس ديني أو عرقي أو طائفي.

 *  لمزيد من التفاصيل انظر: السفير/ د.عزت سعد المحرر:المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية 

»السياسة الخارجية المصرية والتحوالت اإلقليمية والدولية في الشرق األوسط« ،21 /22 ديسمبر 2016«، المجلس 
المصري للشؤون الخارجية،)القاهرة 2016(.
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وفي هذا السياق أشار إلى مايروجه البعض حول الحاجة إلى نظام جديد للتعاون واألمن 
في الشرق األوسط، على غرار عملية هلسنكي، مؤكًدا استحالة ذلك في ظل احتالل إسرائيل 

ألراضي عربية واالختالالت الواضحة في اإلقليم في غير صالح الدول العربية.
وألقى السفير/ طارق القوني، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، كلمة السيد 
سامح شكري وزير الخارجية، الذي حالت ارتباطات مفاجئة دون مشاركته في الجلسة 
االفتتاحية، حيث أشار إلى أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية الحديثة ومكافحة اإلرهاب 
الذي يضرب المنطقة، وضرورة الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام 
مبدأ السيادة الوطنية، والكف عن الكيل بمكيالين في جميع قضايا المنطقة وعلى رأسها 

القضية الفلسطينية.
وشهدت أعمال المؤتمر خمس جلسات موسعة، حيث ناقشت الجلسة األولى، التي 
تولى تنسيق أعمالها األستاذ الدكتور/ أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، تحوالت 
معتز  د.  قدمها  األولى  ورقتين  النقاش حول  فيها  دار  العربي،  حيث  اإلقليمي  النظام 
األوضاع  تناولت  واالستراتيحية،  السياسية  للدراسات  االهرام  بمركز  الخبير  سالمة، 
د. مجدي حماد، رئيس مجلس  قدمها  والثانية  الجديدة،  القوى  وأنماط  الراهنة  العربية 
وجاء  الراهنة،  والتحديات  العربية  الجامعة  وتناولت  الدولية،  اللبنانية  الجامعة  أمناء 
التعقيب على الجلسة من قبل د. محمد السعيد ادريس، الخبير بمركز األهرام للدراسات 

السياسية واالستراتيجية.
ثم عرضت الجلسة الثانية، األدوار اإلقليمية البازغة، وكان اللواء/ محسن النعماني، 
عضو المجلس، منسقًا لها، وتم خاللها استعراض ثالث أوراق بحثية، األولى قدمتها د. 
نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية، حول االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية، 
السياسية  للدراسات  الخبير بمركز األهرام  أ. محمد عبدالقادر خليل،  بها  تقدم  والثانية 
ابراهيم،  محمد  اللواء/  قدمها  والثالثة  التركية،  االستراتيجية  حول  واالستراتيجية، 
عضو المجلس، حول الحالة اإلسرائيلية. وقد حرصت األوراق الثالث على تناول تلك 
تصورات  بلورة  وكيفية  المصرية،  المصالح  على  تأثيرها  منطلق  من  االستراتيجيات 
مصرية للتعامل معها ومع تأثيراتها المتزايدة في المنطقة، وتولى د. عمرو الشوبكي، 

الخبير بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيحية، التعقيب على هذه الجلسة.
في الجلسة الثالثة، تم تناول األدوار الدولية الرئيسية، وتولى تنسيق أعمالها السفير/ 
محمد توفيق، عضو المجلس، وناقشت هذه الجلسة ثالث أوراق بحثية، األولى قدمها د. 
محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، حيث ركزت على االستراتيجية األمريكية وتحوالتها 
في المنطقة، مع التركيز على السياسات والتوجهات المحتملة بعد انتخاب ترامب، وأثار 
ذلك بالنسبة للمنطقة ومصر. وتناولت الورقة الثانية، التي قدمها السفير/ د. عزت سعد، 
في سوريا، ودالالت  الروسي  التدخل  الروسية في ضوء  االستراتيجية  المجلس،  مدير 
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إلى  باإلضافة  المنطقة،  في  الروسية  الخارجية  السياسة  مستقبل  على  ذلك  وانعكاسات 
تطورات عالقات موسكو بالدول العربية وبإيران، ومحددات الدور الروسي في اإلقليم 
إإلدارة  ظل  في   – المتحدة  بالواليات  روسيا  لعالقات  المحتملة  والتأثيرات  عام،  بوجه 
األمريكية الجديدة – على الدور الروسي في المنطقة. وتركزت الورقة الثالثة، التي تقدم 
بها د. هشام مراد، أستاذ العلوم السياسية، حول االستراتيجية األوروبية في المنطقة في 
ضوء المتغيرات الجديدة، وأهمها االنسحاب البريطاني من عضوية االتحاد األوروبي 
واحتماالت صعود اليمين المتشدد في الغرب، وتأثير كل ذلك على المصالح المصرية، 
وتولى األستاذ الدكتور/ علي الدين هالل، أستاذ العلوم السياسية، التعقيب على هذه الجلسة.
من ناحية أخرى، ناقشت الجلسة الرابعة التي ترأسها د. علي الدين هالل، أستاذ العلوم 
ايمان رجب،  السياسة الخارجية المصرية بورقة تحليلية قدمتها د.  السياسية، تحديات 
التغير واالستمرارية  السياسية واالستراتيجية، حول  للدراسات  الخبير بمركز األهرام 
التي تقدم بها  في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بينما تناولت الورقة األخرى، 
تحليل  واالستراتيجية،  السياسية  للدراسات  األهرام  بمركز  الخبير  أبوطالب،  د. حسن 
السفير/  وتولى  الرئيسية،  العربية  األزمات  تجاه  المصرية  السياسة  وتوجهات  دوافع 

محمد حجازي، عضو المجلس، التعقيب على تلك الجلسة.
تنسيق  المجلس،  عضو  الفقي،  مصطفى  د.  تولى  التى  الخامسة،  الجلسة  وناقشت 
أعمالها، ورقة تقدم بها السفير/ د. محمد بدر الدين زايد، عضو المجلس، حول بدائل 
الحركة أمام السياسة الخارجية المصرية، وسبل مواجهة التحديات النابعة من التحوالت 
اإلقليمية والدولية، فضالً عن التحديات الهيكلية، بما في ذلك آفاق تطوير أداء السياسة 
الخارجية المصرية وسبل التحرك مع دول الجوار العربي واإلقليمي، وتولى د. علي 

الدين هالل، أستاذ العلوم السياسية، التعقيب على تلك الجلسة.
وقد اختتم السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، المؤتمر بالتأكيد على تخصيص 
المجلس مؤتمرات الحقة للحديث حول البعد اإلفريقي في سياسة مصر الخارجية في ظل 
تنافس قوى دولية على رأسها الصين واليابان والهند على االستفادة من إمكانات القارة، 
المحافظة  المصرية ترتكز على ثوابت ومتغيرات أهمها  الخارجية  السياسة  مؤكًدا أن 
والخارج،  الداخل  في  مصالحها  عن  والدفاع  اإلقليمية  وسالمتها  مصر  استقالل  على 
ومراعاة حقوق ومصالح المصريين من أفراد وشركات في الخارج، إلى جانب تشجيع 
عن  المنبثقة  مصر  والتزامات  التعهدات  وتنفيذ  الداخل  في  األجنبي  االستثمار  وجذب 
أحكام االتفاقيات الدولية واإلقليمية، استناًدا إلى مبادئ ميثاق األمم المتحدة، كما جاء في 
المادة الثانية من الميثاق، وخاصة المساواة في السيادة فيما بين الدول ونبذ استخدام أو 
التهديد باستخدام القوة في العالقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 

مع التأكيد على احترام وتشجيع حقوق اإلنسان.
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الفصل الثاني

زيارات ومقابالت المجلس

وفود
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زيارة وفد من طلبة كلية احلرب اجل�ية الأمريكية

كلية  من  وفًدا   ،2016 مارس   8 في  الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  استقبل 
الحرب الجوية األمريكية ”Air War Collage“،يضم 18 طالب من الكلية برئاسة 
الملحق الجوي األمريكي في القاهرة العقيد“James Drape”، وذلك في إطار حرص 
منير زهران، محمد  السفراء  اللقاء  المجلس بصفة دورية. وحضر  الكلية على زيارة 
شاكر، إيهاب وهبة، عزت سعد، وعزمي خليفة، واللواء/ محمد إبراهيم الدويري، اللواء 

أحمد عبدالحليم، واللواء طيار أ. ح هشام الحلبي.
التحدث  األمريكي  الوفد  طلب  التي  القضايا  بعض  حول  الحديث   محور  وتركز 

بشأنها،وأهمها:
الدور المصري في إطار الجهود الدولية لمحاربة داعش.. 1
رؤية مصر كقوة إقليمية ودورها في العالم العربي.. 2
تساؤالت بشأن الموقف المصري من سد النهضة اإلثيوبي .. 	
خطوات مصر المستقبلية بعد إتمام خارطة الطريق.. 	
وتجميد . 	 بالثورة،  تأثرت  وكيف  المتحدة،  بالواليات  مصر  عالقة 

المعونة العسكرية في 2014، وكيف ستكون العالقة في المستقبل.
أنشطة  إلى  مشيًرا  الوفد،  بأعضاء  باإلنابة  المجلس  رئيس  زهران  د.  رحب  وقد 
واألمن  اإلرهاب  "تحديات  شعار  تحت  عقد  الذي  األخير  السنوي  ومؤتمره  المجلس 
القومي المصري"، وأضاف أن أعضاء المجلس الحاضرين االجتماع مستعدين لتناول 
الموضوعات المقترحة من الجانب األمريكي بالشرح والتحليل، موضًحا تجربة مصر 
مسئوليات  القاهرة  لدى  وأن  اآلن،  وحتى  السبعينيات  منذ  اإلرهاب  مكافحة  مجال  في 
خاصة في هذا الشأن ارتباطًا بعضويتها غير الدائمة في مجلس األمن لعامي 2016/ 

2017، ورئاستها للجنة اإلرهاب في المجلس.
من  خالية  منطقة  إنشاء  إلى  الحاجة  إلى  شاكر،  محمد  د.  السفير/  نّوه  جانبه  من 
األسلحة النووية في الشرق األوسط كأولوية لمصر وكشرط ضروري لنظام أمن إقليمي 
 14 الغرب والتي تم االتفاق عليها في  النووية اإليرانية مع  فاعل، مضيفًا أن الصفقة 

يوليو 2015، يجب أن تقود إلى عملية إنشاء هذه المنطقة.
السفير د. عزت سعد، أن لدى مصر رؤية لموضوع مكافحة اإلرهاب وهي  ذكر 
رؤية شمولية، حيث يرى أن داعش ليست المنظمة اإلرهابية الوحيدة في المنطقة، وإنما 
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و"اإلخوان  و"بوكو حرام"،  المقدس"،  بيت  "أنصار  فيها  بما  عديدة،  منظمات  هناك 
المسلمين"، حيث يجمع كل هذه المنظمات وغيرها فكر واحد وإيديولوجية واحدة وهدف 

كل منها النهائي واحد، أال وهو إقامة دولة إسالمية.
تحدث السفير إيهاب وهبة عن الموقف األمريكي من تطورات القضية الفلسطينية، 
مشيًرا إلى أنها كانت محور اهتمام أغلب الرؤساء الذين تولوا الحكم في أمريكا، فالرئيس 
ريجان جاء بأفكار جيدة ومفيدة، ودعا الرئيس بوش لمؤتمر مدريد للسالم، ومفاوضات 
أوسلو خالل فترة الرئيس بيل كلينتون، كما أن جورج بوش األبن قد نادى بحل الدولتين، 
إلى  كل طرف  ودعا  الفلسطينية،  بالقضية  اهتمامه  عدم  فقد وضح  أوباما  الرئيس  أما 

تحمل مسئولياته، وأن تقوم دول المنطقة بحل مشكالتها بنفسها.
ضد  الفلسطيني  الشعب  تبناها  التي  المقاطعة  حمالت  على  وهبة  السفير  وركز  ـ 
والمعروفة  أوروبا  في  إيجابية  فعل  ردود  والقت  اإلسرائيلية،  والبضائع  المنتجات 
اختصاًرا بـ )BDS(، وأوضح سيادته أن حمالت المقاطعة شملت أيًضا مقاطعة أكاديمية 

من عدد من الجامعات والمؤسسات األكاديمية في كل من أوروبا والواليات المتحدة.
ـ  واختتم السفير وهبة مداخلته، بالتعرض ألثر االتفاق النووي بين إيران ومجموعة 
)1+5( بالتأكيد على ضرورة أال تنسى الواليات المتحدة أصدقائها وحلفائها بالمنطقة، وكيف 
سيؤثر هذا االتفاق على المنطقة. وشدد على أن محاربة اإلرهاب اليجب أن تكون فقط 

بالتركيز على البعد العسكري بل يجب أن تشمل أيًضا البعد السياسي واالقتصادي والثقافي.
وفي مداخلته، أوضح اللواء إبراهيم الدويري، أن محور حديثه سيتركز حول نقطتين 
أساسيتين: عالقة مصر الحالية مع إسرائيل، ودور مصر من القضية الفلسطينية، جاءت 

على النحو التالي:
ـ فيما يتعلق بعالقة مصر الحالية مع إسرائيل، وصفها اللواء الدويري بأنها 
إسرائيل  السياسي هناك عالقات جيدة مع  الصعيد  فعلى  إيجابية حالياً،  عالقة 
وتنسيق على مستوى سياسي عال، فمصر أرسلت سفيرها إلى تل أبيب حيث 
قدم أوراق اعتماده مؤخًرا، والتقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
يتعلق  فيما  أن هناك عالقات جيدة  العسكري واألمني، أوضح  الصعيد  وعلى 
للتصدي  سيناء  في  المصري  للجيش  العسكري  والتواجد  اإلرهاب  بمحاربة 
للجماعات اإلرهابية، والتنسيق الوثيق بين الجانبين المصري واإلسرائيلي في 

هذا الشأن.
ـ بالنسبة لدور مصر في القضية الفلسطينية أكد أن عملية السالم لم تحرز أي 
تقدم حتى اآلن، وأن لمصر مبادرة أعلنتها في 2014، ولكن هناك تجميد لعملية 
السالم. وأكد سيادته أن الهدف الرئيسي من زيارة وزير الخارجية األمريكي 
"جون كيري" األخيرة إلسرائيل هو تقليل أعمال العنف وليس للتوصل إلى حل 
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فيما يتعلق بإقامة الدولتين. وحذر اللواء الدويري من اندالع االنتفاضة الثالثة أو 
مايسمى بـ"انتفاضة السكاكين"، مشيًرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
قدم كل ما لديه من مبادرات وتنازالت على أمل تحريك عملية السالم في اتجاه 
الحل إال أن هذا لم يحدث، مشيًرا في ذلك إلى أن أبو مازن تجاوز الثمانين عاًما، 

وأن من سيخلفه قد يكون متشدًدا من حماس، وهو ما قد يمثل كارثة.
إقامة  بشأن  حل  إلى  للتوصل  السريع  التحرك  سيادته ضرورة  وأوضح  ـ 
الدولتين، وأن أي تأخير يؤدي إلى سقوط قتلى من الجانبين. وأن ما نحتاج إليه 

اآلن تجاوز الخالفات المتعلقة بالحدود وغيرها لسير عملية السالم.
من جانبه، أكد اللواء أحمد عبد الحليم في مداخلته أن مصر تلتزم بأحكام القانون 
الدول األخرى، وشدد على أن  التدخل في شئون  المتحدة بعدم  الدولي ومبادئ األمم 
مصر لن تستخدم قواتها المسلحة للتدخل في شئون أي دولة، باستثناء أمن دول الخليج 
وبناء على طلبها، وأن مصر التفرض سيطرتها وإنما تسعى إلى التعاون في تحقيق ما 

يريده كل طرف. 
سعي  على  دليل  الخارجية  السيسي  الرئيس  زيارات  أن  عبدالحليم  اللواء  وأوضح 
مصر لتنويع عالقاتها الخارجية لتشمل مختلف دول العالم. وأن تبني الواليات المتحدة 
موقفًا معينًا من ثورة 30 يونيو 2013، لم يدفع الرئاسة المصرية إلى تبني خطابًا سياسيًا 
منتقًدا لها. وتحدث عن أن الهدف األساسي الذي تسعى إليه مصر اآلن هو إعادة بناء 
مصر الحديثة من خالل عملية التنمية، وأن مصر حريصة على عدم تجاوز الخطوط 
الحمراء في تعاملها مع الدول األخرى،  كما أنها أيًضا لن تسمح ألي دولة بالتدخل في 

شأنها الداخلي. 
أشار السفير/د. منير زهران، إلى أن الرئيس السيسي وصف العالقات مع الواليات 
بنك  رئيس  استقباله  هامش  )على  "استراتيجية"  عالقات  بأنها  األمريكية  المتحدة 
التصدير واالستيراد األمريكي في 6 مارس الجاري(، وأن الثورة أثرت على العالقات 
بين مصر وأمريكا، وأن اإلخوان المسلمين هم السبب الرئيسي في توتر هذه العالقات 
مع الواليات المتحدة األمريكية، وأن السفيرة األمريكية بالقاهرة كانت تربطها عالقات 

جيدة بجماعة اإلخوان المسلمين.
"النجم  مناورة  وقف  ولكن  المسار،  تصحيح  إلى  تسعى  مصر  أن  سيادته  وأكد 
الساطع")Bright Star(، أضرت ليس فقط مصر، ولكن الواليات المتحدة بشكل أكبر. 

وشدد السفير منير أن العالقات بين البلدين تعود إلى طبيعتها.
تحدث السفير عزمي خليفة عن سد النهضة اإلثيوبي، وأشار سيادته أن مصر تعتمد 
بشكل كامل على مياه النيل فهو يلبي %90 من احتياجاتنا من المياه، وبالتالي فإن سد 
لنا. وفي هذا اإلطار أشار إلى أن مصر خاضت معركة  النهضة يمثل تهديد وجودي 
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طويلة من المفاوضات، والزالت حريصة على المسار التفاوضي، وأن الجانب اإلثيوبي 
النيل،  مبادرة حوض  تقدم، فمصر سبق وأن طرحت  التي  الحلول  مازال يرفض كل 

ولكن لم يتم التصديق عليها.
كما أكد سيادته أن مصر مستعدة للتعاون مع الدول األفريقية األخرى مثل أوغندا 
وكينيا وغيرها من دول حوض النيل، وشدد على احترام مصر ألحكام القانون الدولي، 
ولكن مصر لديها شكوك وتساؤالت بخصوص بناء السد، كيف ستستخدم إثيوبيا السد؟، 
وعدد الفتحات في السد؟، وغيرها من التساؤالت. كما تناول السفير عزمي خليفه جانب 

من الحياة اإلثيوبية اليومية، وكيف أثّرت على تعامالتهم الخارجية؟.
وخطر  سيناء  في  اإلرهاب  محاربة  عن  الحلبي  هشام  أ.ح.  طيار  اللواء  تحدث 
إرهاب داعش، وأشار سيادته أن مصر تواجه إرهاب جديد، وهو إرهاب عابر للحدود 
يمتلك قدرات هائلة ويحتل أراضي واسعة، وأن الوضع في ليبيا جعل المجتمع الدولي 
يتحرك لمواجه إرهاب داعش. وفي ختام كلمته تحدث اللواء الحلبي أن علينا التفكير في 

المستقبل، وأن على الدول أن تشارك في بناء المستقبل.
وعقَّب السفير الدكتور عزت سعد بأن الجانب المصري يأمل في التعرف على الرؤية 
األمريكية لألوضاع في المنطقة، وسياسة واشنطن تجاهها، ومستقبل هذه السياسة بعد 
االنتخابات األمريكية، خاصة وأنه من المفترض أن هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية 
للواليات المتحدة. وفي هذا الصدد ذكر بعض الطلبة أن الواليات المتحدة األمريكية لن 
تتخلى عن منطقة الشرق األوسط، وأنه ليس لديهم أفكاًرا محددة يمكنهم ذكرها بشأن 

السياسات الحالية والمستقبلية للواليات المتحدة في المنطقة.
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زيارة وفد من مف��صية الحتاد الأوروبي

من  وفًدا   ،2016 مارس   17 صباح  الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  استقبل 
مفوضية االتحاد األوروبي برئاسة السيد/ Christian Berger، مدير إدارة الشرق 
األوسط، وشمال أفريقيا بالمفوضية، ضم كال من السيد/Reinhold Brender، نائب 
رئيس وفد المفوضية لدى مصر، والسيد/Gabriel M. Vinals، رئيس القسم السياسي 
من  المقابلة  وحضر  بالمفوضية،  السياسي  القسم  من   ،Maria Rafti/والسيدة بها، 
المجلس السادة السفراء، الدكتور/ محمد شاكر، والدكتور/إيهاب وهبة، والدكتور/ السيد 

شلبي، والدكتور/ عزت سعد.
بهدف   ،2016 مارس   12 منذ  للقاهرة  زيارة  في  أنه  إلى   Berger/السيد أشار 
الجانب  مع  والتفاهم  األوروبي،  واالتحاد  مصر  بين  المشاركة  اتفاق  تنفيذ  متابعة 
العمل  تنفيذ خطة  لنتائج  تقييم  وإجراء  الشأن،  هذا  في  أولويات جديدة  المصري حول 
 ،)The European Neighborhood Policy( الخاصة بسياسة الجوار األوروبية

والتي تمثل اإلطار الرئيسي للدعم المالي المقدم لمصر من االتحاد األوروبي. 
فيهم  بمن  المصريين  المسئولين  من  العديد  مع  مثمرة  لقاءات  أجرى  أنه  وأوضح 
المجاالت  الثنائي في مختلف  التعاون  الخارجية، حيث نوقشت قضايا  مسئولي وزارة 
وسبل تطويرها. وأضاف بأنه في ضوء تقديرهم الكبير للدبلوماسية المصرية، ولخبراء 
السياسة الخارجية من األكاديميين المصريين، فقد حرصوا على زيارة المجلس لالستماع 
إلى رؤيته لتطورات األوضاع الداخلية في مصر وما تواجهه من تحديات، وخاصة بعد 
اإلقليمية  التطورات  عن  فضالً  جديد،  نيابي  مجلس  بوجود  الطريق  خارطة  استكمال 
إعادة  واليمن، وفرص  ليبيا  من  كل  في  واألوضاع  السورية،  األزمة  والدولية السيما 

إطالق عملية السالم الفلسطينية – اإلسرائيلية.
رحب السفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس، بالوفد األوروبي، معربًا عن التقدير 
الهتمامهم بزيارة المجلس بصفة منتظمة، والتشاور مع أعضائه، وقد أكد على عدد 

من النقاط على النحو التالي:
ـ أنه ينبغي على الجانب األوروبي تفهم التحديات الكبرى التي تواجه مصر السيما فيما 
يتعلق بخطر اإلرهاب، والتحدي االقتصادي، حيث تبذل الحكومة جهوًدا مكثفة لإلسراع 
األوضاع  بسبب  مواتية  غير  وإقليمية  داخلية  ظروف  في  االقتصادي  التعافي  بعملية 
األمنية والصراعات في دول المنطقة، والتي تؤثر على األمن القومي المصري مباشرة.
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ـ أنه وإن كانت هناك انتهاكات لحقوق اإلنسان تقع في مصر، مثلها مثل دوالً أخرى عديدة 
وفيها دول أوروبية، إال أنه الينبغي التقليل مما تحقق من نتائج إيجابية في مصر على هذا 
الصعيد بما فيها حرية الرأي والتعبير، حيث لم تعد الحكومة بمنأى عن االنتقادات من 
وسائل اإلعالم، بما فيها تلك المملوكة للدولة. وقد باتت هذه االنتقادات من الممارسات 
العادية في اإلعالم المصرية ويتم تقبلها والتجاوب معها، من أعضاء الحكومة ورئيس 

الدولة.
تاريخ  في  للشعب  تمثيالً  البرلمانات  أكثر  في مصر هو  الحالي  البرلمان  أن  ـ أضاف 
والرقابي،  التشريعي  دوره  على  معلقة  كثيرة  آماالً  هناك  وأن  المصرية،  البرلمانات 
بمجرد انتهائه من إعداد الئحته الداخلية وتشكيل لجانه النوعية. وأن بعض الممارسات 
غير المعتادة من قبل بعض أعضاء هذا البرلمان تعد ظاهرة طبيعية في أي مجتمع يمر 
انتقالية نحو الديمقراطية، وأنه في إطار عالقات التعاون بين مصر واالتحاد  بمرحلة 
األوروبي، قد ينظر هذا األخير في نوع من التعاون والتبادل بين البرلمانيين من الجانبين، 
بما يخلق مساحة من التفاهم المشترك بينهما، وتوفير الفرصة للبرلمانيين األوروبيين 

لتفهم الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة االنتقالية.
من جانبه أيّد المسئول األوروبي ماذكره السفير/ عزت سعد بشأن التحديات التي 
تواجهها مصر حاليًا، مشيًرا في ذلك إلى أن التحدي االقتصادي هو التحدي األخطر 
في مصر،  المواليد  تزايد معدالت  في ضوء  نظرهم، خاصة  واألبعد مدى من وجهة 
وتواضع الموارد المتاحة. وأضاف أنهم يتفهمون كل هذه التحديات، إال أنهم في الوقت 
إلى  النهاية  في  يقود  قد  اإلرهاب  مواجهة  في  للقوة  المفرط  االستخدام  أن  يرون  ذاته 
عن  باإلعدام  الصادرة  األحكام  كثرة  يالحظون  وأنهم  كما  اإلرهابيين،  مع  التعاطف 

القضاء المصري، رغم إلغاء العديد منها فيما بعد في مرحلة االستئناف أو النقض.
المصريين،  الشركاء  مع  المسائل  هذه  كل  أثاروا  أنهم  أشار"Berger"إلى  وقد 
مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يالحظون بعض االتجاهات اإليجابية التي ينبغي تعزيزها 
مثل إصالح وزارة الداخلية والشرطة واالنتقادات التي توجه أحيانًا لألداء الحكومي في 

بعض وسائل اإلعالم المصري، والتي لم تكن موجودة من قبل.
انتقل المسئول األوروبي إلى الحديث عن ملفات المنطقة، على النحو التالي:

ـ الملف الفلسطيني/ اإلسرائيلي، حيث ذكر أنهم اليتوقعون حركة تذكر فيه مع اقتراب 
يمكن  للسالم  دولي  مؤتمر  بعقد  الفرنسية  المبادرة  أن  وأضاف  األمريكية،  االنتخابات 

دعمها، وقد يتم تبنيها أوروبيًا في المستقبل، شريطة قبول األطراف المعنية لها.
ـ الملف السوري، أكد "Berger" أنهم يدعمون الحل السياسي، وأنهم يولون أهمية 
األوروبي  االتحاد  لدى  وأن  السوريين،   )IDP( والنازحين  الالجئين  لمشكلة  قصوى 
االستعداد لدعم عملية إعادة إعمار سوريا بعد حل األزمة سياسيًا. مشيًرا إلى أنه من 
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التطورات السارة في الملف السوري أن السوريين – في اتصاالتهم بهم – يؤكدون أن 
الحرب أجهدتهم، وأنها كانت عاًرا عليهم.

وخلص إلى القول بأنه في جميع األحوال يجب اإلبقاء على الهدنة الحالية واستمرار 
العمليات اإلنسانية لتخفيف المعاناة عن المحاصرين ودعم العملية السياسية التي يقودها 

المبعوث األممي دي ميستورا.
ـ بالنسبة لليمن، وصف الوضع هناك بالمأساوي، مشيًرا إلى أنه على خالف سوريا، 
غير  أنهم  وأضاف  مستمرة.  فالحرب  وبالتالي  اليمن،  في  سياسية  عملية  التوجد  فإنه 
أنها تسيطر على  اليمن، وأن هناك حديث عن  اإليراني في  التورط  متيقنين من مدى 

مضيق باب المندب وتحاصر السعودية.
استفسر المسئول األوروبي عن وجهة نظرنا حول ما إذا كانت هناك فرص لتشكيل 
حكومة االئتالف الوطني االنتقالية في ليبيا، وهل ستكون – حال تشكيلها – قادرة على 

السيطرة على األوضاع على األرض.
التأكيد  يود  فإنه  اإلقليمية،  األوضاع  تناول  قبل  أنه  إلى  السفير/إيهاب وهبة  أشار 
على أن قائمة االتهامات التي وردت في قرار البرلمان األوروبي األخير لمصر بانتهاك 
حقوق اإلنسان هي قائمة طويلة وغير موثقة، خاصة فيما يتعلق بأعداد المعتقلين وحاالت 
االختفاء القسري، وأن هناك تناقًضا بين تأكيد البرلمان على أهمية وحيوية العالقات مع 

مصر، وفي الوقت ذاته توجيه االتهامات غير الموثقة لها. وأضاف اآلتي:
ـ حول األوضاع في المنطقة أشار السفير وهبة إلى أن هناك بعض التطورات اإليجابية 
من بينها إنجاز الصفقة النووية اإليرانية وتحسن عالقات طهران بالغرب، بما قد يؤدي 
إلى وقف التمدد اإليراني في المنطقة العربية، مشيًرا إلى أن هناك حديثًا عن انسحاب 
بعض القوات اإليرانية، وبعض وحدات حزب هللا من الصراع من سوريا، وربما يمتد 

األمر ليشمل اليمن.
الروسية  للقوات  الجزئي  واالنسحاب  سوريا  في  العدائية  األعمال  وقف  أن  أضاف  ـ 
فيها يعد من التطورات المهمة، موضًحا أن سوريا ستظل مشكلة كبيرة قائمة ارتباطًا 
بإعادة اإلعمار وبالمنظمات المتطرفة المتواجدة على األرض. وأشار السفير وهبة إلى 
أنه اليجب تشجيع السعودية على إرسال قوات أرضية لسوريا وكذلك تركيا، وأنه من 

 .)Disengagement( الواضح أن كل األطراف تسعى إلى التراجع
لم يكن فكرة جيدة ومايجري هو حرب  فيها  العسكري  التدخل  اليمن، أشار أن  ـ وفي 
أهلية، وبالتالي فإن انخراط أطراف خارجية أدى إلى تفاقم الوضع، وأعرب عن األمل 

في وقف األعمال الحربية في اليمن واإلسراع بعملية سياسية. 
وحول الوضع في ليبيا، ذكر السفير وهبة أنه يمثل مشكلة كبيرة جًدا بالنسبة لمصر 
وليس من الحكمة التدخل عسكريًا في هذه الدولة، وأنه ينبغي إتاحة الفرصة لحل سياسي. 
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والقرارات  األوروبي،  الموقف  أهمية  وهبة  السفير  أكد  الفلسطينية،  المشكلة  حول  ـ 
الخاصة بمنتجات المستوطنات، وأنه اليجب االستماع إلى وجهة نظر نتنياهو في هذا 
االنشغال  بدعوى  القضية  عن  األمريكيون  يتخلى  أن  المؤسف  من  أنه  مضيفًا  الشأن، 
بمرحلة االنتخابات، وأن أوباما لم يفعل شيئًا في هذا الملف خالل فترتي واليته، حيث 
خضع تماًما لضغوط اللوبي اليهودي، وما يجري في األراضي الفلسطينية المحتلة قد 

يقود إلى انتفاضة ثالثة ما لم تتحرك عملية السالم من خالل الضغط على إسرائيل.
من جانبه، علق المسئول األوروبي على ماذكره السفير إيهاب وهبة بشأن قرار 
البرلمان األوروبي بالقول بأن مايهمهم هو استقرار مصر، وهو ما لن يتأتى إال بتطبيق 
الدستور الجديد واحترام حقوق اإلنسان وقيام البرلمان المصري بأداء دوره. وأضاف 
أن البيانات التي وردت في قرار البرلمان األوروبي هي من مصادر معلومات مصرية 
معلنة، وأنه ال يجب تجاهل أن قرار البرلمان األوروبي صدر بإجماع جميع األحزاب 
الممثلة فيه، مشيًرا إلى أن بعض ردود فعل وسائل اإلعالم المصرية على القرار كانت 
القرار  لهذا  تفهًما  بالنسبة لهم، حيث اتسمت باإليجابية، وأنهم يلمسون  مثيرة لالهتمام 

ويأملون في زيادة مساحة المدافعين عن الدستور المصري.
األوروبي،  بالوفد  مداخلته  في  شاكر  محمد  د.  السفير/  رحب  الشأن،  ذات  وفي 
وبحرصهم على التواصل مع المجلس منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكًدا أن عالقات 
المجلس باالتحاد األوروبي ومؤسساته تتسم بالديناميكية والتطور، وأنه على مدى العام 
المنصرم عقد أكثر من 16 حدث ثنائي ومتعدد األطراف بين الجانبين. وقد تقاطعالسفير/ 
د. السيد شلبيمع ماذكره السفير شاكر، مستعرًضا في هذا السياق الزيارات المتبادلة 
بين المجلس والجانب األوروبي، ومؤكًدا أن لدى المجلس المصري عالقات طيبة بوفد 

المفوضية والسفراء األوروبيين في القاهرة.
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زيارة وفد من المعاهد الصينية للعالقات

 )CICIR) الدولية المعاصرة

من  وفد  الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  استقبل   ،2016 مارس   28 في 
 Niu" /برئاسة السيد الدكتور ،)CICIR( المعهد الصيني للعالقات الدولية المعاصرة
Xinchun"، مدير معهد دراسات الشرق األوسط بالمعهد الصيني، ضم كل من السيدة/ 
الصينية  المعاهد  لشبكة  التابع  األوسط  الشرق  دراسات  بمعهد  الباحثة   ،"Sun Ran"
للعالقات الدولية المعاصرة، والسيدة/ "Li Yanan"، باحثة بالمعهد، وذلك بناًء على 

رغبة الجانب الصيني الذي أراد التعرف على رؤية وتقييم المجلس للمسائل التالية:
أثر زيارة الرئيس الصيني "Xi Jinping" لثالث دول في منطقة 	 

الشرق األوسط وردود الفعل تجاهها.
سبل وآفاق التعاون المصري – الصيني.	 
الدبلوماسية 	  ودور  األوسط،  الشرق  منطقة  في  الحالي  الموقف 
الصينية.

وقد جرت مشاورات الجانبين بمقر المعهد الدبلوماسي المصري، وشارك فيها من 
المجلس كل من السادة السفراء، عزت سعد، علي الحفني، أحمد رزق، هشام الزميتي.

بين  الممتد  وبالتعاون  بالضيوف  بالترحيب  اللقاء  سعد  د.عزت  السفير/  استهل 
المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمعاهد الصينية للدراسات الدولية المعاصرة، 

وقد عرض عدد من النقاط كالتالي:
الطفرة التي شهدتها العالقات السياسية بين البلدين بعد ثورة 30 يونيو 	 

2013، والتي تجسدت في ثالث زيارات رئاسية متبادلة– اثنتان منها للرئيس 
السيسي للصين– وكذا التنسيق والتشاور الجاري بين البلدين في إطار العضوية 

غير الدائمة لمصر في مجلس األمن للعامين الجاري والقادم)2016/2017(
الذي 	  المستوى  نفس  إلى  البلدين الترقى  بين  االقتصادية  العالقات  أن 

في  التوازن  من  نوع  تحقيق  إلى  حاجة  هناك  وأن  السياسية،  العالقات  بلغته 
الميزان التجاري بين البلدين الذي يشهد عجًزا كبيًرا لصالح الصين. وفي هذا 
السياق أشار السفير عزت إلى أن تشجيع السياحة الصينية إلى مصر قد يُعيد 

بعض هذا التوازن بزيادة تجارة الخدمات ممثلة في السياحة.
أعرب عن امتنان مصر للدعوة التي وجهت لمصر للمشاركة في قمة 	 
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العشرين في الصين في سبتمبر القادم، مشيًرا إلى أن الجانب المصري حريص 
على المشاركة بفاعلية في اإلعداد الجيد لهذه القمة، حيث أجرى وزير المالية 
لهذه  للصين مؤخًرا ألغراض اإلعداد  ناجحة  المركزي زيارة  البنك  ومحافظ 

المشاركة، ولبحث قضايا التعاون االستثماري والصناعي بين البلدين.
بين 	  والتعليمي  الثقافي والعلمي  التعاون  أهمية  السفير عزت سعد  أكد 

البلدين، مشيًرا إلى تدشين رئيسي البلدين في مدينة األقصر – على هامش زيارة 
الرئيس "Xi" لمصر في 20 يناير 2016– عام الصين في مصر والعكس، 
وزيارة السيدة/ "ليو ياندونج"، نائب رئيس الوزراء الصيني، المعنية بالثقافة 
والتعليم والبحث العلمي لمصر في 25 – 27 مارس 2016، وما أسفرت عنه 
من توقيع عدد من مذكرات التفاهم حول التعاون بين البلدين في مجاالت البحث 
لمصر على مدى  منحة   1500 نحو  وتوفير  الدراسية،  المنح  وتبادل  العلمي، 

السنوات الخمس القادمة.
وفي سياق متصل أشار السفير عزت إلى أنه بجانب الموضوعات التي 	 

يرغب الجانب الصيني في التعرف على رؤية المجلس فيها، وقضايا التعاون 
الثنائي بصفة عامة، فإن المجلس يرغب في معرفة وجهات نظر الصين بشأن 
"الحوكمة العالمية" )Global Governance(، السيما فيما يتعلق بالتغييرات 
النظام  هذا  إصالح  ومحاوالت  الحالي،  الدولي  النظام  يشهدها  التي  الجذرية 
لتصحيح الترتيبات الدولية غير العادلة القائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
التي يرددها  المفاهيم  النامية، فضالً عن  الدول  بما يسمح بتعزيز دور وتأثير 

الغرب منذ عقود مثل "التدخل اإلنساني" و"مسئولية الحماية".
المعهد  بين  المثمر  للتعاون  تقديره  عن  الصيني  الوفد  رئيس  أعرب  جانبه،  من 
الصيني والمجلس، واهتمامهم بالتواصل المنتظم معنا. وأضاف أنه بجانب القضايا التي 
طلبوا معرفة رأينا فيها، فإنهم يرغبون في التعرف على األوضاع االقتصادية واألمنية 
الحالية في مصر، وتطورات الشراكة االقتصادية الشاملة بين مصر والصين، خاصة 

وأن هناك وثائق كثيرة وقعها البلدان ولم يتم تفعيلها.
للشؤون  الدائمة  اللجنة  منسق  الحفني،  علي  السفير/  أوضح  الشأن،  ذات  وفي 
احترام  قائم على  لبناء مجتمع حديث  تسعى  المصرية  الدولة  أن  بالمجلس،  اآلسيوية 
شاملة،  واجتماعية  اقتصادية  نهضة  تحقيق  من خالل  واعد  واقتصاد  اإلنسان،  حقوق 
تعتمد على اإلمكانيات المحلية. وأكد أن السياسة الخارجية المصرية تسعى إلى االنفتاح 
التوجه شرقًا، نحو الصين وروسيا، والشركاء اآلسيويين عامة.  العالم، وخاصة  على 

وأضاف:
التغيرات التي شهدتها الصين في عامي )2001–2005(، والتي 	  أن 
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أثمرت عن وجود مراكز بحوث ومفكرين على مستوى فعال ومؤثر في المجتمع 
الصيني، وانتقل إلى الحديث عن الوضع في مصر الذي شهد تغييرات جوهرية 
التحديات  وواجهوا  الشارع،  إلى  المواطنون  نزل  عندما   ،2013 عام  منذ 
والضغوطات التي فرضت عليهم من الخارج، مضيفًا أن الرئيس السيسي أكد 
على أن أحد أولويات الدولة المصرية هو ضرورة محاربة اإلرهاب ومواجهة 
الجماعات اإلرهابية في سيناء. وفي هذا الصدد، أوضح سيادته أن اإلرهاب 
الذي يشهده العالم حاليًا مختلف تماًما عما تعودنا عليه، فاليوم نحن نتحدث عن 
ميليشيات عسكرية، وجماعات إرهابية تسعى إلى تقويض دور الدولة، كما أنها 

تستحوذ على مساحات شاسعة من أراضي بعض الدول.
المصرية، 	  المصالح  فقط  التخدم  اإلرهاب  ضد  مصر  حرب  أن  أكد 

تلك  واإلبقاء على مصالح  الحفاظ  العالم من خالل  دول  تخدم مصالح  ولكنها 
الدول في المنطقة، وبالتالي يتعين مساندة مصر ومساعدتها في مواجهة خطر 

اإلرهاب.
 	 ،2002 القارة األفريقية حتى عام  أن حجم االستثمارات الصينية في 

لم يتجاوز 166 مليون دوالر، وهو رقم ضئيل للغاية، وأنه إذا أرادت الصين 
الحفاظ على مواردها فعليها أن تتبنى مبدأ “Win – Win Situation” أي 
تحقيق المصالح المشتركة للجميع، فاالستثمارات الصينية في المنطقة ستساعد 
الجانب الصيني على تجاوز معدل النمو البطيء، وفي الوقت ذاته ستساعد دول 

المنطقة على تحقيق التنمية.
االقتصادي، 	  التعافي  مرحلة  حاليًا  تخوض  مصر  أن  الحفني  أوضح 

وأنها تقوم بذلك من خالل االعتماد على الدول الصديقة لها، والدول التي تربطها 
بمصر عالقات سياسية واقتصادية قوية، فمصر لديها أصدقاء في منطقة الخليج 
العربي يساعدونها، كما تسعى مصر إلى التوجه مرة أخرى إلى دول جنوب 

وشرق آسيا وباألخص الصين إلى جانب روسيا.
استثمارات 	  ذات  منطقة  تعد  والتي  السويس،  خليج  منطقة  أهمية  أكد 

واعدة وتمثل أهمية استراتيجية للجانب الصيني، وأنه يتمنى أن تؤتي العالقات 
الجيدة بين البلدين بثمارها في المستقبل القريب.

شدد السفير الحفني على الدور العظيم الذي يلعبه الجيش المصري في 	 
مواجهة اإلرهاب، والحفاظ على استقرار مصر، وأشار إلى مقررات اجتماع 
دول الساحل والصحراء في شرم الشيخ خالل الفترة من 22 إلى 25 مارس 
2016، فيما يخص مكافحة اإلرهاب والموافقة على إنشاء مركز إقليمي لدول 
التجمع لمكافحة اإلرهاب يكون مقره مصر، وأهمية الدور الذي تلعبه القاهرة 
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في بناء جسور التعاون بين دول أفريقيا للدفاع عن وحماية مصالح شعوب تلك 
الدول.

في ختام حديثه، أشار السفير علي الحفني إلى التزام السياسة الخارجية 	 
الدول  شؤون  في  التدخل  بعدم  والتزاماته  الدولي  القانون  بقواعد  الصينية 
األخرى، وبمقارنة الموقف الصيني بالموقف اإلثيوبي، سنجد عدم امتثال إثيوبيا 
اللتزاماتها وأحكام ومبادئ القانون الدولي، ودعا الجانب الصيني إلى مساعدة 

مصر على إجبار إثيوبيا الحترام المعاهدات الخاصة بحقوق دول المصب.
تحدث السفير/ أحمد رزق، مؤكًدا أن مصر تعول كثيًرا على دعم أصدقائها الصينيين 
شراكتها  وأن  حاليًا،  حرجة  بمرحلة  تمر  أنها  إلى  مشيًرا  المختلفة،  المجاالت  في 
االستراتيجية مع الصين لم تترجم على أرض الواقع، وهو ما لمسه خالل سنوات عمله 

في الصين. وأضاف:
أن حجم االستثمارات الصينية في مصر ال يتجاوز نصف مليار دوالر، 	 

وأن عدد السائحين الصينيين في مصر ال يتجاوز 50 ألف سائح في السنة وهو 
التجاري لصالح  الميزان  في  الشديد  العجز  عن  للغاية. هذا فضالً  رقم ضئيل 

الصين. 
على 	  التحديات  من  عدد  الحالية  الفترة  في  تواجه  مصر  أن  أوضح 

من  أكثر  ماهو  إلى  حاجتها  على  التأكيد  إلى  مايدفعنا  وهو  الداخلي،  الصعيد 
الدعم السياسي.

أشار إلى أن مصر تخوض اآلن حربًا ضد اإلرهاب، وأننا ال نطلب من 	 
الجانب الصيني أن يضع مصر على قائمة األولويات، ولكننا نتوقع منه تقديم 
العون والمساعدة لمصر في حربها ضد اإلرهاب لتقليل مخاطر وتحديات هذه 

اآلفة التي تواجهها مصر.
إلى 	  والحاجة  الثنائية  العالقات  في  الثقافي  المكون  أهمية  رزق  أكد 

المزيد من تبادل البعثات التعليمية، والتبادل الفني، وأنه سعى- وقت عمله سفيراً 
لمصر لدى الصين- إلى افتتاح قسم خاص بالدعم العلمي واألكاديمي بالسفارة 

المصرية لدى بكين.
أوضح السفير رزق أن تدخل وزارة الخارجية الصينية في عملية منح 	 

السفارة المصرية تأشيرات الدخول للراغبين من الصينين يؤدي إلى تأخير كبير 
في منح هذه التأشيرات مما يعرقل التعاون الثنائي.

انتقل بعد ذلك سيادته إلى الحديث عن االستثمارات الصينية في مصر، 	 
وأشار إلى أن عدد كبير من المشروعات الصينية في مصر تعتمد على العمالة 
الصينية، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشكلة بطالة متفاقمة ووفرة األيدي 
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العاملة، وذكر أن شركة "هواوي" التي تعمل في مصر تعتمد بنسبة 70 % على 
العمالة الصينية، وهو ما يدفعنا إلى أن نطلب من الجانب الصيني أن يمنح مصر 

بعض المميزات فيما يتعلق بنسبة العمالة المصرية في المشروعات الصينية.
تحدث السفير هشام الزميتي، عضو مجلس اإلدارة، فذكر أن 60 عاًما مرت على 
التي  المشتركة  الموضوعات  من  الكثير  هناك  وأن  الصينية،   – المصرية  العالقات 
يمكننا االحتفال بها. لكن األهم هو كيف يمكن تحقيق طموحات الرئيسين حول العالقات 
الصين.  في  مصر  وعام  مصر،  في  الصين  عام  هو  العام  هذا  وأن  خاصة  الثنائية؟، 

وأضاف:
أن عملية التنمية السياسية التي بدأتها مصر بعد 30 يونيو 2013، كانت 	 

الصين من أوائل الدول التي تفهمت موقف ورغبة الشعب المصري، وحرص 
الصين على عدم تجميد العالقات مع القاهرة أو إبقاء مسافة بين الطرفين.

استعرض السفير الزميتي األوضاع األمنية في المنطقة، مشيًرا بصفة 	 
خاصة إلى األوضاع المتدهورة في ليبيا، واهتمام مصر بمتابعة األحداث هناك، 

بجانب ما يجري في كل من سوريا واليمن. 
ومساندة 	  مساعدة  أن  المصري  الجانب  لدى  شعور  وجود  إلى  أشار 

الصين لنا في تنشيط السياحة الصينية، سيكون لها مردود إيجابي في تحسين 
وازدهار وضع السياحة المصرية.

ذكر السفير الزميتي أن قضية السد اإلثيوبي هي مسألة حياة أو موت 	 
بالنسبة لمصر، وأنها التقل أهمية عن قضية تايوان بالنسبة إلى الصين، وأن 
نفوذها  تستغل  أن  وتستطيع  اإلثيوبي،  بالجانب  جيدة  تربطها عالقات  الصين 

بالضغط على إثيوبيا في هذا الشأن.
من جانبه، جاء تعقيب رئيس الوفد الصيني على مداخالت أعضاء الوفد المصري 

على النحو التالي: 
أن مصر قد ال تكون على قائمة أولويات الصين في اإلطار العالمي، إال 	 

أنها تأتي في المقدمة في إطار السياسات اإلقليمية للصين، وبالتالي هناك حرص 
كبير من جانبهم على تطوير عالقاتهم بمصر في جميع المجاالت.

االستثمار 	  يمكن  أمنيًا وسياسيًا حتى  إلى دول مستقرة  في حاجة  أنهم 
فيها، خاصة وأنه التوجد للصين قواعد عسكرية في الخارج.

لحماية 	  عليهم  االعتماد  يمكن  شركاء  إلى  دائًما  حاجة  في  الصين  أن 
بالنسبة  السعودية وإيران  تأتي مصر قبل كل من  السياق  مصالحها. وفي هذا 
لهم، مشيًرا إلى أن لديهم قناعة بأن هناك قواسم مشتركة مع مصر من الناحية 

اإليديولوجية. 
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وأضاف أن لديهم تجربة مريرة مع ليبيا حيث خسروا نحو 20 مليار 	 
القذافي، وما واجهوه من صعوبات  قيمة استثماراتهم هناك بعد سقوط  دوالر 
المختلفة  المشروعات  في  يعملون  كانوا  25.000 مواطناً صينيًا  نحو  إلجالء 

في الصين.
تحدث السفير عزت سعد، عن مجاالت التعاون بين مصر والصين، وأشار إلى أن 
هناك تعاون في مجاالت الطاقة المتجددة والبنية التحتية السيما ربط سيناء بقناة السويس، 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  التركيز على  وإنشاء شبكات طرق، مع ضرورة 
وأن مصر يمكنها االستفادة من قروض وتسهيالت البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية 

التحتية )AIIB( بحكم انضمامها إليــه كعضو مؤسس.
ميزة  المنطقة هو  في  قواعد عسكرية صينية  أن عدم وجود  وأوضحالسفير/ سعد 
االقتصادية  تاريخها وتجربتها  بحكم  والعرب  المصريين  بإعجاب  التي تحظى  للصين 
الرائدة. ورًدا على تساؤل الجانب الصيني بشأن التوقعات المنتظرة من مشاركة مصر 
تقديره  السفير عزت عن  أعرب  بمدينة "هانجو"   ،)G20(العشرين قمة مجموعة  في 
لدعوة مصر للمشاركة، معرباً عن الثقة في ان هذه المشاركة تخدم مصالح و طموحات 

مصر االقتصادية ورغبتها في التمتع بعضوية هذه المجموعة. 
أبدى السيد/ "Niu" مالحظات ختامية، أبرزها: 

مليار 	   120 يبلغ  العالم  مستوى  على  الصينية  االستثمارات  حجم  أن 
ومجاالت  االقتصادية  قدراتها  تحسين  زيادة  إلى  تسعى  الصين  وأن  دوالر، 
التعاون، ولكن األزمات التي تشهدها المنطقة سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن، 

تحد من قدرة الصين على االستمرار في المنطقة.
وتساءل حول الدول المستقرة في المنطقة، وأشار إلى أن أهم تلك الدول هي مصر 
الدول  ثم إسرائيل، وأن تركيا اعتادت أن تكون إحدى  إيران  ثم  السعودية  يأتي بعدها 

المستقرة، لكن الوضع الحالي في تركيا ال يساعدها.
أشار إلى أنه يعلم أن مصر تمر حاليًا بمرحلة انتقالية جديدة، ولذلك فهو 	 

حريص على التواجد في مصر للحديث واالستماع إلى الجانب المصري في 
هذا الشأن، وخاصة مواجهة اإلرهاب والحرب التي تخوضها مصر في سيناء.

من 	  الصيني  المستثمر  شكوى  تثير  التي  النقاط  بعض  حول  تحدث 
القدوم إلى مصر وعلى رأسها أن الفيزا تستلزم الكثير من الوقت، إلى جانب 
االنخفاض الشديد في قيمة الجنيه المصري، ومواجهة العمال الصينين العديد 
رفيع  عمل  فريق  إنشاء  واقترح  والتسكين،  باإلقامة  المتعلقة  المشكالت  من 

المستوى من الجانبين لمناقشة وحل القضايا العالقة.
وبناًء على استفسار الجانب المصري، ذكر السيد/ "Niu" أن أعمال منتدى التعاون 
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الصيني / العربي تسير بشكل جيد جًدا حتى اآلن، وإن كانت حكومات المقاطعات تلومهم 
على عدم انخراطها في التعاون، وأنهم يجدون صعوبات في التعاون مع الجانب العربي.

فيما يتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة مع مجلس التعاون لدول الخليج 	 
العربية، أشار إلى أن هناك صعوبات بسبب اختالف األولويات بين الجانبين، 
البتروكيماويات  من بينها رغبة السعودية ودول المجلس األخرى في تصدير 

للصين، وهو ماترفضه األخيرة.
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زيارة وفد من طلبة كلية الحرب البحرية األمريكية

استقبل المجلس المصري للشؤون الخارجية صباح 5إبريل 2016، وفًدا من كلية 
الحرب البحرية األمريكية “US Naval War College”، يضم 13طالباً من الكلية 
برئاسة الملحق البحري األمريكي في القاهرة العقيد”Ron Dennis“، وذلك في إطار 
حرص الكلية على التواصل مع المجلس بصفة دورية، وهو اللقاء الثاني بعد زيارة وفد 
من طلبة كلية الحرب الجوية األمريكية في شهر مارس الماضي. حضر اللقاء السفراء/ 

منير زهران، عزت سعد، وفاء بسيم، واللواء محمد إبراهيم الدويري.
وتركز الحديث خالل اللقاء الذي ترأسه السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، 

حول بعض القضايا التي طلب الوفد األمريكي التحدث بشأنها،وأهمها:
ــ التحديات التي تواجهها مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي، مثل قضايا 

الطاقة والماء واألمن الغذائي وإصالح منظومة التعليم.
ــ القضايا المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

ــ دور المرأة في المجتمع. 
ــ التحديات االقتصادية ومواجهة اإلرهاب.

رحب د. زهران بأعضاء الوفد، مشيًرا إلى أنشطة المجلس ودوره الرائد، وأضاف 
أن أعضاء المجلس الحاضرين االجتماع مستعدين لتناول الموضوعات المقترحة من 
الجانب األمريكي بالشرح والتحليل. وبسؤال الوفد عن الدول التي زاروها، أكدوا أنهم لم 
يقوموا بأي زيارات بعد، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي قاموا بزيارتها حتى اآلن. 
وقد أشار السفير زهران إلى العالقات الثنائية بين مصر والواليات المتحدة األمريكية، 

وخاصة العالقات االقتصادية التي ساهمت في زيادة االستثمارات األجنبية في مصر.
ذكر السفير د. عزت سعد، أن التحديات الداخلية التي طلب الوفد تناولها من قبل 
أعضاء المجلس ترجع أساًسا إلى الوضع االقتصادي في مصر، و الذي يمر بمرحلة 
صعبة للغاية، وأنه بمثابة تحد طويل المدى بالنسبة للحكومة المصرية، أخًذا في االعتبار 
النمو السكاني بنسبة متوسطها  حقيقة أن مصر تأتي في مقدمة الدول من حيث معدل 
%2.6، وأن عدد سكانها قبل سنوات قليلة كان 77 مليون نسمة، أما اآلن فقد وصل 
إلى 90 مليون نسمة، وهو ما فرض على الحكومة إعادة النظر في خطط تقديم الدعم، 
وفرض المزيد من الضرائب لتقليل عجز الميزانية الذي وصل إلى %11.5، والمخطط 
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الوصول به إلى %9.5، وهو األمر الذي اليمكن تحقيقه بسهولة.
وبالتالي  الخليج،  اقتصادات دول  أثّر على  البترول  أسعار  انخفاض  أن  إلى  وأشار 
السعودية واإلمارات  الدول، السيما  المقدم لمصر من بعض هذه  الدعم  أثّر سلبًا على 
والكويت. وأضاف أن أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر اآلن هو تحدي مواجهة 

اإلرهاب الذي عصف بدول في المنطقة مثل سوريا واليمن وليبيا.
وأضاف السفير عزت أن مصر فقدت حوالي من 11 إلى 12 مليار دوالر بسبب 
تدهور قطاع السياحة الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي المصري. وفيما 
يتعلق بالخدمات العامة، أشار إلى أنها تشهد تدهوًرا، وأن رئيس الوزراء المصري ذكر 
أن الحكومة لن تستطيع تحمل االستثمار فيها في المرحلة الحالية، والتي تحتاج فيها إلى 

زيادة مواردها لتقليص العجز في الموازنة. 
تحدثت السفيرة/ وفاء بسيم، عن المعايير التي على أساسها زار الوفد مصر، وكان 
رد الجانب األمريكي بأن مصر تأتي دائًما على قائمة أولويات الدول التي يتم زيارتها 
في المنطقة، وأن هذا االختيار صادر من إدارة  جامعة الحرب األمريكية والتي قامت 
بترشيح عدد معين من طلبة الكلية لزيارة مصر نظًرا لكونها تمثل أهمية استراتيجية في 

مجاالت دراساتهم المختلفة.
وأشارت السفيرة وفاء إلى أن مصر في الوقت الحالي تحاول الحفاظ على دورها 
المنطقة، وأن ما يجعلنا متفائلين أن مصر دولة ذات حضارة ، وشهدت  الطبيعي في 

تغييرات جوهرية، إال أنها تظل قادرة على الحفاظ على تماسكها.
وتحدثت عن أن البرلمان المصري بصدد مناقشة عدد من مشاريع القوانين الجديدة منها، 
قانون للنقابات العمالية، قانون لإلعالم، وقانون يتضمن حقوق المصريين العاملين بالخارج.

وانتقلت إلى الحديث عن التغيرات التي تشهدها المنطقة، وأشارت إلى التحديات التي 
النقد ولكن يجب أن يكون نقًدا بناًء،  تواجهها مصر في مكافحة اإلرهاب، وأننا نتقبل 

يساعدنا على التغلب على مشاكلنا. 
وعن دور المرأة في مصر، أشارت إلى أن المرأة تمثل %50 تقريبًا من إجمالي 
التعداد السكاني في مصر، وأن المرأة المصرية تحتاج إلى مزيد من االهتمام من الدولة 
المصرية في مجاالت الصحة والتعليم ورعاية األطفال والمرأة المعيلة. وأوضحت أن 
البرلمانات  البرلمان هي األعلى حتى اآلن في تاريخ  نسبة تمثيل المرأة المصرية في 
المصرية بنسبة تصل إلى 15 %، وأن المرأة شاركت في االنتخابات البرلمانية والرئاسية 

األخيرة، بنسبة تصويت مقبولة.
   ذكر اللواء/ محمد إبراهيم الدويري أن محور حديثه سيتركز حول موضوعين 
رئيسيين: الوضع في سيناء، والوضع الحالي بالنسبة القضية الفلسطينية. وقد تركزت 

مداخلته حول اآلتي:
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ـ فيما يتعلق بالوضع في سيناء، أشار إلى أن مصر في مواجهة مع اإلرهابيين 
المتمركزين في سيناء، وهم أنصار بيت المقدس، مضيفًا بأن قوات األمن نجحت 
في مواجهتهم حتى اآلن في عدة مناطق بسيناء في العريش ورفح والشيخ زويد. 
تدمير  إلى  مشيًرا  سيناء،  في  اإلرهابيين  معاقل  من  العديد  تدمير  تم  أنه  وأكد 

األنفاق على طول الخط الحدودي مع غزة بطول 14 كم.
بأنها  الدويري  اللواء  وصفها  إسرائيل،  مع  الحالية  مصر  بعالقة  يتعلق  فيما  ـ 
عالقة إيجابية، فعلى الصعيد السياسي هناك عالقات جيدة مع إسرائيل وتنسيق 
على مستوى سياسي عال. وعلى الصعيد العسكري واألمني، هناك عالقات جيدة 
سيناء   في  المصري  للجيش  العسكري  والتواجد  اإلرهاب  بمحاربة  يتعلق  فيما 

للتصدي للجماعات اإلرهابية.
ـ استقبلت مصر مؤخًرا وفًدا من حماس في القاهرة، وتم توجيه التحذير لهم بشأن 
وتمت  التهريب،  وعمليات  األنفاق،  حفر  بسبب  سيناء  في  المتردية  األوضاع 

مطالبتهم بمراقبة الحدود من ناحيتهم.
ـ أما عن القضية الفلسطينية، نّوه أن عملية السالم لم تحرز أي تقدم حتى اآلن، 
وأن لمصر مبادرة أعلنتها في 2014، ولكن هناك تجميد لعملية السالم. وأشار 
الفلسطينية، وأشاد  القضية  في  الوحيد  الوسيط  بدور  المتحدة  الواليات  قيام  إلى 
بين مصر وإسرائيل.  السالم  أوسلو، ومدريد، ومعاهدة  بدورها في مفاوضات 

وأضاف أن الدور األمريكي في عملية حل الدولتين أمر الغنى عنه.
ـ أوضح أن الحل الوحيد لدفع عملية السالم هو حل الدولتين، وهو مقترح أمريكي 

وليس مصري أو عربي .
الواليات  جهود  أن  إلى  وأشار  حاليًا،  السائد  الوضع  الدويري  اللواء  شرح  ـ 
المتحدة توقفت تماًما منذ 3 سنوات، موضًحا أنه حتى اآلن لم يحدث أي جديد 
رئيس  وأن  قُّدمت،  التي  الحلول  كل  ترفض  إسرائيل  أن  وأكد  الشأن.  هذا  في 
الوزراء اإلسرائيلي يرفض حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية، باإلضافة إلى 

أن إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
إقامة  بشأن  حل  إلى  للتوصل  السريع  التحرك  ضرورة  سيادته  أوضح  وختاًما، 
إليه اآلن  الجانبين. وأن ما نحتاج  الدولتين، وأن أي تأخير يؤدي إلى سقوط قتلى من 
هو تجاوز الخالفات المتعلقة بالحدود وغيرها، لسير عملية السالم، خاصة وأن مخاطر 

اندالع انتفاضة ثالثة تبدو ماثلة.
من  عدد  حول  المناقشات  ودارت  المناقشة،  باب  بفتح  زهران  منير  السفير  قام 

األسئلة أهمها:
التي اتخذتها في  لمصر؟ وماهي اآلليات  ـ هل حماس تمثل تهديداً وجودياً 
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هذا الشأن؟.
ـ دور مصر اإلقليمي من خالل مواجهة اإلرهاب، وتصاعد الدور اإليراني.
ـ التغير في النظام الدولي، والموقف المصري من تبني النموذج الصيني في 

التنمية.
تمثل خطًرا  بالفعل  بأن حماس  الطلبة،  أحد  تساؤل  الدويري على  اللواء  رد  جاء 
حقيقيًا على األمن في سيناء من خالل تهريب السالح والبضائع، وأنها التقوم بمراقبة 
حدودها، األمر الذي له أثر مباشر في تزايد العمليات اإلرهابية في سيناء. وأشار إلى أن 
حماس اآلن هي جزء من المجتمع الفلسطيني، وأننا يجب علينا أن نتعامل معها ونُقّوم 
سلوكها، وأوضح أن مصر قامت بتدمير العديد من األنفاق على الحدود مع غزة لوقف 

عمليات التهريب ودعم الجماعات المسلحة في سيناء.
من جانبه، أشار السفير/ د. عزت سعد، إلى أنه الينبغي تجاهل حقيقة أن استمرار 
االحتالل اإلسرائيلي للدولة الفلسطينية، والممارسات اإلسرائيلية اإلجرامية في األراضي 
المحتلة يمثل أحد أسباب اإلرهاب في المنطقة والعالم. وأضاف أن تزايد المشاعر المعادية 
لألمريكيين في الشرق األوسط، السيما في العالم العربي، سببها االنحياز األعمى والدعم 
المطلق من جانب الواليات المتحدة إلسرائيل وسياساتها االستيطانية، وأنه من الخطأ 
تصور أن القضية الفلسطينية قد تراجعت أمام ملفات المنطقة األخرى كالملف السوري 

واليمني. فما تزال هي القضيةاألولى واألهم بالنسبة للشعوب العربية.
المستقلة، ولكنها  أن لمصر شخصيتها  بالتأكيد على  د. منير زهران  السفير/  قام 
تسعى إلى توسيع دائرة عالقاتها الخارجية بالتوجه شرقًا، وهو ما تتبناه السياسة الخارجية 

األمريكية بالتوجه نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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زيارة وفد من سفارة السويد بالقاهرة

بالقاهرة  السويد  دولة  سفارة  من  وفًدا   ،2016 إبريل   6 ظهر  بعد  المجلس  استقبل 
برئاسة السفيرة/ "Charlotta Sparre"، سفيرة السويد بالقاهرة، ضم كل من السفيرة/ 
"Birgitta Holst-Alani"، رئيسة المعهد السويدي باإلسكندرية سابقًا، وتعمل حاليًا 
ضمن فريق السيد/ "دي ميستورا"، المبعوث األممي، كمستشارة لسوريا، والدكتور/ 
"Robert Egnell"، أستاذ مساعد في الدراسات األمنية بكلية الدفاع في ستوكهولم، 
والسيدة/ "Susann Nilsson"، نائبة السفيرة بالسفارة السويدية. وحضر المقابلة من 
المجلس السادة السفراء منير زهران، عزت سعد، محمد حجازي، واألستاذ/ د. كمال 
أنيسة حسونة،  والنائبة/  بالمجلس،  األوروبية  للشؤون  الدائمة  اللجنة  مقرر  أبو عقيل، 

والدكتورة/ نهال فهمي.
المجلس  اهتمام  إلى  مشيًرا  السويدي،  بالوفد  زهران  منير  د.  السفير  رحب 
دور  وعن  سوريا،  بشأن  جنيف  في  السالم  محادثات  بشأن  التطورات  آخر  بمعرفة 
السفيرة/"Birgitta Holst-Alani" في وفد السيد/"دي ميستورا"، المبعوث األممي 

في سوريا.
زيارة  في  السويدي  الوفد  أن  السفيرة/"Charlotta Sparre"إلى  أشارت 
للقاهرة للتشاور مع مساعد وزير الخارجية للعالقات متعددة األطراف، وأنهم حرصوا 
على زيارة المجلس بهدف التعرف على تقييمه للتطورات اإلقليمية والدولية، والسيما 

قضايا ومشكالت المنطقة.
وأوضحت أن الوفد أجرى لقاءات مثمرة مع العديد من المسئولين المصريين بمن 
والدكتور  المصرية،  اإلفتاء  ودار  واألوقاف  والداخلية  الخارجية  فيهم مسئولي وزارة 
إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة اإلسكندرية، حيث نوقشت قضايا التعاون الثنائي في 
مختلف المجاالت وسبل تطويرها. وأضافت أن مصر تعاني أيًضا من اإلرهاب وتسعى 
لمواجهته، وأكدت أن السفارة السويدية يعمل بها مختص مسئول عن مواجهة اإلرهاب.
تحدثت السفيرة/"Birgitta" عن فترة عملها في المعهد السويدي باإلسكندرية 
عام 2014، وأنها سعيدة بالعودة لمصر مرة أخرى، والعمل في منطقة الشرق األوسط 
من خالل دورها في وفد السيد/ دي ميستورا في سوريا. وأشارت إلى أن دورها في 
محادثات جنيف يقتصر فقط على معالجة قضايا استمرارية المرافق العامة في سوريا، 
وعملية إعادة اإلعمار والتنمية، أي المسار اإلنساني، وأن الدور السياسي الفعلي يلعبه 
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أطراف األزمة، وأكدت أنها ترى أن المحادثات تجري بصورة بطيئة للغاية. 
وأبدت انزعاجها من الطريقة التي تتم بها مناقشة القضايا العالقة، مؤكدة أن معظم 
للقضايا  التصدي  يتم  لم  بينما  والتنظيمية،  اإلجرائية  القضايا  حول  ماتزال  المناقشات 
التفاوض  جولة  في  تناولها  سيتم  أنه  األممي  المبعوث  ذكر  والتي  بعد،  الموضوعية 

القادمة، والمفترض أن تنطلق في 11 إبريل الجاري. 
الملف السوري عن تقسيم  وأضافت أن السيد/ دي ميستورا، أعلن منذ بداية توليه 

العمل على أربع مجموعات رئيسية تختص كل منها بقضية بعينها، كالتالي:
 	 )Military,المجموعة المختصة بالعمليات العسكرية ومكافحة اإلرهاب

وترأسها   ،Security and counter terrorism working group(
 )Volker Perthes, director of the German Institute،ألمانيا

for International and Security Affairs(
 	 )safety and protectionوالحماية باألمن  المختصة  المجموعة 

 )Jan Egeland, head of the Norwegian وترأسها النرويج ،group(
Refugee Council(

 	 )political andالمجموعة المختصة بالقضايا السياسية والقانونية
 )Nicolas Michel, a Swiss سويسرا  وترأسها   ،legal issues(

citizen(
وإعادة 	  العامة  الخدمات  باستمرارية  المختصة  المجموعة 

 )Group on continuity of public services,والتنمية البناء 
)السيدة  السويد  وترأسها   reconstruction and development.(

.)Birgitta
وأضافت أن هناك العديد من عوامل االلتقاء بين تلك المجموعات، وأن هناك تنسيقاً 
دائماً ومتواصالً فيما بينها، ولكنها أبدت عدم معرفتها بما يدور في الجلسات المغلقة، 

وخلف األبواب، وخصوًصا في االجتماعات التي تتم على مستوى تمثيلي عاٍل.
تحدثت أن العمل في تلك الظروف صعب، وأن السيد/ دي ميستورا، طلب منها أن 
تهتم بالمرأة والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان، وأنها شكلت مجلس للمرأة لتمثيل المرأة 
التي  الوزارات  في  المرأة  تمثيل  نسبة  لتكون  تسعى  كانت  وأنها  خالله،  من  السورية 
ستُّشكل 30 %، وأن يتم وضع نسبة أيًضا لتمثيل المرأة في المحليات. وأوضحت أن 
نسبة تمثيل المرأة هي 35 % من المجتمع السوري. وفي ختام حديثها، أكدت أن هناك 

المزيد من العمل الذي يجب أن يبذل لتمكين المرأة السورية.
تلك  في  المرأة  تمثيل  أن  فذكرت  المجلس،  حسونة عضو  أنيسة  السيدة/  تحدثت 
المفاوضات يجب أال يقل عن 50 % من إجمالي الممثلين فيها، وأنه يجب العمل من أجل 
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دفع تلك المفاوضات، وأن عوامل إنجاحها يتوقف على نسبة مشاركة المرأة السورية 
فيها. كما أكدت على ضرورة احترام حقوق اإلنسان في إطار محاربة اإلرهاب.

والتي  به،  الخاصة  الدكتوراه  رسالة  عن   "Robert Egnell"/الدكتور تحدث 
قدمها عن موضوع العمليات العسكرية الدولية، وأبرزها ماجرى في كل من العراق 
وباألمن  عام،  بشكل  المدنية  العسكرية  بالعالقات  اهتمامه  إلى  وأشار  وأفغانستان، 

اإلنساني والمرأة والسالم.
في  تمثل  أن  يجب  المرأة  بأن  حسونة،  أنيسة  السيدة/  لمقترح  دعمه  إلى  وأشار 
تغيير بعض األمور، وأوضح أن هناك  قادرة على  السورية، وأنها  السالم  مفاوضات 

بعض المؤسسات والجهات التي مازالت بحاجة إلى أن يتم ضمها للمفاوضات. 
وأن  وجودنا،  وتهدد  تتعلق  التي  الجوانب  يتضمن  األمن  مفهوم  أن  سيادته  وذكر 
األمن اليتم منحه ولكن يتم العمل على تحقيقه من خالل الجوانب العسكرية ومواجهة 

التحديات، ولكن هناك إطار أوسع لمفهوم األمن الذي يجب أن يشمل األمن اإلنساني.
لتتجاوز األمن  بشدة  مفاهيمه  أن األمن توسعت  الدكتور "Egnell"،كيف  وشرح 
بمعناه التقليدي لتشمل األمن االقتصادي والمالي واإلرهاب، وعمليات التهريب بأنواعه 

المختلفة من تهريب سالح إلى تهريب البشر وغيرها.
في  اإلرهاب  كثيًرا من  السويد عانت  أن  أبو عقيل،إلى  كمال  د.  أشار  من جانبه، 
ومبادئ  أحكام  واحترام  العدالة  في  جيداً  نموذجاً  لديها  أن  إلى  أشار  كما  الماضي، 
القانون الدولي، وعلى السويد أن تسعى إلى نشر هذه الصورة إلى العالم أجمع. وفيما 
لديها دور مهم يجب  أوروبا  أن  إلى  أشار  الشرق األوسط،  بالوضع في منطقة  يتعلق 
أن تقوم به من خالل تحقيق التوازن في المنطقة، وعدم ترك الساحة للواليات المتحدة 
األمريكية التي تتراجع عن دورها في المنطقة. وفي ختام حديثه، أشار إلى أن أهم تحدي 
يواجهه األمن الدولي اآلن هو األمن اإللكتروني )Cyber Attacks(، وأصبحنا اآلن 

.)Drones(نشهد استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة مثل الطائرات بدون طيار
لمخاطر  اآلن  تتعرض  مصر  أن  حجازي  محمد  السفير/  أكد  الشأن،  ذات  وفي 
اإلرهاب، وأننا نسعى إلى تحسين قدراتنا االقتصادية والتنموية وعلى أوروبا أن تتفهم 
يمكن  فال  سنوات،  ثالث  من  أقل  فترة  بثورتين خالل  مرت  أن مصر  وأوضح  ذلك، 
الحكم على أداء مصر خالل عام واحد. وفي ختام كلمته، أشار إلى أن أوروبا تعد الداعم 
الكامل الحترام  التحقيق  إلى  نسعى  في مصر  وأننا  األوسط،  الشرق  لمنطقة  الرئيسي 

حقوق اإلنسان مثلنا مثل أوروبا.
عدم  وانعكاسات  الفلسطينية،  القضية  عن  سعد  د.عزت  السفير/  تحدث  وختاًما، 
التصدي بجدية لحلها على األمن اإلقليمي واإلرهاب في المنطقة، وأشار إلى أنه من 
في  يجري  ما  بسبب  األخيرة  السنوات  في  تراجعت  القضية  هذه  بأن  االعتقاد  الخطأ 
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على  ويتعين  األولى،  العرب  قضية  هي  القضية  هذه  تزال  فما  وليبيا.  واليمن  سوريا 
الواليات المتحدة وشركائها األوروبيين تناولها بمزيد من الجدية، مضيفًا أنه ربما يفسر 
عدم اهتمام الواليات المتحدة بهذه القضية أنها ال ترى أن مصالحها في المنطقة مهددة، 
وبالتالي المجال للضغط على إسرائيل. وأوضح السفيرسعد أن هذه القضية استخدمت 
للقضاء على  الحكم  في  لالستمرار  كذريعة  المنطقة  في  كثيرين  قِبَل زعماء  من  كأداة 
إسرائيل مثل صدام حسين والقذافي، كما تستخدم إيران القضية من خالل حركة حماس 
كورقة تعطي طهران نفوًذا إقليميًا بعيًدا عن مصالح الفلسطينيين أنفسهم، وخلُص إلى 
أنه ألغراض دعم مكافحة اإلرهاب واحترام حقوق اإلنسان البد من حل عادل ومنصف 

لالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين.
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زيارة وفد من الطالب المتدربين بمركز األهرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية

بتاريخ 20 يوليو 2016، ُعقَد لقاء بالمجلس المصري للشؤون الخارجية ضم بعض 
أعضاء مجلس اإلدارة ومديره، وطلبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية بعدد من جامعات 
ترتيبات  إطار  في  وذلك  أكتوبر(،   6 سويف،  بني  اإلسكندرية،  )القاهرة،  الجمهورية 
يقوم بها مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، والذي شارك عنه كٌل من 
القادر، المتخصص  أ.د. محمد السعيد إدريس، مستشار المركز، واألستاذ/ محمد عبد 
في الشؤون التركية، وشارك من جانب المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفراء/ 
د. منير زهران، رئيس المجلس،ود. محمد إبراهيم شاكر، وهشام الزميتي، ود. عّزت 

سعد، مدير المجلس.
بالمجلس  والتعريف  بالضيوف،  بترحيبه  اللقاء  زهران  منير  د.  السفير/  استهل 
شؤون  في  متخصصة  مدني  مجتمع  كمنظمة  دوره  و  الخارجية،  للشؤون  المصري 

السياسة الخارجية.
تحّدث السفير/ د.عزت سعد، عن هيكل المجلس، مشيًرا إلى أنها تتمثّل أساسا في 
12 لجنة دائمة ُمقّسمة جغرافيًا، باإلضافة إلى مجموعات عمل مؤقتة، يُوكل إليها تناول 
من  كل  على  نفسه  يفرض  التقسيم  هذا  أن  موضًحا  مثالً".  "كاإلرهاب  محددة  قضايا 
يرغب في االلتحاق بعضوية المجلس، ويرى في نفسه القدرة على اإلسهام في أنشطة 
هذه اللجان الدائمة بخبراته، مثل لجان منع االنتشار النووي، والمنظمات الدولية، حيث 
أن  احتياطية، وأضاف  دائمة بصفة أصلية، وأخرى بصفة  لجنة  إلى  يختار االنضمام 
والعسكريين  والباحثين،  السابقين،  السفراء  منهم  متنّوعة  خلفيات  المجلس من  أعضاء 
من جهاز المخابرات المصرية، ووزارة الدفاع، باإلضافة إلى األساتذة األكاديميين من 
مهندسين وأطباء وغيرهم، وأخيًرا عضوية الشركات، مؤكًدا على المساهمات الجيدة 

لهم في النواحي ذات الطابع االقتصادي والفني.
ونَوه السفير سعد إلى أن نشاط المجلس اليقتصر فقط على الموضوعات السياسية، 
الثقافية،  والجوانب  الطاقة  اقتصاديات  وبخاصة  اإلقتصادية  الجوانب  ليشمل  يمتد  بل 
وفي هذا الصدد، تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية شراكة مع المجلس المصري للشؤون 
اإلقتصادية، كذلك للمجلس شراكات مهمة في الخارج مع عدد من 30 أو 35 مؤسسة 
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متصلة وخاصة مع شركائنا في العالم، وعلى رأسهم مراكز الفكر والبحوث في روسيا 
والصين والهند وإثيوبيا والسودان وغيرها. وأضاف أن كثيراً من الوفود األجنبية التي 
تزور مصر تطلب االلتقاء بالمجلس للتعرف على وجهات نظر أعضائه بشأن القضايا 

المختلفة.
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زيارة وفد من معهد الدراسات األفريقية
)CICIR) التابع للمعاهد الصينية للعالقات الدولية المعاصرة

التابع  األفريقية  الدراسات  معهد  من  وفًدا  المجلس  استقبل   ،2016 يوليو   31 في 
 “Xu/الدكتور السيد  برئاسة   ،)CICIR( المعاصرة  الدولية  للعالقات  للمعاهدالصينية 
“Weizhong، مدير معهد الدراسات األفريقية بالمعهد الصيني، وضم الوفد كالً من 
السيد/”Yang Zhiguang“،أستاذ مساعد بمعهد الدراسات األفريقية بالمعهد الصيني، 
والسيد/”Yin Yue“، أستاذ مساعد أيًضا بالمعهد، وذلك بناًء على رغبة الجانب الصيني 

الذي أراد التعرف على رؤية وتقييم المجلس للمسائل التالية بصفة خاصة:
ـ سبل فهم وتعزيز التعاون بين الصين وأفريقيا والدول األوروبية.

ـ الدور الذي تستطيع مصر أن تلعبه من خالل التعاون الثالثي الصيني– 
األفريقي-األوروبي.

ـ الموقف الحالي في مصر، والعالقات المصرية– الصينية.
وقد جرت المشاورات بين الجانبين صباح األحد 31 يوليو بمقر المجلس بالقاهرة، 
ومنى  الحفني،  السفراء، عزت سعد، وعلي  السادة  من  المجلس كالً  من  فيها  وشارك 

عمر، وهشام الزميتي، ورضا الطايفي، محمود عالم، والدكتور/ زين الشيخ.
بين  الممتد  وبالتعاون  بالضيوف  بالترحيب  اللقاء  سعد  د.عزت  السفير/  استهل 
المعاصرة. الدولية  للدراسات  الصيني  الخارجية،والمعهد  للشؤون  المصري  المجلس 

وفي هذا الصدد، أشار السفير سعد إلى عدد من النقاط جاءت على النحو التالي:
أبدى تفهم مصر بوجود عالقات تعاون ثالثي بين الصين وفرنسا فيما 	 

يتعلق بالدول الناطقة بالفرنسيةمثل السنغال،  مشيًرا إلى أن هناك بعض الدول 
مازالت تعاني من تأثير االستعمار الغربي عليها، حيث تشجعها القوى الغربية 
أنه نوع من  القارة األفريقية، وتصويره على  الصيني في  الوجود  انتقاد  على 

االستعمار الجديد.
"قواعد 	  وضع  صعوبة  يدرك  أن  الصيني  الجانب  على  أن  أوضح 

عامة" لتطبيقها على جميع الدول األفريقية فيما يخص التعاون الثالثي، نظًرا 
لالختالفات الجوهرية بين الدول. 

أكد على أن هناك بعض المجاالت التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين 	 
المصري والصيني في إفريقيا مثل التعاون في المجال الزراعي والتقني والصحة 
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وغيرها، باإلضافة لألهمية االستراتيجية لمشروع تنمية محور قناة السويس من 
خالل توفير فرص استثمارية عمالقة تعزز العالقات مع إفريقيا عموماً.

أشار سيادته إلى أن الجانب الصيني عليه أن يدرك التاريخ االستعماري 	 
للدول األوروبية، وخاصة فرنسا وبريطانيا، حيث أكد أن كلتا الدولتين ال تندرجان 
تحت مظلة الدول المانحة، على عكس الدور الذي تقوم به– على سبيل المثال– 
ألمانيا والدول اإلسكندنافية، وأوضح أن الدول األوروبية ال تقوم بإعطاء المنح إال 

إذا كانت على يقين بأنها ستحقق مكاسب تفوق حجم المنح المقدمة.
في 	  التفكير  الصيني  الجانب  على  يجب  أنه  سعد  السفير/  أوضح  كما 

ناجحة في  للصين سياسات  للدعم، وأضاف أن  المستقبلة  الدول  المصلحة مع 
في  كانت طرفًا  فهي  للغاية،  جيدة  سياسات  ولها  دولة عظمى،  وأنها  أفريقيا، 

.)G77( 77مجموعة الـ
في 	  وفعاالً  مهماً  دوراً  لمصر  أن  على  سيادته  أكد  حديثه،  ختام  في 

مصر–  الصين–  بين  فيما  الثالثية  العالقات  تلك  تكون  بأن  واقترح  أفريقيا، 
 ،)Case by case bases( أفريقيا بدالً من الدول األوروبية، وأن تعتمد على
بدالً من وضع قواعد عامة )General Standards( ال يجوز تطبيقها على 
كافة الدول األفريقية. واختتم مداخلته، بضرورة التركيز على التعاون األمني، 
واقترح تفعيل التعاون بين الجانب الصيني ومركز القاهرة لتسوية المنازعات 
وحفظ السالم في أفريقيا )CCCPA(، وأشار إلى إمكانية زيارة المجلس للمعهد 

الصيني في أواخر العام الجاري.
من جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني "Xu Weizhong"، عن تقديره للتعاون 
تلك  أن  وأضاف  مًعا.  بالتواصل  واهتمامهما  والمجلس،  الصيني  المعهد  بين  المثمر 
الزيارةممولة من وزارة الخارجية الصينية لدعم المنتدى الصيني– األفريقي، وأنه يتعين 
عليهم تقديم تقرير عن تلك الزيارة– التي شملت عدًدا من الدول األفريقية بجانب مصر، 
منها توجو والسنغال باإلضافة إلى إثيوبيا– إلى المسئولين في الحكومة الصينية، كما 
أشار –أيًضا – إلى مقابلته لكٍل من السفير الصيني بالقاهرة، وسفيري إثيوبيا، واالتحاد 
أفريقيا،  األوروبية–  الصين–الدول  بين  الثالثي  التعاون  سبل  لبحث  فيها،  األفريقي 

وأوضح أنه ال توجد محادثات رسمية مع روسيا في هذا الشأن.
كما أكد أنه تم اختيار مصر بسبب هويتها األفريقية، وأيًضا باعتبارها أهم الالعبين 
في منطقة الشرق األوسط، ولكنه أشار إلى أن تراجع الدور المصري في الفترة الماضية 
لم يؤثر على كونها من أهم الشركاء االقتصاديين للصين، وخاصة لما تمتلكه من مقومات 

إعادة البناء والتنمية.
أوضح أن الغرض الثاني من الزيارة هو عالقة الصين بمصر، وخاصة العالقات 
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األفريقية، فمصر عضو في المنتدى الصيني– األفريقي، باإلضافة إلى الدور الذي يمكن 
لمصر أن تؤديه كجسر للعالقة بين الصين وأفريقيا.

وأضاف السيد/"Xu Weizhong" أنه ذكر في التقرير الذي سلمه للقيادة الصينية 
أن العالقات الثالثية الصينية–األوروبية– األفريقية غير فعالة، وأكد أن الهدف األساسي 
لبالده من التعاون مع االتحاد األوروبي كطرف في تلك العالقة الثالثية، هو أن الصين 
تتجنب  أنها  كما  بأفريقيا،  نفوذها  مناطق  في  األوروبية  الدول  مع  للمنافسة  التسعى 
وأن  التعاون"،  "روح  أجل  من  بأنها  العالقة  تلك  ووصف  باردة،  حرب  في  الدخول 
الدول األوروبية تلعب دور القائد، بينما الصين هي وسيط، في حين أن الدور األفريقي 
سلبي، كما شدد رئيس الوفد الصيني أن أوروبا تلعب دوًرا يتسم باالستعالء وفرض القيم 

الغربية فيما يتعلق بالشأن األفريقي.
الصين  هو ربط  منها  الهدف  أن  إلى  أشار  والطريق،  الحزام  بمبادرة  يتعلق  وفيما 
بالقارة األفريقية، كما أن هناك غرضاً آخراً وهو تحسين البنية التحتية للدول األفريقية.

وأشار أنه خالل زيارته لكل من توجو والسنغال تم التوصل إلى صيغة اتفاق حول إقامة 
مؤتمر اقتصادي في "داكار" بين الصين، وفرنسا، والسنغال –ممثلة عن أفريقيا ككل، 
واستكمل أن فرنسا تعارض أن تقدم الصين دعًما أكبر مما تقدمه فرنسا ألفريقيا، وذكر  أنه 

مازال هناك تردد من جانب المسئولين الصينيين من فعالية تلك العالقة الثالثية.
ورًدا على استفسار أحد أعضاء المجلس، أشار إلى أن مبادرة إنشاء )خط القاهرة– 
كيب تاون( من المشروعات المهمة، ولكنه أشار إلى أن حجم المعوقات في كافة أوجه 

التنفيذ ستكون كبيرة.
اختتم المسئول الصيني حديثه بالتأكيد على أهمية تفعيل التعاون بين الصين ومصرفيما 
يتعلق بالقضايا األمنية وحفظ السالم واألمن في القارة األفريقية، وأنه تم إقامة مؤتمرين 
في أفريقيا لبحث سبل التعاون األمني، ويجري حاليًا العمل على تنفيذ مؤتمر ثالث حول 

حماية المشروعات الصينية في القارة األفريقية.
بدأ السفير د. منير زهران، رئيس المجلس (حضر جانباً من اإلجتماع(،حديثه بعرض 
خلفية تاريخية حول تعاون الجنوب/الجنوب والدور اإليجابي للصين في هذا الشأن مع 
مجموعة الـ 77. وحول الدور المصري في أفريقيا، أشار سيادته لدور الوكالة المصرية 
للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، وهو ما يعطي مصر ثقالً في العالقات الصينية– 

المصرية– األفريقية، كما أكد على أن مصر تسعى لتحسين فرص االستثمار بها. 
وقد تخلل ذلك اللقاء عدد من المداخالت جاءت على النحو التالي:

أوضح السفير/ علي الحفني أن شكل العالقة الثالثية بين الصين– أوروبا– أفريقيا 
يمكن تطبيقها على التعاون المشترك مع توجو والسنغال، ولكنها غير قابلة للتطبيق 

على بقية الدول األفريقية، نظًرا لخصوصية كل دولة وعالقاتها باالستعمار.
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تساءلت السفيرة/ منى عمر، هل تتعامل الصين مع مصر باعتبارها دولة أفريقية 
أم باعتبارها إحدى دول الشرق األوسط،   وخاصة وأن لمصر عالقات قوية باالتحاد 
التعاون مع الصين في  األوروبي فيما يتعلق بأفريقيا.كما أشارت إلى ضرورة تعزيز 
قضايا بناء وحفظ السالم وحل الخالفات والنزاعات في أفريقيا، وضرورة تركيز الجانب 

الصيني على قضايا األمن واالستقرار.
العالقة  تلك  حول  األسئلة  من  العديد  هناك  أن  الزميتي  هشام  السفير/  أوضح 
المساعدات  الحديث عن  بصدد  كنا  إذا  وأنه  أفريقيا،   – أوروبا  الصين–  بين  الثالثية 
األجنبية ألفريقيا، فوجود االتحاد األوروبي كطرف في تلك العالقة سيُعيق وصول تلك 
المساعدات، خاصة وأن الدول األوروبية دائًما ما تربط مساعدتها بقضايا أساسية مثل 
حقوق اإلنسان، وحقوق المرأة والديموقراطية، وهذه القضايا تمثل مشكلة وعائقًا أمام 

الدول األفريقية.
وأكد السفير/ الزميتي أن الصين التحتاج إلى دخول أوروبا في عالقاتها مع أفريقيا، 
نظًرا للعالقات والروابط القوية بين الشعبين األفريقي والصيني، ولكنه أشار إلى وجود 
قضايا يمكن فيها التعاون مثل الصحة، وأكد أن الدول األفريقية ستسعى لالستفادة من 

المساعدات المقدمة في هذا المجال، نظًرا لتطور أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا. 
ركز السفير/ محمود عالم على العالقات التاريخية بين الصين ومصر، وتساءل عن 
رؤية الصين لمكانتها اآلن مقارنة بالقوى األوروبية؟ وكذا أهم نقاط القوة والضعف؟،وذلك 

من أجل تحديد نقاط التعاون.
المنتدى الصيني–  الثالثية، استنكر السفير عالم عدم تفعيل  بالعالقات  وفيما يتعلق 
األفريقي، بدالً من تلك العالقات الثالثية بين الصين– أوروبا– أفريقيا، كما أضاف أنه 
كان من الضروري مناقشة تلك العالقة الثالثية في حضور ممثلين عن الدول األفريقية 

 .)G20( من خالل قمة مجموعة العشرين األخيرة ببكين
القوية بين مصر وأفريقيا،موضًحا أن مصر تسعى إلقامة  إلى العالقات  كما أشار 
القاهرة – كيب  القارة األفريقية بعضها ببعض وهو مشروع  مشروع نقل بري يربط 
مع  الشراكة  اتفاقيات  إلى  أشار  األوروبية،  المصرية–  بالعالقات  يتعلق  وفيما  تاون، 
االتحاد األوروبي،وأن مصر عضو فعال في منطقة االتحاد األورومتوسطي، مضيفًا 
أن كل ذلك يجعل مصر مرشًحا وبقوة للدخول في تلك العالقة الثالثية بدالً من أوروبا.
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زيارة وفد من مركز الدراسات االستراتيجية بأذربيجان

االستراتيجية  الدراسات  مركز  من  وفًدا  المجلس  استقبل   ،2016 نوفمبر   6 في 
بجمهورية أذربيجان، برئاسة السيدة/"Gulshan Pashyeva"،نائب مدير المركز، 
والدكتور/ "كمال قاسيموف"، الباحث بالمركز، والسيد/ إيميل رحيم،المستشار بالسفارة 
األذربيجانية بالقاهرة، وذلك بناًء على رغبة المركز األذربيجاني في إقامة تعاون مع 

المجلس المصري، والتفاعل معه بما في ذلك مدى إمكانية عقد أنشطة مشتركة.
األذربيجاني،  بالوفد  بالترحيب  اللقاء  المجلس،  مدير  سعد،  السفيرعزت  استهل 
مؤكًدا عمق العالقات التي تجمع بين دولتي وشعبي مصر وأذربيجان، مشيًرا إلى زيارة 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ألذربيجان في ذكرى مرور 50 عاًما على إقامة 
العالقات الدبلوماسية بين البلدين. كما أكد على أهمية منطقة جنوب القوقاز، وخاصة 
أذربيجان بالنسبة لمصر، التي تجمعها بها عالقات اقتصادية قوية في مجاالت الطاقة 

والتجارة.
وقد قدم السفير سعد  نبذة تعريفية بالمجلس، والعضوية فيه، وكذا أنشطته المختلفة، 
المقدم من  الداخل والخارج، واعتماده على اشتراكات األعضاء والدعم  وشركائه في 
المجلس  أن  إال  الوزارة  دعم  بالرغم من  أنه  مؤكًدا  أنشطته،  لتمويل  الخارجية  وزارة 

يتمتع باستقاللية كاملة في كافة أنشطته داخليًا وخارجيًا.
لمصر  األذربيجاني  الخارجية  وزير  زيارة  نتائج  على  عزت  السفير/  أثنى  كما 
مؤخًرا، حسبما علم من الزمالء بوزارة الخارجية، مضيفًا أن اللجنة المشتركة للتعاون 
االقتصادي والفني بين البلدين ستعقد نهاية نوفمبر 2016 في القاهرة، معربًا عن أمله 

في أن تستثمر الشركات األذربيجانية في محور تنمية منطقة قناة السويس.
للسفير عزت  بالشكر  باشاييفا"،  الدكتورة/"جولشان  السياق، توجهت  وفي ذات 
اللقاء، مؤكدةحرصها على زيارة المجلس للتعرف على  سعد، وللمجلس على تنظيم 
واإلمارات  السعودية  شملت،  المنطقة  دول  من  عدًدا  شملت  زيارات  ضمن  تجربته، 
واألردن والمغرب. كما أشارت إلى األهمية الخاصة لمصر كالعب أساسي في قضايا 
المنطقة والعالم، وأنهم لهذا السبب يرغبون في التعاون الوثيق مع المجلس المصري. 
وأضافت أن مركز الدراسات االستراتيجية األذربيجانية أنشئ عام 2007 ككيان تابع 
لرئاسة الجمهورية، وأنهم بصدد االحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء المجلس العام 
أنه  المركز من الحكومة األذربيجانية، إال  يتلقاه  الذي  الكامل  الدعم  المقبل، وأنه رغم 
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يتمتع باستقاللية في أنشطته. وينقسم الهيكل التنظيمي للمركز إلى ثالثة أقسام رئيسية؛ 
قسم العالقات الخارجية، قسم البحوث العلمية، قسم القضايا المحلية. 

وأشارت إلى أن المركز بصدد إطالق مشروع يتناول دراسة األوضاع في المنطقة 
العربية، يشمل إقامة عدد من الفعاليات، وأكدت في هذا الصدد على التعاون مع المجلس 
في إقامة ندوات مشتركة حول القضايا ذات االهتمام المشترك يُتفق عليها بين الجانبين، 
باإلضافة إلى إصدار مطبوعات مشتركة، مثل القضية الفلسطينية، والصراع العربي– 

اإلسرائيلي. 
وقد أسهبت "باشاييفا" في الحديث عن صراعهم مع "أرمينيا" حول إقليم "ناجورنو 
كاراباخ"، مشيدة بما أسمته بالدور البنّاء لمنظمة التعاون اإلسالمي في إصدار عدد من 
القرارات التي تدعم موقف الحكومة األذربيجانية في هذا النزاع، مؤكدة ضرورة تعزيز 
دور المنظمة ليس من منطلق دول إسالمية تدعم نظيرتها اإلسالمية، ولكن من منظور 

دعم دولي من أعضاء المنظمة ألذربيجان.
ارتباطًا بما تقدم، أشارت إلى أن صعوبات عديدة تواجههم عند السعي للتأثير على 
مواقف الدول من هذه القضية، خاصة تلك التي توجد فيها جاليات أرمينية مثل مصر، 
وأنهم يأملون في تحقيق نوع من التوازن في هذا الشأن، مشيرة إلى أن لديهم ندوة في 
كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في اليوم التالي سيتطرقون من خاللها 

إلى قضايا اإلقليم.
من جانبه، أجاب السفير/ عزت سعد على استفسارات الجانب األذربيجاني بشأن 
وتقييمه  بتركيا،  السعودية، وعالقات مصر  المصرية–  العالقات  مثل:  القضايا  بعض 

لدور منظمة التعاون اإلسالمي.
األذربيجاني  المركز  بموافاة  المصري  المجلس  قيام  على  الجانبان  اتفق  وختاًما، 
بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون بين الجانبين، لدراستها والنظر في إمكانية توقيعها 

في المستقبل.
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زيارة وفد من منظمة
 “Heavenly Culture, World Peace, Restoration of the

Light“)HWPL)

 )HWPL( منظمة  مع  لقاء  المجلس،  بمقر  عقد   ،2016 نوفمبر   22 بتاريخ 
“Heavenly Culture, World Peace, Restoration of the Light”  الكورية 
الجنوبية، بحضورالسفير/ د.عزت سعد، والدكتور "Yoonsug Jo"، المدير العام لفرع 
المظمة في )Gwangju(، والسيد/"John Kwon"، مدير العالقات العامة للمنظمة بـ
)Gwangju(، حيث تركزت المناقشات حول الموقف القانوني للمنظمة وعلى فرص 
التعاون الممكنة بين الجانبين، وخاصة في مجال صنع السالم في ظل ما تشهده المنطقة 
من صراعات تحتاج لتكثيف الجهود اإلقليمية والدولية، وتوحيد جهود منظمات المجتمع 
المدني، وخاصة في ظل تصاعد التوترات والهجمات اإلرهابية بالعالم وسط غياب تام 

لجهود التنسيق الدولية وتصاعد أزمات الالجئين والمهاجرين.
بدأ السفير/ د. عزت سعد اللقاء بترحيبه بالوفد متسائالً حول ما إذاكانت الزيارة 
هي األولى من نوعها لمصر،خاصة وأن المنظمة ليست مسجلة ضمن منظمات المجتمع 
المدني األجنبية العاملة في مصر، مشدًدا على ضرورة اإلسراع في تسجيل المنظمة 
حتى يتسنى لهم عقد مؤتمرات وندوات مستقبالً دون وجود شبهة قانونية حول نشاط 
المنظمة، مؤكًدا على أن المجلس يرحب بهم وبالتعاون معهم، مستفهًما حول مدى انتشار 

المنظمة على الصعيد اإلقليمي.
حول ذلك،  أكد السيد/ "John"، أن تنسيق زياراته ولقاءاته في مصر يتم عن 
طريق المستشار عدلي كمال،عن طريق مكتب مسجل بشكل قانوني ومقره اإلسكندرية. 
وفيما يتعلق بمقرات المنظمة اإلقليمية، أكد أن المقر األصلي للمنظمة في كوريا الجنوبية، 
وأنها تمتلك نحو 40 مكتبًا حول العالم في كل من أوروبا والواليات المتحدة، موضًحا أنه 
التوجد مقرات للمنظمة في منطقة الشرق األوسط بما فيها مصر، مضيفًا بأن المنظمة 
التتلقى دعًما من السفارة الكورية في مصر نتيجة حساسية مجال المنظمة، خاصة وأنه 

يتعلق بشكل أساسي بحقوق اإلنسان.  
ورًدا على ذلك، أكد السفير/ عزت سعد على ضرورة وجود مقرات للمنظمة داخل 
منطقة الشرق األوسط، خاصة وأنها في حاجة ألية جهود إلحالل السالم في ظل تصاعد 
حدة األزمات والخالفات، مشدًداعلى أهمية فتح مكتب للمنظمة في القاهرة عن طريق 
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تكثيف التواصل مع السفارة الكورية في مصر لتكون حلقة وصل بين المنظمة ومنظمات 
المجتمع المدني األخرى العاملة في مصر، وبشكل أخص تلك المتخصصة في المجال 

الحقوقي.
 4 نحو  تعقد  المنظمة  أن   ،"Yoonsug"/الدكتور أكد  المنظمة،  نشاط  وحول 
مؤتمرات خالل العام، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر نهاية العام الحالي في كوريا الجنوبية 
من 16 إلى 20 ديسمبر المقبل، يتناول المجاالت السياسية والدينية واإلعالم وتمكين 
المقبل  مارس  شهر  خالل  آخر  ومؤتمر  السالم،  على صنع  يؤثر  ماقد  وكل  الشباب، 
)14 مارس 2017( في كوريا، للحديث عن القانون الدولي واإلعالن العالمي للسالم 
والتنمية. وعلى الصعيد اإلقليمي سيعقد منتدى في أرمينيا، وهو منتدى سنوي يرتكز 
على أربعة محاور أساسية هي، تمكين المرأة، والشباب، والعقيدة الدينية، وأثرها على 

التحوالت السياسية. 
مؤكًدا أن تلك المؤتمرات تهدف للتوصل لصيغة مشتركة حول صنع السالم في إطار 
المؤمنة  العالم  أن شعوب  مشدًدا على  وأشكاله،  مفاهيمه  تعدد  في ظل  الدولي  القانون 
بالسالم يجب أن تكون دافعاً لقادتها إلحالل السالم ونبذ الخالفات والعنف. ولتحقيق ذلك، 
البد من وجود نظام متكامل يهدف لتحقيق السالم في العالم عن طريق تطبيق معايير 
وليس  األطراف  كل  يحقق مصالح  بما  العالمي  الصعيد  على  وتفعيلها  الدولي  القانون 
لطرف على حساب اآلخر، والعمل على رفع الوعي الشعبي، والتعريف بمعايير القانون 
الدولي، وخاصة في تلك الدول التي التزال تعاني من االحتالل، وفي هذا الصدد أوضح 
المؤتمرات في كل من  العديد من  الماضية تم عقد  أنه خالل الشهور   "John" /السيد
إسرائيل ومصر واألردن وأرمينيا، وتم االلتقاء بممثلين من كافة الدول،إال أن النتيجة أن 
لكل منهم رؤيته المختلفة عن السالم، ما يؤدي إلى صعوبة تصور موحد حول السالم، 
وهو األمر الذي اتفق عليه شركاؤنا ممن التقينا بهم في مصر بدًءا من رئيس المحكمة 
الدستورية،  واألستاذ أحمد رفعت )أستاذ القانون الدولي(، واألستاذ محمد الدقاق، وهما 

.)HWPL( عضوين في منظمة
تأكيًدا على ماذكره الدكتور/ "Yoonsug"، أوضح السفير عزت سعد أن الجهود 
البد أن ترتكز حول وضع رؤية وتصور عالمي اليتدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
تعتمد  ومنظمات  دول وشركات  هناك  أن  مشدًدا على  الوطنية،  سيادتها  ويحافظ على 
على تجارة السالح، والذي لن يتحقق إال باستمرار الحرب. مضيفًا بأنه على الرغم من 
أننا في القرن العشرين إال أننا النزال نواجه استعماًرا إسرائيليًا لألراضي الفلسطينية، 
وتحالفات دولية ذات أهداف مختلفة، مما يجعل خلق عالم خاٍل من الحروب والدمار أمر 
في غاية الصعوبة،خاصة في ظل سباق التسلح العالمي، وامتالك الدول الخمس الدائمين 
منها  كل  مواجهة  في  وسلطاتها  قوتها  لتعزيز  شامل  دمار  ألسلحة  األمن  مجلس  في 
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لألخرى،مشيًرا إلى أن هذا هو الحال مع دولة إسرائيل المالكة ألسلحة نووية في منطقة 
خالية منها، بحجة أنها تسعى لحماية نفسها من األخطار القادمة من الدول المحيطة بها، 
مستغلة حالة الضعف العربي، وعدم وجود مواقف قوية عربية موحدة معترضة على 
التواجد النووي اإلسرائيلي، واالكتفاء بالمطالبات المستمرة باستصدار قرارات إدانة من 
مجلس األمن، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح أن الدول العربية لم تبذل مايكفي 

إلحالل السالم وإنهاء الحرب.
واختتم سيادته حديثه بالتأكيد على أن إعالن السالم يقوم بشكل أساسي على احترام 
سيادة الدول، والمساواة فيما بينها، وكذا قيم الدين والثقافة والمعتقدات، فضالً عن تسوية 
اللجوء  دون  الوساطة(  التوفيق،  التحكيم،  )المفاوضات،  السلمية  بالسبل  الصراعات 
للحرب، مشدًدا على ضرورة أن يشمل إعالن السالم على إيضاح ماهية الوسائل التي 
يمكن من خاللها تعزيز السالم العالمي.موضًحا أن المجلس المصري على أتم االستعداد 
لتقديم الدعم للمنظمة في كافة المجاالت، وفي تنظيم المؤتمرات على الصعيد اإلقليمي، 
وبخاصة في مصر ليكون راعيًا، وحلقة الوصل مع تلك المنظمات، فضالً عن التواصل 
المعلومات والتفاصيل  المجلس بكافة  إمداد  بأهمية  وتقديم االستشارة والدعم، وطالبهم 
الجانبين  خالل  بين  التعاون والتنسيق  استمرار  المقبلة، مؤكًدا على  المؤتمرات  حول 

الفترة المقبلة.
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زيارة وفد المجلس السوداني للشؤون الخارجية

في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2016، زار وفد من المجلس السوداني للشؤون 
زيارة  على  رًدا  الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  من  بدعوة  القاهرة،  الخارجية 

األخير للخرطوم في مطلع فبراير 2016.
مجلس  رئيس  نائب  محمد،  الرحمن  عبد  أحمد  السيد/  السوداني،  الوفد  ضم  وقد 
الوسيلة،عضو مجلس  السماني  د.  العام،  األمين  أحمد،  يوسف فضل  السفير/  األمناء، 
إسماعيل  اآلسيوية،السفير/  و  العربية  العالقات  مدير  يوسف،  د.علي  السفير/  األمناء، 
المدير  مصطفى،  محمد  د.سليمان  السفير/  األفريقية،  مديرالعالقات  إسماعيل،  أحمد 
التنفيذي ومقرر المجلس ومسؤول العالقات األوروبية واألمريكيتين، السيدة/ ماجدولين 

الطيب، مسؤولةاإلعالم والعالقات العامة والتوثيق.

أوالً: برنامج الزيارة:
خالل زيارته للقاهرة، عقد الوفد السوداني االجتماعات واللقاءات والمقابالت التالية:   

المجلس . 1 إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  مع   2016 نوفمبر   28 اجتماع صباح 
المصري للشؤون الخارجية، تبعه جلسة نقاش موسعة مع أعضاء المجلس.

الخارجية)بقصر . 2 وزارة  بمقر  الخارجية  وزير  سامح شكري،  السيد/  مع  لقاء 
التحرير( بعد ظهر 28نوفمبر 2016.

لقاء مع السيد األمين العام/ أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة العربية صباح يوم . 	
29 نوفمبر2016.

جلسة نقاش مع وحدة الدراسات األفريقية بمركز األهرام للدراسات السياسية . 	
واالستراتيجية، بمشاركة رئيس المجلس المصري، ومديره، والسفير/ د.صالح حليمة 

عضو المجلس، وذلك صباح 29 نوفمبر2016.
لقاًءا بعد ظهر يوم 29 نوفمبر مع السيد/ حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، . 	

بحضور كل من السيد السفير/ منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ عبد الرؤوف 
الريدي، الرئيس الشرفي، ود.حازم عطية هللا، أمين الصندوق، والسفير/ عزت سعد، 

مدير المجلس، والسفير/ د.صالح حليمة، عضو المجلس.
جلسة نقاش موسعة بمعهد الدراسات والبحوث األفريقية التابع لجامعة القاهرة . 6

صباح 30 نوفمبر2016، بمشاركة كل من السفير رئيس المجلس، ومديره، والسفير/د.
صالح حليمة عضو المجلس.
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ثانيًا: المـــداوالت:
وفد . 1 زيارة  بداية  في  افتتاحية  كلمة  المصري  المجلس  رئيس  ألقى 

المجلس السوداني، رحب فيها بالوفد السوداني واستعرض فيها زيارة المجلس 
المصري للشؤون الخارجية للمجلس السوداني في الخرطوم في فبراير 2016، 
وما حفلت به من حفاوة وتكريم ومناقشة مختلف جوانب العالقات بين الشعبين 
والبلدين منذ فجر التاريخ، وتعزيز أواصر األخوة والصداقة بين البلدين على 
كافة المستويات منذ استقالل السودان عام 1956، وحرص مصر على التأكيد 
على الوحدة والسالمة اإلقليمية للسودان،  واإلشارة إلى التطور اإليجابي لتلك 
العالقات وارتقاؤها إلى المستوى الرئاسي بعقد اللجنة المشتركة العليا برئاسة 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفخامة الرئيس عمر البشير، وتوقيع إعالن 
الشراكة االستراتيجية بين البلدين في أكتوبر 2016، وكذلك مشاركة الرئيس 

السيسي في نفس الشهر في الحوار الوطني في الخرطوم.
 تحدث رئيس الوفد السوداني وشكر رئيس المجلس المصري للشؤون 2. 

الخارجية على دعوتهم الكريمة، وعبر عن سعادته هو وأعضاء الوفد بوجودهم 
في القاهرة، استجابة للدعوة الكريمة التي تلقوها من المجلس المصري، وذلك 
في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعت عند زيارة وفد المجلس المصري للشؤون 
الخارجية للسودان في 28 فبراير 2016، و التي تدعو إلى الزيارات المتبادلة 
والثقافي،  القومي  األمن  سيدعم  والذي  الخارجي  الشأن  لتعزيز  فعالة  كآلية 
خاصة في ضوء التطورات التي تمزق المنطقة العربية حاليًا وتهدد استقرار 

مصر والسودان.
كما أشار رئيس الوفد إلى أهمية  دور منظمات المجتمع المدني في الشأن الخارجي، 
وفي المجاالت األخرى. وأكد رئيس الوفد السوداني على أهمية التركيز على ما يجمع 
والتي  الجادة،  القضايا  لمواجهة  اإلرادة  تجديد  أهمية  علي  أكد  كما  يفرق،  ما  على  ال 
أشار إليها رئيس المجلس المصري خاصة في مجال توظيف اإلمكانات الضخمة في 
ذهنية  أهمية خلق  إلى  المائية، وأشار  الموارد  االستفادة من  النيل وعلي رأسها  وادي 
المكتسبة  الموارد  بما الينقص من  المياه  توظيف  للتفاهم حول  جديدة ورؤى مستقبلية 
لدول المصب كما تمكن دول المنبع من حقها في االستفادة من المياه، وضم رئيس الوفد 

السوداني إلى حديثه أهمية إحياء تجربة التكامل في وادي النيل.

تناولت جلسات النقاش عدد من القضايا جاءت على النحو التالي:
جميع جوانب العالقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز بصفة خاصة على التطورات 
األخيرة، السيما منذ ثورة 30 يونيو 2014 في مصر وحتى أكتوبر2016، والذي شهد 
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العليا  اللجنة  البلدين في ختام اجتماعات  التوقيع على وثيقة الشراكة االستراتيجية بين 
المشتركة التي عقدت– وألول مرة– على مستوى رئيسي البلدين في الفترة من 2 إلى 

5 أكتوبر 2016. 

ثالثًا: المحاور الرئيسية للمشاورات:
1- على الصعيد السياسي:

تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في كل من مصر والسودان في المساهمة - أ
السياسية  العالقات  تعترض  التي  الخالفية  الموضوعات  لمختلف  إيجاد حلول  في 
البلدين،  حكومتي  بين  النظر  وجهات  تقريب  في  يساهم  وبما  البلدين،  بين  فيما 
وإيجاد أرضية مشتركة تراعي أولويات ومشاغل الشعبين لتعزيز أواصر التعاون 

المشترك.
بين - ب فيما  التعاون  لتطوير  والتفاعل  التشاور  لتكثيف  المجلسين  جهود  تضافر 

البلدين وباقي الدول األفريقية من ناحية، والدول العربية من ناحية أخرى.
وحول العالقات المستقبلية مع اإلدارة األمريكية الجديدة بعد تولي الرئيس دونالد - ه

األمريكية  اإلدارة  عالقات  تكون  بأن  توقعات  وجود  على  التأكيد  تم  فقد  ترامب، 
ومساندة  البلدين  مصلحة  في  سيصب  الذي  األمر  وهو  جيدة،  بمصر  الجديدة 
مصرلجميع المصالح السودانية في مواجهة العقوبات األمريكية )جددت مؤخًرا(، 
أي أن مصر يمكن أن تستثمر عالقاتها الجيدة بإدارة ترامب لحث واشنطن على 

تحسين عالقاتها بالخرطوم.

2- الحوار الوطني السوداني:
الترحيب بمؤتمر الحوار الوطني في السودان الذي أطلقت أولى جلساته • 

في أكتوبر 2015 من خالل 7  لجان المعروفة بآلية )7+7(، وصدر عنه وثيقة 
تشمل: السالم، الهوية، الحريات األساسية، االقتصاد، العالقات الخارجية، قضايا 
بداية  واعتباره  الخارج،  في  للحوار  بالممانعين  االتصال  تنفيذه،  وآليات  الحكم 
لتضافر الجهود الوطنية في السودان بمشاركة جميع أطياف الشعب السوداني لنبذ 
والتضامن  السودانيين  كافة  بمشاركة  الوطنية  الجهود  في  واالنصهار  الخالفات، 
الخارجية  التحديات  لمواجهة  التوحد  في  السوداني  الشعب  وآمال  أهداف  لتحقيق 
التي تحيكها الدوائر الخارجية المعادية، ولتحقيق طموحات الشعب السوداني وآماله 
لتقسيم  الخارجية  المؤامرات  ووأد  الذات  على  الجماعي  واالعتماد  التضامن  في 

السودان.



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م 172

أكد الجانبان على القيام بالتحرك لتعزيز هذا الحوار، ولهذا يتعين على • 
المساعي  بذل  واألفراد  القادة  به من  الحواروالمهتمين  في  المشاركين  الجميع من 
لمشاركة القوى الوطنية المهمة والممانعة وتشجيعها على االنضمام للحوار الوطني.  

3- العالقات بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان:
الترحيب بقيام مصر بدور إيجابي بين الطرفين، خاصة في ظل العالقات المميزة 
والقوية مع حكومة الخرطوم، والدفاع المصري المتواصل عن المصالح السودانية، مع 

اإلشارة إلى أن وساطة إثيوبيا تسعى إلى إبعاد الدور المصري للوساطة.
4- سد النهضة:

التأكيد على ضرورة التشاور المستمر بين إثيوبيا والسودان ومصر حول بناء سد 
النهضة، والتأكيد على أن تصميم السد يلزم أال يؤثر على أمن وحقوق البلدين. والتأكيد 
على عدم التأثير على الموارد المائية الالزمة لحياة شعبي دولتي المصب واحتياجاتها 
الزراعية عند استكمال بناء السد وخالل فترة ملء الخزان أمام السد، وااللتزام باالستغالل 

األمثل لمياه النيل.
5- إســـرائيل:

التحذير من محاوالت إسرائيل لحصار وتطويق مصر والسودان من خالل التعاون 
مع بعض الدول األفريقية في جميع المجاالت من الزراعة والصناعة وخاصة الصناعات 
العالقات المصرية –  التدريب، بما يؤثر سلبًا على  الصغيرة والمتوسطة، وفي مجال 
ناحية  من  والعربية  األفريقية  الدول  باقي  مع  البلدين  وعالقات  ناحية،  من  السودانية 

أخرى.
6- التعــليم:

أكثر  كانت  الماضي   في  التعليم  مجال  في  البلدين  أن عالقات  على  الجانبان  اتفق 
ازدهاًرا مما هي عليه اآلن، ولكن الموقف في هذا المجال تغير بعد إغالق فرع جامعة 
القاهرة في الخرطوم، وهناك خيارات كثيرة لتصحيح الوضع بإنشاء جامعة مشتركة 
مصرية – سودانية تضم طالبًا وأساتذة من مصر والسودان، ولتكن في أسوان وفتح فرع 
لها في الخرطوم أو "أم درمان" أو "بورسودان"، واالعتراف بشهاداتها في البلدين، بما 

يسمح بتعزيز أواصر العالقات بين الشعبين.
7- في مجال النقل والمواصالت:

التواصل بينهما واستكمالها بشبكة  البلدين لتعزيز  أهمية فتح المعابر األرضية بين 
البحر األحمر، واستكمال الطريق حتى بورسودان، باإلضافة  الساحلية بطول  الطرق 
إلى أهمية تضافر جهود البلدين وبالتعاون مع دول أخرى مثل الصين لمد خط السكك 
الحديدية من "أسوان" وعبر "وادي حلفا" إلى الخرطوم. وفي هذا الصدد، قدم المجلس 

المصري للشؤون الخارجية ورقة حول ممر التنمية الشرقي .
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8- التعاون الثقافي:
ضرورة تنشيط التعاون الثقافي بين البلدين والدور الكبير الذي تمثله 	 

القوى الناعمة في البلدين في هذا المجال.  
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثقافي في كال البلدين في إطار ماتم 	 

االتفاق عليه في اللجنة العليا المشتركة في القاهرة في أكتوبر عام 2016، واعتبار 
عام 2017 عام الثقافة المصري – السوداني.

وفي لقاء الجانبين المصري والسوداني بوزير الثقافة يوم 29 نوفمبر 	 
2016، أكد سيادته على أهمية البدء من اآلن في إعداد برنامج التظاهرات الثقافية 
التي سيجري تنظيمها في البلدين عام 2017، بما في ذلك إدماج الشباب في تطوير 

العالقات الثقافية بين البلدين.
األحداث 	  يعكس  وثائقي  فيلم  بإنتاج  القيام  أهمية  على  التأكيد  تم  كما 

البارزة في تاريخ البلدين للرد على الدعايات المغرضة التي تقوم بها بعض وسائل 
اإلعالم.

9- اإلعــــالم:
االهتمام بمحاوالت اإلعالم في البلدين للوقيعة بين مصر والسودان، والعمل على وأد 
تلك المحاوالت في مهدها لتفادي استفحالها والتأثير السلبي على الرأي العام بما يضر 

بمستقبل تطوير العالقات وازدهارها في المستقبل.  

رابًعا: العالقات االقتصادية والتجارية:
وفي هذا المحور، تم التأكيد على عدد من النقاط على النحو التالي: 

العالقات . 1 مستوى  إلى  البلدين  بين  االقتصادية  العالقات  الترتقي 
التاريخية واألزلية المتواصلة بين الشعبين منذ فجر التاريخ، وضرورة تنشيطها 

لخدمة أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدين.
االقتصادية . 2 التنمية  لتحقيق  البلدين  بين  التكامل  إحياء  ضرورة 

واالجتماعية ورفع مستويات المعيشة في البلدين.
وذلك . 	 دوالر،  مليون   800 اليتجاوز  البلدين  بين  التجاري  التبادل  أن 

على الرغم من افتتاح البلدين لمعبر "أرقين" في 29 سبتمبر 2016، ليصبح عدد 
المعابر ثالثة )وادي حلفا القديم، وقسطل – أشكيت، وأرقين( بهدف زيادة حركة 
التجارة بين البلدين ومع بقية دول القارة، هذا فضالً عن عضوية البلدين في منظمة 
الكوميسا، وعليه فهذا المعدل الضعيف يمكن مضاعفته أضعافًا مضاعفة من خالل 
العمل على تطوير المعبر من الناحيتين بحيث يكون معبراً رئيسياً لحركة التجارة 
البرية، وزيادة الخدمات والتسهيالت على الطرق من الجانبين، وزيادة الواردات 
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مصر  الستيراد  كبديل  المصري  الشعب  باحتياجات  للوفاء  اللحوم  من  المصرية 
ونيوزيالندا، فضالً  الالتينية، وأستراليا،  أمريكا  مثل دول  بعيدة  اللحوم من دول 
على ضرورة اإلسراع في رفع قرار تجميد استيراد الخضروات والفاكهة واللحوم 
واألسماك المجمدة من مصر، وهو القرار الصادر قبيل أيام من عقد اللجنة العليا 
المشتركة برئاسة رئيسي البلدين وألول مرة، والمستمر حتى الوقت الحالي على 

الرغم من االتصاالت المكثفة من الجانب المصري لرفع قرار الحظر.
إلقامة . 	 باستثمارها  تسمح  البلدين  كال  في  المتاحة  اإلمكانيات  أن 

الزراعية  التنمية  مجال  في  البلدين  إمكانيات  فيها  تتكامل  مشتركة  مشروعات 
والصناعات الغذائية الستيفاء احتياجات البلدين في مجال األمن الغذائي، واالستغناء 

عن استيراد المنتجات المثيلة.
الصناعات . 	 في مجال  السودان  احتياجات  استيفاء  الصحة–  في مجال 

الدوائية، وفي مجال الصحة العامة ومكافحة األوبئة، وفي مجال التعاون الصحي، 
إيجاد األطباء المتخصصين في عالج المرضى في السودان وفي مجال الصحة 

الوقائية.
في مجال التدريب، الوفاء باحتياجات السودان في مجال التدريب ورفع . 6

القدرات من مصر.

خامًسا: االجتماع مع السيد سامح شكري وزير الخارجية:
رحب وزير الخارجية بالوفد السوداني مؤكًدا على النقاط التالية:

التركيز على اإلرادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو – وإعطاء أولوية . 1
زيارة  بعد  العالقات  لتعزيز  البداية  وكانت  السودانية،   – المصرية  للعالقات 
اللجنة  إطار  في  لمصر  البشير  الرئيس  زيارة  ثم  للخرطوم،  السيسي  الرئيس 
االستراتيجية  علي  واالتفاق  الماضي،  أكتوبر  في  القاهرة  في  العليا  الرئاسية 

المشتركة بمبادئها، باعتبار السودان يمثل أقرب شعوب العالم لمصر.
القادة . 2 مستوى  على  السياسي  الحوار  العليا  المشتركة  اللجنة  تعزز 

والمستوى الوزاري، فضالً عن تعزيز الروابط االقتصادية، وهو ما تجلى مع 
افتتاح 3 معابر بين البلدين، باإلضافة إلى تكثيف التعاون على الصعيد الثقافي 

بهدف تعزيز األمن المشترك لمواجهة التحديات المختلفة.
التأكيد على أن نهر النيل هو شريان حياة مشترك بين البلدين الشقيقين، . 	

الجانبين–  بين  عليه  المتفق  السوداني–  المصري  الموقف  عليه  يؤكد  ما  وهو 
للتفاهم حول أي مشروعات مستقبلية، فضالً عن  البلدين  بين  التوافق  وأهمية 
التوافقية  العالقة  التنمية وتعزيز  في  النيل  وادي  احترام حق شعوب  ضرورة 
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التي ظهرت في القمة الثالثية المشتركة بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا في 
شرم الشيخ في فبراير 2016.

البد من العمل على تجاوز الماضي وبناء العالقات الثنائية على أساس . 	
التفاهم المشترك.

التأكيد على أن يظل اتفاق عام 1959 الضامن لحقوق مصر والسودان . 	
في المياه مع احترام حقوق دول المنبع.

التماسك . 6 أن  على  مشدًدا  السوداني،  الوطني  للحوار  المصري  الدعم 
الداخلي يحقق االستقرار.

فيما أكد الجانب السوداني على عدد من النقاط:
في . 1 واإلفراط  البلدين،  بين  للوقيعة  اإلعالم  محاوالت  بوأد  االهتمام 

مبالغة اإلعالم خالل تناول القضايا المختلفة، والتي تفاقمت عندما تركت الساحة 
لإلعالم المستقل. وعليه يلزم الحذر من اإلشكاليات التي تثيرها وسائل اإلعالم 

التي تعبر من خاللها عن آراء شخصية  ومغرضة. 
والتحذير . 2 ذلك،  مراقبة  وأهمية  السودان،  جنوب  قضايا  مع  التعامل 

من االنفصال في إطار محاوالت التفتيت التي لن تضر إال الجميع،  محذرين 
من  العربية  الجامعة  و  مصر  الستبعاد  الهادفة  "االيجاد"  دول  محاوالت  من 

المشاورات المتعلقة بجنوب السودان.
3 . – قياسياً  رقماً  التي شهدت  الرئيسين  بين  اللقاءات  أهمية  على  التأكيد 

إطار  في  المنعقد  الحالي  االجتماع  عن  – فضالً  العالقات  تميز  علي  يدل  مما 
في  الرئاسي  المستوي  على  اجتماع  أول  في  وأنه  القنصلية،  المشتركة  اللجنة 
الشهر الماضي، تمكنا من تحقيق إنشاء المعابر التي تعزز العالقات بين الشعبين، 
وتعمل على تحقيق  التكامل بين البلدين من خالل البرلمان المصري– السوداني، 
باإلضافة لالستفادة من تجارب دبلوماسي البلدين، فضالً عن تنسيق المواقف بين 

البلدين في إطار عضوية مصر غير الدائمة في مجلس األمن والسلم األفريقي.
وفي مجال التعليم – أعرب عن آمله في إنشاء جامعة مشتركة  يدرس . 4

فيها ويقوم بالتدريس مواطنون من البلدين، على  مستوى الطالب وعلى مستوى 
األستاذ، بحيث يجري التفاعل بين البلدين على مستوى الشباب بما يساعد على 

التالحم بين البلدين، وكذلك على مستوى الفنون.
الحاجة إلى استمرار التنسيق بين الجانبين على كافة األصعدة بما فيها . 5

الصعيد اإلعالمي والثقافي،  والعمل على إيجاد حلول لمختلف المشاكل.
االستفادة . 6 على  والعمل  الشائكة،  القضايا  من  الكثير  تصويب  أهمية 

الدوائي  الكثير من اإلنتاج  للبلدين، حيث تمتلك مصر  المتاحة  من اإلمكانيات 
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والمنتجات الزراعية الصناعية، والكثير الذي يمكن استثماره ومضاعفته لحاجة 
الشعب السوداني لها، والعمل على النهوض بحجم التبادل التجاري الذي قدر بـ 

800 مليون دوالر والذي ال يعكس حجم اإلمكانيات الكبيرة بين البلدين. 
مع . 7 السودان  بوجود  نشأ  اإليجاد"  "تجمع  بأن  اآلسف  عن  اإلعراب 

استبعاد مصر، لتكون النية استبعاد السودان عن محيطها العربي.
ضرورة العمل على  االعتراف بشهادات الطالب المتخرجون من فرع . 8

جامعة القاهرة في الخرطوم.
أهمية تدريب السودانيين في مصر، مطالبًا أن تقوم مصر بدفع الجهود . 9

لتدريب السودانيين في مصر.

العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين  الغيط،  أبو  أحمد  السيد/  مع  اللقاء  سادًسا: 
بحضور السفير السوداني بالقاهرة، ونائبة رئيس وفد السودان لدى الجامعة العربية:
تم االتفاق على عقد اجتماع في مقر الجامعة العربية لمنظمات المجتمع المدني في الدول 

العربية عام 2017، يكون نواته لقاء مجلسي الشؤون الخارجية في مصر والسودان.

سابًعا: اللقاء مع السيد/ حلمي النمنم، وزير الثقافة:
أعرب رئيسا المجلسين عن الشكر والتقدير للسيد وزير الثقافة الستقباله وفدي . 1

المجلسين، والتأكيد على أن العالقات الثقافية بين البلدين تمثل مكونًا غاية في األهمية في 
تطوير العالقات بين البلدين والشعبين.

في السياق عاليه، أوضح السفير/ عبد الرؤوف الريدي، أن الثقافة هي مفتاح . 2
العالقات المصرية – السودانية، وأن وثيقة الشراكة االستراتيجية الموقعة بين البلدين،  
في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين في أكتوبر الماضي، تشير 
إلى أهمية التعاون الثقافي وجعل عام 2017 عام الثقافة المصرية في السودان والعكس 
بالنسبة للسودان، وإقامة فعاليات ثقافية بين البلدين في هذا اإلطار.وفي هذا السياق، يود 
المجلسان – بوصفهما من منظمات المجتمع المدني – أن يكونا جزًءا من هذه الفعاليات.

أبدى الوزير النمنم ترحيبه بوفدي المجلسين، مضيفًا أن الوزارة بصدد تشكيل . 	
لجنة لإلعداد لعدد من الفعاليات الثقافية التي تعتزم إقامتها في مصر والسودان الشقيق، 

وأن هناك بروتوكوالً للتعاون الثقافي بين البلدين.
الترجمة في . 	 يتعلق بحركة  فيما  الوزير على بعض تساؤالت األعضاء  أجاب 

مصر. وقد طلب الجانب السوداني من الوزير تبني عدد من الفعاليات الثقافية السودانية 
في مصر والتي يعد لها بعض أعضاء المجلس السوداني للشؤون الخارجية، وقد رحب 
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الوزير بذلك.
السياسية  للدراسات  األهرام  بمركز  األفريقية  الدراسات  وحدة  مع  اللقاء  ثامنًا: 

واالستراتيجية، ومعهد البحوث والدراسات األفريقية بجامعة القاهرة:
تعزيز . 1 المختصون عن  تحدث  2016، حيث  نوفمبر   30 و   29 يومي  اللقاءان  تم 

العالقات بين البلدين في جميع المجاالت، واستعداد المركز والمعهد للتعاون مع المجلس 
السوداني فيما يحقق صالح البلدين، وإزالة أي عقبات كل في مجاله التي تعوق مسيرة 

العالقات الثنائية.
والدراسات . 2 البحوث  معهد  مع  التعاون  على  والسوداني  المصري  الجانبان  اتفق 

األفريقية في جامعة القاهرة، لتنظيم مؤتمر في أكتوبر عام 2017 حول "آفاق التعاون 
العربي – الصيني" بالتعاون مع بعض مراكز البحوث والدراسات المهتمة.  

وافق معهد البحوث والدراسات األفريقية على االستجابة لرغبة المجلس السوداني . 	
للشؤون الخارجية حول عدة أمور، منها:

توفير منحة سنوية ألحد أبناء السودان للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه 	 
بالمعهد.

تزويد المجلس السوداني بمكتبة حديثة بمراجعها في المجاالت التي يهتم بها.	 
تفعيل البحوث التي يتم إعدادها في السودان في مجاالت التاريخ والجغرافيا.	 

تاسًعا: نتائج الزيارة:
 وافق الجانبان على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من المجلسين تكون مهمتها البحث 
وتقديم تصورات متكاملة حول سبل تطوير العالقات بين الجانبين،وإيجاد حلول وبدائل 
عملية ألي عقبات أوعراقيل أمام نمو هذه العالقات في إطارها االستراتيجي الذي يليق 

بها.وبحيث ينقسم عمل المجموعة إلى شقين:
العالقات، وتقديم حلول 	  لمسيرومالبسات عرقلة  العميق  التناول  األول:  الشق 

عملية لكيفية التغلب عليها.
في 	  االستراتيجية  الطبيعة  ذات  والتصورات  األفكار  مناقشة  الثاني:  الشق 

المجاالت المختلفة للتعاون وبناء الشراكة بين الجانبين.
تحت  وتوصياتها  اللجنة  هذه  وضع  على  شكري  سامح  الوزير/  السيد  وافق  وقد 
نتائج  السوداني  الخارجية  تبني معالي وزير  إلى  تطلعهما  الجانبان  أبدى  كما  رعايته، 

عمل مجموعة العمل المقترحة.
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شخصيات
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محاضرة السيد/ د. مصطفى عثمان 
وزير الخارجية السوداني األسبق، حول

»العالقات المصرية- السودانية: آفاق الحاضر والمستقبل«

بدعوة من المجلس  بتاريخ 23 فبراير 2016، ألقى السيد/ د. مصطفى عثمان طه، 
وزير خارجية السودان األسبق، وعضو البرلمان السوداني، محاضرة بعنوان"العالقات 
المصرية– السودانية: آفاق الحاضر والمستقبل"، وذلك بمقر النادي الدبلوماسي المصري، 
واألكاديميين  والمثقفين  الدبلوماسيين  من  ونخبة  المجلس،  أعضاء  من  لفيف  حضرها 
المصريين والسودانيين منهم، السيد/ عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني بالقاهرة، 
والسفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس باإلنابة، والسفير/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس 

الشرفي للمجلس ، والسفير/ د. عزت سعد، مدير المجلس وآخرين.
وفي بداية حديثه، أكد د. مصطفى عثمان على وجود عاطفة قوية تجمع شمال وجنوب 
الوادي، وأن مصر عمرها الحضاري أكثر من سبعة آالف سنة والسودان امتداد لهذه 
الحضارات، وأن ما تشهده العالقات المصرية– السودانية في الفترة الحالية يختلف عن 

السابق نتيجة المستجدات على الوضع اإلقليمي في المنطقة العربية.
واستعرض د. مصطفى عثمان في هذه الندوة عدة محاور جاءت على النحو التالي:

ـ المتغيرات العالمية وتأثيراتها على مصر والسودان.
ـ المتغيرات اإلقليمية وتأثيراتها على مصر والسودان.

ـ تحديات العالقات المصرية– السودانية.
واختتم كلمته بعدد من التوصيات والمقترحات؛

أوالً: المتغيرات العالمية وتأثيراتها على مصر والسودان:
أصبح العالم كيانًا واحًدا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وانتهاء القطبية الثنائية 
بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية، وقد حدثت تغيرات عدة، ففي السابق 
مسألة الديمقراطية لم تكن بذات االهتمام الموجود بعد الحرب الباردة، وفي عصر ما بعد 
الحرب الباردة فُتح المجال لهيمنة أمريكا مقابل حقوق اإلنسان.في حين هيمن االقتصاد 
االقتصادي االشتراكي، والذي طبق في  الفكر  بعد زوال  العالمية  الحر على األسواق 
مصر والسودان، واآلن لم يعد باإلمكان بناء االقتصاد المصري والسوداني على أنقاض 

االقتصاد االشتراكي.
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هذا فضالً عن زيادة التدخل في شؤون الدول الداخلية، وتقلُّص السيادة القطرية، و تم 
تقنين التدخل في شؤون الدول الداخلية عبر مواثيق وقوانين دولية تصدر من منظمات 
دولية كبرى، فهناك تدخالت في دولنا القطرية، وكذلك قضايا استجدت بعيًدا عن الحدود 
تحتاج درجة من  اإلقليمية واإلثنية، مثل قضايا اإلرهاب والتي صارت  والصراعات 
التعاون والتنسيق نظًرا للتهديد المباشر لها على استقرار الدول، مثل جماعة بوكو حرام 
وتهديدها للسودان، وداعش والقاعدة وتهديدهم لمصر، فمجموعات التطرف واإلرهاب 

صارت قضايا عالمية. 
باإلضافة إلى ما سبق، فقد ظهرت تكتالت وتحالفات في المنطقة وهذا يصعب على 
الدول القطرية العودة إلى مبدأ )عدم االنحياز(، فآخرها عاصفة الحزم واستبشر البعض 
بها خيًرا كبديل للدفاع العربي المشترك والبعض رآه تجمًعا إسالميًا لمحاربة اإلرهاب 

وضروري أن ندرس تلك التحالفات وفوائدها.
مع استمرار سيطرة القطب الواحد،  فإن الواليات المتحدة باتت مهددة بانتهاء سطوتها 
العالمية نظًرا لوجود مؤشرات نحو عالم متعدد األقطاب متمثلة في "البريكس"حيث لها 
متوقع  والصين  عسكرية،  وقدرات  سياسية  مواقف  ولها  خارجية  وأسواق  كلي  إنتاج 
الواليات  شأن  من  يقلل  سوريا  في  روسيا  ودور  األولى،  االقتصادية  للقوة  وصولها 
المتحدة في هذا الصراع السوري المستمر قرابة األربعة أعوام، ومن هنا فإن الواليات 
المتحدة ستحارب ألجل إبقاء قطبيتها األولى ولكن علينا االستعداد لعالم متعدد األقطاب.
أيًضا هناك تدخالت في األمن القومي العربي من قوى إقليمية مثل إسرائيل وإيران 
وتركيا، واستطاعت تلك القوى التمدد في ظل غياب نفوذ عربي، وهذا لم يوجد منذ عقود 
من الزمان. وبعد مرور مائة عام على )اتفاقية سايكس– بيكو(، فإننا في غفلة من إمكانية 
بيكو"  الغربيين يرون أن "سايكس –  المثقفين  أن  الخطة، رغم  تلك  تغيير في  إحداث 
جديدة يتم صياغتها، تبًعا لكتاب قد صدر مؤخًرا واسمه )ال توقفوا القتال( ومعه خارطة 

لشرق أوسط مفتت، والذي نشهده يؤكد ما درسناه.
وفيما بعد قيام ثورات الربيع العربي تزايدت اآلمال ولكن مع فشلها في تحقيق مطالب 
الشعوب العربية، فقد أحبطت الشباب والكثيرين، وهناك مقولة )ربيع عربي إلسرائيل( 
وال أحد يعيش سواها هذا الربيع، ويتصور د/ مصطفى عثمان رئيس وزراء إسرائيل 

"بنيامين نتنياهو" متعجبًا مما يحدث في المنطقة العربية بأسرها.
إن انتشار حركات التطرف واإلرهاب في الشرق األوسط في ليبيا وسوريا واليمن 
وقتل  العراق،  كما في  )بالهوية(  قتل  أمام  فصرنا  غاية،  القتل  من  جعل  قد  والعراق 
العربية  الحالة  وصارت  واليمن،  العراق  في  أيًضا  الحال  هو  كما  والتبعية(  )بالديانة 
اآلن أمام )فوضى غير خالقة(، وقد حدث تراجع في القضية الفلسطينية، والتي كانت 
الجامع األول للدول العربية، فالسودان التي كانت بكافة أطيافها تساند القضية الفلسطينية 
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قد صارت اآلن بعيدة كل البعد عن تفاصيل القضية الفلسطينية، بل يعد االهتمام بتلك 
القضية من قبيل الترف الذهني أحيانًا.

هذا وقد ضعفت القدرة التحليلية على رؤية مستقبل األمن القومي العربي بمفهومه 
وتطبيقه، ويجب أن تتم مراجعة وضع األمن العربي قبل أن يتم طرح أي رؤية له، فعدم 
وجود تلك الرؤية أدى إلى إعادة هيكلة كاملة  لقوة عربية مشتركة في الجامعة العربية، 
وقد فشلت الجامعة العربية في حماية العالم العربي من بعض التدخالت، وال يمكن إلقاء 
اللوم على األمانة العامة للجماعة العربية ألنها في النهاية تتكون من كافة الدول العربية.
الدول العربية بعد حرب  الدولة القطرية هي الشاغل األول لكافة  وأخيًرا أصبحت 
الكويت، فيما كانت إيران وإسرائيل قد طرحتا استراتيجية خاصة بهما لخدمة أهدافهما 
في منطقة الشرق األوسط، بعيًدا عن العالم العربي المنشغل بقضايا أمنه القومي وسيادته 

القطرية.

ثانيًا: المتغيرات اإلقليمية وتأثيراتها على مصر والسودان:
)أرض  الفراعنة  أسماها  وقد  األزل  قديم  منذ  المصرية–السودانية  العالقات  نشأت 
األرواح(، واستمرت هذه العالقة والنيل هما الموّحدة لعالقات البلدين، وقد كانت دولة 
1821م،  عام  علي  محمد  وّحدها  والتي  ممالك  مجموعة  عن  عبارة  قديًما  السودان 

واستمرت عالقات مصر والسودان حتى انفصل السودان عام 2011م إلى دولتين. 
وفي هذا الصدد،تجب اإلشارة إلى أن أفضل وثيقة لتكامل مصر والسودان صدرت 
األسبق  السوداني  والرئيس  السادات،  أنور  محمد  األسبق  المصري  الرئيس  عهد  في 
جعفر النميري، وقد كانت في إطار سياسي واقتصادي ولمدة عقد من الزمان، وقد كان 
السفر بين القاهرة والخرطوم متيسًرا بأسعار زهيدة، واآلالف من الطالب السودانيين 
وأتى  السودان،  في  الثالثة  والديمقراطية  إبريل  ثورة  حتى  مصر  في  يدرسون  كانوا 
صادق المهدى إلى الحكم وطرح )ميثاق اإلخاء( وتوترت العالقات بين مصر والسودان 

منذ ذلك الحين.

ثالثًا: تحديات العالقات المصرية السودانية:
وشالتين  حاليب  أزمة  حدثت  وعندما  جيدة،  السودانية  المصرية-  العالقات  كانت 
في الماضي، فإن "عبدهللا خليل" رئيس السودان آنذاك، والرئيس المصري جمال عبد 
الناصر قد تداركا الموقف بحنكة، وظلت العالقات المصرية في حالتي صعود وهبوط، 
وأكد د.عثمان أن أوضاع العالم العربي الحالية، وإن كانت تنم عن نسيان الحلم العربي، 

د العربي يوًما ما. فإنه يؤمن بالتوحُّ
ثم عرض د. عثمان ألهم القضايا المطلوب معالجتها لالستقرار:

في  والخصوصية  بالوحدة  د. عثمان  يؤمن  والسودان،  مصر  بين  الحدود  أزمات 
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العالقات المصرية – السودانية في عالقات البلدين، مع رفضه التام لجعل تلك العالقات 
بمثابة جدار في دراسة بعض األمور بدقة. فإبان عهد الرئيس السوداني السابق "عبدهللا 
األسبق جمال عبد  المصري  الرئيس  تعامل  وقد  أزمة حاليب وشالتين،  بدأت  خليل" 
على  الخالف  بدأ  الحادثة  تلك  ومنذ  األزمة،  لحل  جنوده  بسحب  األزمة  مع  الناصر 
فقد  حاليب  مساحة  لكبر  حدودي  نزاع  محل  وهو  األزمات،  أحد  فأصبح  المثلث  هذا 
موجة  دول  في  االستعمار  خلّف  وقد  االستراتيجية،  لثرواتها  نظًرا  بها  االهتمام  كان 
الديمقراطية الثالثة العالمية كما أسماها "صامويل هنتنجتون"العديد من األزمات، منها 
خالفات ترسيم الحدود، ويجب أن تحل في إطار القانون الدولي والتقاضي ال أن يكون 

الخيار العسكري مطروًحا من األساس.
نزاع حاليب وشالتين ال يجب تصعيده سياسيًا وقانونيًا، ولكن يجب حله في إطار 
قّدم  أنه  الشرح موضًحا  في  عثمان  د.  وأسهب  والسودان.  بين مصر  الودية  العالقات 
ورقة مقترحات للرئيس المصري األسبق محمد حسني مبارك، مؤكًدا له فيها على عدم 
احتياج السودان لحاليب، وإنما مصر هي التي بحاجة إليها، والسودان لن ترفض هذا 
الطلب، ولكن دون استعراض للقوة من الجانب المصري في سحب حاليب وشالتين 
من السودان. ورد مبارك بطلب ورقة تكاملية لمقترحات د. عثمان، وقد كان فيها إلغاء 
للطرفين،  البلدين في منطقة مثلث حاليب وشالتين، جعلها محل استثمار  بين  الحدود 
آليات تحقيق الحريات األربعة )التنقل– اإلقامة– التملك– العمل(، وعند توقيع االتفاقية 
تحفّظ الموقف المصري، وأكد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق أن 
مشكلة دارفور في أوّجها، ويجب عالج دارفور، وبدأنا تنفيذه من طرف واحد، وألول 
مرة هناك عشرات من االستثمارات المصرية في السودان، وهناك طرق برية ُمهّدت 
بتطبيق مسألة  يلتزم  السودان ال  و هذا جعل  توقّعها  لم  والسودان، ومصر  بين مصر 
الحدود  أزمات  تعالج  وأخيًرا  جدواها،  عن  سليمان  اللواء  وتساءل  األربعة،  الحريات 
في إطار تكاملي والرئيس السيسي والبشير جعلوا القضايا محل الخالف جانبًا بعد خلق 

أجواء مواتية لعالجها.
سد النهضة،وهو الذي يمر عبره نهر النيل المتدفق من أدغال أفريقيا شماالً إلى دلتا 
مصر جنوبًا، ويمر بالعديد من المناخات المختلفة في أفريقيا. وفي هذه األجواء، طرحت 
إثيوبيا بناء سد النهضة، وقد توافق موقف السودان وإثيوبيا تجاه هذه القضية، وإن كانت 
الخرطوم قد قدمت بعض األفكار لتجاوز مشكالت السد، حتى بات بناؤه حقيقة واإلعالن 
عن انتهائه في 2017م، وهذا يحتاج منا لوقفة، ال يزال السودان عند نقطة الصفر وهو 
بحاجة لوقفة، وتحتاج مصر للنظر في العالقة من إطار المتغير اإلقليمي خاصة وأن ما 

يجري في ليبيا وجنوب السودان يؤثر تأثيًرا مباشًرا على مصر والسودان.

المقــترحات:
اإلبقاء على هذه العالقة والدفع بها لألمام في ظل ما يواجهه البلدان، وأن يعمل . 1
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وزيرا الخارجية في البلدين على حل األزمة وفق قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين.
ويقوم . 2 المدني،  المجتمع  تؤثر جهات شعبية في مؤسسات  الشعبي  الجانب  في 

على كاهل المجلس المصري للشؤون الخارجية والسوداني مسئوليات تطوير العالقات 
بين البلدين.

الخارجية . 	 وزيري  برئاسة  المجلسين  في  الخارجية  للعالقات  لجنة  تأسيس 
المصري ونظيره السوداني لتنسيق المواقف المشتركة.

الشباب . 	 ترعى  االجتماعية،  والشئون  والرياضة  الثقافة  لوزراء  لجنة  تأسيس 
والرياضة وتجتمع بطريقة منتظمة.

على المستوى اإلقليمي، يجب أن ننشر الوعي في البلدين بأهمية إثيوبيا للمنطقة . 	
األفريقية، خاصة وأن بها نسبة كبيرة من المسلمين وبها مجتمعات عربية، وهي تمتاز 
بالنمو االقتصادي، وتلك المتغيرات يجب دراستها بعين االعتبار حتى يتم اتخاذ قرارات 

مالئمة دون تجني.
إيجاد ميثاق شرف إعالمي، فلوال أن السيسي والبشير كانا على ميثاق شرف . 6

ورعوا االتفاق لما استمررنا في بث إيجابيات العالقات المصرية– السودانية، ومن هنا 
البد من جعل التعاون الثنائي بين البلدين عن تراٍض.

إيجاد آلية من المجلسين من أجل إقامة ندوات مشتركة، تقدم لذوي الشأن في . 7
األجهزة التنفيذية والتشريعية.

إنهاء توترات الشعوب وملء حالة الفراغ في العالقات المصرية– السودانية. . 8

مداخالت الحضور:
الشكر  القاهرة(  في  السودان  (سفير  العليم  عبد  المحمود  عبد  السفير/  وجه 
للدكتور  مصطفى عثمان،على الندوة القيمة التي شملت جوانب عديدة تخص العالقات 
المصرية –السودانية في الماضي والحاضر، و تطلّع السفير عبد العليم إلى زيادة التعاون 
االستراتيجي بين البلدين فيما يخص أزمة سد النهضة، وأن يتم تطبيق إعالن المبادئ 
و البدء في تنفيذه لالنتهاء من تلك األزمة، و تطبيق المشاريع اإلنمائية في دول حوض 

النيل وخاصة السودان.
أكدت السفيرة/ منى عمر (عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية(، 
أن السودان يحاول تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وشددت 
على ضرورة وقوف السودان مع مصر باعتبارهما دولتين متضررتين من بناء السد، 
وطالبت  لمصر،  والتاريخية  الجغرافية  منطقة حاليب وشالتين  تبعية  على  أكدت  كما 

بضرورة إنهاء الخالف حول هذه المنطقة بين البلدين الشقيقين. 
البلدين"،  بين  العالقات  في  شوكة  "تظل  حاليب   قضية  أن  عثمان   د.  ذكر  وقد 
وأضاف أن حل هذه المشكلة إما أن يكون بالحوار أو بالتحكيم، وأنه بالرغم من ذلك لن 
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تشكل هذه المشكلة رغم حساسيتها الشعبية–على حد وصفه– عائقًا أمام تطوير العالقات 
بين البلدين.

بين  العالقات  األسبق(  المصري  الخارجية  (وزير  العرابي  محمد  السفير/  وصف 
فهي  الجغرافية،  العوامل  وأرستها  التاريخ،  سطرها  عالقات  وأنها  بالوثيقة،  البلدين 
شقيقة،  دولة  أي  تحالفًا ضد  تشكل  ال  العصور، ومصر  عبر  والتزال  ممتدة  عالقات 
باإلضافة  المرفوضة،  المواجهة  بعيًدا عن  النيل  دول حوض  بين  التعاون  ونصرعلى 
إلى سعى مصر لتحقيق التكامل مع السودان في كافة المجاالت، الفتًا إلى أن العالقات 

المصرية– السودانية لن يُسمح بالنيل منها سواء من داخل البلدين أو من خارجها.
من جانبه، تساءل السفير/ محمد أنيس سالم عضو المجلسعن مدى جدية التعاون 
والسودان  مصر  وأن  خاصة  البلدين،  تمس  التي  القضايا  في  السوداني   – المصري 
أجاب  وقد  ندوته،  في  عثمان  د.  ذكرها  كما  األمد  طويلة  تاريخية  عالقات  تربطهما 
د.عثمان بأنه بالفعل هناك بعض المشكالت التي تحد من انطالق العالقات االقتصادية، 
والمبادالت التجارية بين البلدين، فهناك عوائق بمثابة )مؤشرات سلبية( للقطاع الخاص 
في مصر، ومنها مشكلة تحويل أرصدة وأرباح شركة مصر للطيران الموجودة لدى 
البنوك السودانية بالعملة المحلية، والحاجة لتفعيل الشراكة المصرية– السودانية للتكامل 

الزراعي.
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لقاء مع السفير الروسي حول العالقات الثنائية
والقضايا اإلقليمية

بالدول  مصر  لعالقات  المختلفة  الجوانب  على  التعّرف  على  المجلس  من  حرًصا 
الكبرى ذات التأثير في قضايا المنطقة، فقد ُدعي السفير الروسي بالقاهرة السيد/ "سيرجي 
كربتشنكو"  إللقاء محاضرة صباح 10 إبريل 2016 عنوانها "حاضر ومستقبل العالقات 

المصرية– الروسية، ورؤية موسكو لألوضاع في منطقة الشرق األوسط".
بدأت الندوة بترحيب السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د.عزت 
سعد، مدير المجلس، بالسادة الحضور، وتحّدثا عن تطور التعاون بين البلدين منذ الحقبة 

السوفيتية بجانب تناوله للعالقات الثنائية مع روسيا.
وقد تطّرق السفير الروسي إلى التعاون العسكري بين البلدين مشيًرا إلى أنه يسير 
بشكل جيد للغاية، ونّوه إلى التعاون االقتصادي بين البلدين بجانب مشروع إلقامة منطقة 
السويس، واليزال  بقناة  الصناعية  المنطقة  في  تكون  أن  المرّجح  صناعية روسية من 

ينتظر تحديد الموقع باإلضافة للمشاريع األخرى التي يتم التباحث بشأنها.
أن  ذكر  المعلّقين، حيث  قائمة  الريدي،  الرؤوف  السفير/ عبد  استّهل  جانبه،  من 
في  "أود  بالقول:  الحديث  في  وواضًحا،مستطرًدا  سلًسا  كان  الروسي  السفير  عرض 
مالحظة واحدة أن أطرح رؤيتي وهي تتعلق بالحقبة الماضية، حيث كانت تشهد عالقات 
االتحاد  وتقديم  العالم  في  االستعمار  أدت إلنهاء  العالمي  الصعيد  قوية ومزدهرة على 
فقرة   )1514( المتحدة رقم  لألمم  العامة  الجمعية  بالتعاون مع مصر،قرار  السوفيتي، 
)10( إلنهاء االستعمار، وحاليًا تربط بيننا قضية مهمة وهي محاربة اإلرهاب، وهو ما 
يتوّجب على البلدين التعاون إلنهائه. فهذا االنفالت الفكري يصل إلى احتمالية استخدام 
أسلحة الدمار الشامل بواسطة هذه الجماعات التكفيرية. ونحن لسنا بصدد البحث عن 
أسباب هذا التطرف غير المنتمي ألي دين، ولكنني أريد التأكيد على أن البلدين قد نجحا 
في الماضي في هزيمة االستعمار،وبالتالي يجب عليهما التعاون في معالجة التطرف".

القضية  السيما  المنطقة  أزمات  في  الروسي  للدور  سعد،  عزت  السفير/  عرض 
السورية والملف الليبي، وما يجري من تنسيق وتشاور بشأن هذه األزمات بين القاهرة 
اإلرهاب. مكافحة  مجال  في  البلدين  بين  مؤسسي  إطار  وجود  عن  فضالً  وموسكو، 
تراجع  السفير/ عزت سعد، حدوث  أّكد  اإلسرائيلي،  العربي –  الصراع  وفيما يخص 
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في تلك القضية، لكنها تظل القضية األولى على المستوى الشعبي، وأن البلدين يتبادالن 
باستمرار رؤاهما المشتركة في هذا الشأن. 

العالقات  عن  "كربتشنكو"  السفير  تحّدث  المجلس،  أعضاء  أمام  حديثه  وفي 
وانتخاب   ،2016 يونيو   30 ثورة  بعد  اكتسبته  الذي  والزخم  الروسية،   – المصرية 
والمبادالت  االقتصادي  التعاون  إلى  ذلك  في  مشيًرا  لمصر،  رئيًسا  السيسي  الرئيس 
نّوه  لمصر.وقد  الروسية  السياحة  حركة  في  ممثلة  الخدمات،  تجارة  وكذلك  التجارية 
السفير إلى تفاصيل االتفاق حول إنشاء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، 
مشيًرا إلى أن مصر قد حصلت على تسهيالت مالية غير مسبوقة من الحكومة الروسية 

إلنشاء هذه المحطة.
ومتواصل  قائم  البلدين  بين  التعاون  بأن  ذلك  الروسي على  السفير  تعليق  جاء  وقد 
ووثيق، والزيارات المتبادلة جارية، وعلى أعلى مستوى، ثم جاءت مداخالت أعضاء 

المجلس وردود السفير الروسي عليها، ومنها:
الشنواني، والسفير/ رخا  العرابي، و د. أميرة  نبيل  السفير/  جاءت مداخالت من 
حسن، وكلها أثارت قضايا مختلفة حول العالقات الثنائية بين مصر وروسيا، وموقف 
تعزيز  إلى  الحاجة  الجميع  أّكد  وقد  العالمية.  القضايا  المنطقة ومن  ملفات  موسكو من 

وتطوير العالقات بين البلدين على أساس المصالح المشتركة.
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لقاء المجلس المصري للشؤون الخارجية
بالسيدة »هيلين كالرك« رئيس وزراء نيوزيلندا األسبق، والمدير 

التنفيذي السابق لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بمناسبة 
ترشيحها لمنصب األمين العام لألمم المتحدة

بتاريخ 22 مايو 2016، استضاف المجلس لقاء مع السيدة "هيلين كالرك"، رئيس 
وزراء نيوزيالند األسبق والمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي السابق، بمقر 
النادي الدبلوماسي )نادي التحرير(، وقد ُعقد االجتماع بناًء على طلب من سفير نيوزيلندا 
لدى القاهرة، ضمن جهود السيدة كالرك لدعم ومساندة ترشيحها لمنصب األمين العام 
السيدة/"هيلين  من  كٌل  النيوزيلندي  الجانب  عن  اللقاء  وحضر  المتحدة.  لألمم  القادم 
كالرك"، السفير/"بارني رايلي"، سفير نيوزيلندا بالقاهرة، السيدة/"روسماري بانكس"، 
موسى،  عمرو  السيد/  من  كل  المجلس  جانب  من  وحضر  وايباي".  والسيد/"دانيل 
الرئيس  الريدي،  عبدالرؤوف  السفير/  الفقي،  مصطفى  د.  السيد/  فهمي،  نبيل  السيد/ 
الشرفي للمجلس، السفير/ د.محمد ابراهيم شاكر، السفير/ د.عزت سعد، د. منى مكرم 

عبيد،والسفير/ محمد أنيس سالم.
للمجلس، أعمال االجتماع  الشرفي  الرئيس  الريدي،  السفير/ عبدالرؤوف  استهل 
بالترحيب بالسيدة "هيلين كالرك"، مشيًدا بسياستها في منطقة الشرق األوسط إبان فترة 
عملها رئيًسا لوزراء نيوزيلندا لتسع سنوات، وخالل فترة عملها مديًرا لبرنامج األمم 
المتحدة للتنمية، مشيًرا إلى حرص المجلس على معرفة رؤيتها للمشكالت الدولية في 
حالة انتخابها أمينًا عاًما للمنظمة العالمية. وقد شّدد على أهمية دور األمين العام لألمم 
المتحدة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها المجتمع الدولي المعاصر، السيما مع 

تصاعد أنشطة اإلرهاب والتطرف، وخاصة عدم االستقرار في المنطقة.
سجل  أن  إلى  مشيًرا  كالرك  بالسيدة  موسى،  عمرو  السيد/  رّحب  مداخلته،  في 
نيوزيلندا فيما يخص الوضع الفلسطيني مشرف للغاية، و أشار السيد/ موسى إلى عدد 

من النقاط جاءت على النحو التالي:
ـ لم تفشل األمم المتحدة تماًما في القيام بواجباتها كما أثبتت الوكاالت المتخصصة 

فعاليتها في مجاالت عدة، وأّكد أهمية تفعيل دور المجلس االقتصادي واالجتماعي.
ـ مجلس األمن الدولي في حاجة إلى إصالح، وخصوًصا ممارسة األعضاء الدائمين 
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لحق الفيتو و ذلك بما يّرشد استخدامه لمواجهة التحديات المعاصرة.
ـ هناك توافق في اآلراء بين الدول األعضاء، وفي مجلس األمن على وجه الخصوص، 
حول ضرورة وجود السيدة كالرك ضمن القائمة القصيرة للمرشحين لمنصب األمين 

العام.

بدأت السيدة هيلين كالرك بالتعبير عن عالقتها الممتدة مع مصر والعالم العربي 
خالل رئاستها للوزراء في بالدها لمدة 9 سنوات، مشيرة إلى النقاط التالية:

ـ أكدت أنها كانت حريصة على افتتاح سفارة نيوزيلندا في القاهرة في عام 2007.
ـ في ضوء التحديات العديدة، يجب على األمم المتحدة أن تتخلّى عن األسلوب الذي 

تعمل به، وأن تعود إلى تجسيد مبادئ وأهداف الميثاق.
ـ وصفت كالرك ترشيحها باالستثنائي بالنظر إلى منصبها كرئيس وزراء نيوزيلندا 

السابق مع إشارتها إلى أدائها القوي ونهجها الفّعال للقضايا الُملّحة.
كافة مجاالت عمل  باتت ضرورية، وفي  المتحدة  األمم  أن عملية إصالح  أكدت  ـ 

المنظمة، السيما السلم واألمن الدوليين، والتنمية، وقضايا نزع السالح.
ـ هناك حاجة واضحة لتفعيل دور األمين العام للمنظمة وفقًا للمادة )99( من الميثاق.
في  التأثير  في  كالرك  السيدة  خطط  فهمي، عن  نبيل  السيد/  استفسر  جانبه،  من 
النظام العالمي فيما لو تم انتخابها أميناً عاماً لألمم المتحدة، وأولوياتها الرئيسية في 

إحداث التغيير.
وفي ذات السياق أجابت السيدة كالرك عن أن األولوية الرئيسية لها ستكون جعل األمم 
المتحدة أكثر تماسًكا على جبهة السلم واألمن، خاصة فيما يتعلق بقضايا االتجار بالبشر، 
والالجئين، والجريمة المنظمة واإلرهاب، مع التصدي لألسباب الجذرية لتحديات القرن 
الـ21، وقالت أنها تتطلع أيًضا إلى المزيد من المشاركة فيما يتعلق بتفاعل األمين العام 

مع مجلس األمن الدولي.
طلبت د. منى مكرم عبيد من السيدة كالرك بحكم سنوات عملها في برنامج األمم 
المتحدة للتنمية االطاّلع على دور منظمات المجتمع المدني، وخصوًصا البرلمانيين من 
الناشطين في العمل المدني، وأن تهتم بتفعيل دور المنظمة واالستعانة بأولئك البرلمانيين 

لتحقيق أهدافها.
منفتحة.  الجانبين من خالل عملية  بين  التواصل  بفوائد  بقناعتها  وقد رّدت كالرك 
واتفقت على أن إشراك المجتمع المدني أمر بالغ األهمية؛ نظًرا لحقيقة أن ميثاق األمم 
المتحدة ينص "نحن الشعوب" وليس "نحن الدول األعضاء". وأضافت أن برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي أقام عالقات مع برلمانات عديدة خالل إدارتها له.
أعرب السفير/ د. محمد إبراهيم شاكر، عن قلقه بشأن األسلحة النووية في الشرق 



191المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م

األوسط، معربًا عن أمله بتحقق إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في المنطقة. كما 
ذّكر السفير شاكر السيدة كالرك بأنه منذ التمديد الالنهائي لمعاهدة منع انتشار األسلحة 
الشأن، كما  1995 لم يحدث أي جديد في هذا  المراجعة" لعام  النووية خالل "مؤتمر 
فشل مؤتمر "المراجعة األخير )2015(" في التوصل إلى عقد مؤتمر لمنطقة الشرق 
األوسط، وأعرب السيد السفير عن أمله في أن يكون ذلك حافًزا للسيدة كالرك لتعزيز 
بجميع  بل  السالح  بنزع  يتعلق  بما  فقط  ليس  أولويات  وتحديد  المنطقة،  في  االستقرار 
شؤون الشرق األوسط في حالة انتخابها األمين العام الجديد. وقد رّدت السيدة كالرك بأن 
هذه القضية ذات أولوية قصوى بالنسبة لها، وأنه على الرغم من أنه أمر محبط للغاية 
للتعامل معه، فمن الضروري أن تظل نشطة بشأن مسألة نزع السالح من أجل الحفاظ 

على السلم واألمن الدولي.
 توجه بالسؤال السفير/ محمد أنيس سالم،للسيدة كالرك عن التغيرات التي يمكن 
إدخالها في القسم اإلداري لألمم المتحدة خاصة في ضوء تجربتها كمسئول عن برنامج 

األمم المتحدة للتنمية.
وقد علقت السيدة هيلين كالرك باآلتي:

ـ يجب أن يكون المجلس االقتصادي واالجتماعي منتدى أكثر تفاعالً و قدرة على 
جذب وزراء المالية.

ـ هناك حاليًا عدة وكاالت متخصصة في منظومة األمم المتحدة في حاجة إلى التنسيق 
الوثيق فيما بينها ما يمنع التداخل و االزدواجية في االختصاصات.

ـ أشارت أن الهدف من الدول األعضاء والوكاالت تشكيل كيان أكثر تماسًكا.
فيما  المستقبل  في  أفكارها  توضح  أن  كالرك  السيدة  من  الفقي  د. مصطفى  طلب 
يخص عملية السالم في الشرق األوسط، بعد أن ذكر مركزية مصر في الساحة السياسية 

العالمية.
أجابت السيدة كالرك بتحديد مشكلة عدم مشاركة األمم المتحدة في الشرق األوسط 
على أنه لم يكن هناك قرار من مجلس األمن بشأن هذه المسألة في 7 سنوات. واختتمت 
السيدة كالرك إجابتها بالقول أن هناك حاجة إلى مزيد من التفكير اإلبداعي حول كيفية 

إنشاء منصة للشرق األوسط في النظام السياسي الدولي.
تطّرق الحوار مع السيدة كالرك إلى القضية الفلسطينية، وما يمكن لألمم المتحدة 
عمله في هذا الشأن، حيث أشار السيد/ نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إلى وصول 
أوانه،  فات  قد  يكون  ربما  الدولتين  الحديث عن حل  وأن  مسدود،  إلى طريق  األمور 
مشيًرا إلى ضرورة أن يتحّمل مجلس األمن مسئولياته في هذا الشأن، وأنه قد يكون من 
الصعب على األمين العام القيام بدور وساطة بين األطراف للتوصل إلى تسوية. وفي 
هذا السياق، ذكر السيد/ عمرو موسى، أنه قد يكون من األجدى بالنسبة للسيدة كالرك 
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أن تقوم بدور في عملية المصالحة الفلسطينية، وأنه على قناعة بإمكانية النجاح في ذلك 
في حال انتخابها أمينًا عاًما. و قد علّقت السيدة كالرك بأن هذه القضية ما تزال تراوح 
مكانها منذ عقود، وأن هناك العديد من اآلليات التي تم إقرارها للعمل على إيجاد تسوية 

عادلة إال أنها لم تفعل شيئًا،مستشهدةً في ذلك "بالرباعية الدولية". 
الفلسطينية  المصالحة  تحقيق  الحضور حول ضرورة  إليه  ذهب  ما  مع  اتفقت  وقد 
حتى يتم تفويت الفرصة على نتنياهو الذي يتعلّل بعدم وجود طرف فلسطيني واحد يمكن 

التعامل معه.       
في ختام اللقاء، وّجه السفير/ عبد الرؤوف الريدي، الشكر لجميع الحضور، وُمتمنّيًا 
للسيدة كالرك النجاح، مشيًرا إلى ضرورة التوافق بين الدول األعضاء في مجلس األمن، 
وأن يكون األمين العام أكثر انخراطًا، ويتخذ اإلجراءات المناسبة لتجاوز البيروقراطية.
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لقاء السيدة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج بأعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية

وزيرة  مكرم،  نبيلة  السيدة/  التقت  المجلس،  من  وبدعوة   ،2016 يونيو   2 بتاريخ 
الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأعضاء المجلس بمقره بالمعادي، 
حيث استغرق اللقاء نحو ثالث ساعات، قامت خاللها السيدة الوزيرة بعرض أولويات 
عمل الوزارة والتحديات التي تواجهها، والرد على تساؤالت واستفسارات األعضاء. 
في  بأبنائنا  للمجلس  الخاص  االهتمام  في ضوء  التوصيات  من  بعدد  اللقاء  انتهى  وقد 

الخارج.
افتتح السفير الدكتور/ منير زهران، رئيس المجلس، اللقاء  بالترحيب بالوزيرة نبيلة 
مكرم، معربًا عن سعادته البالغة باختيارها وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين 
بالخارج في التعديل الوزاري األخير، وعن كونها أحد أبناء وزارة الخارجية ممن تقلدوا 

شرف هذا المنصب.
كما أعرب السفير/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، عن سعادته 
بتلبية الوزيرة دعوة المجلس، مشيًرا إلى أنه كمواطن مصري لطالما انزعج كثيًرا مما 
يحدث للمصريين بالخارج، وتوسم خيًرا حينما علم باختيار الوزيرة نبيلة مكرم لمنصب 
وزيرة الهجرة، ولما رآه من اهتمام بالمصريين في الخارج، وحتى في الحاالت الفردية 

منها مثلما حدث في حالة المواطن المصري بالكويت. 
وأكد السفير الريدي على أن المصريين بالخارج قوة لمصر، وخصوًصا في أفريقيا 

والدول العربية، وأن أمام الوزيرة مجاالً جديداً لتضيف فيه إلى قوة مصر الناعمة.
بدأت الوزيرة نبيلة مكرم كلمتها، باإلعراب عن سعادتها بلقاء أعضاء المجلس، 
وتناولت عمل الوزارة، ودورها كوزيرة للهجرة وما تواجهه من تحديات، وقد تركزت 

كلمتها حول عدد من النقاط جاءت على النحو التالي:
هناك  أن  بها،  قامت  التي  الجوالت  خالل  من  الحظت  أنها  الوزيرة  —أوضحت 
ملفات كثيرة تحتاج إلى جهد الوزارة، إلى جانب اعتبارها وزارة الهجرة بمثابة الظهير 
وبين  بينها  مشتركاً  هناك عمالً  وأن  األخرى وخاصة  الوزارات  من  للعديد  الحكومي 
مختلف الوزارات المصرية، باعتبار أن الهدف هو رعاية المصريين بالخارج، والدفاع 

عن مصالحهم وربطهم بالوطن األم.
الرئيس  السيد  من  إيمانًا  جمهوري،  قرار  وليدة  هي  الهجرة  وزارة  أن  —أكدت 
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مصر  وتحسين صورة  دعم  في  ودوره  بالخارج  المصري  بأهمية  السيسي  عبدالفتاح 
أكثر من  دام  بعد غياب  الهجرة  الهدف وراء عودة وزارة  أن  اعتبرت  وقد  بالخارج. 
28 عاًما هو إثبات أن الدولة المصرية تقف خلف المواطن المصري وتدعمه بالخارج 
وبالداخل، وهي رسالة بأن حياة المواطن غالية ومهمة، وأن الدولة المصرية حريصة 

على حماية رعاياها في الخارج.
الخارج أحيانًا بأن كرامتهم ُمهدرة،  —فيما يتعلق بما يردده بعض المصريين في 
أوضحت الوزيرة أن المصري هو الذي يكفل هذه الكرامة ويحافظ عليها طالما احترم 
النظام والقانون في الدولة التي ارتضى السفر إليها، ولكن إذا حدث تجاوز فإن الدولة في 
مصر تتدخل لتقف خلفه وتساعده سواء كان مهاجًرا شرعيًا أو غير شرعي، أو بمعنى 
آخر إذا كان وضعه مقننًا أو غير مقنن. كما تسعى الدولة إلى تقنين أوضاع العديد من 

هؤالء.
—أشارت الوزيرة إلى أنه من بين أهم التحديات التي تواجهها وزارتها يتمثل في 
االنقسامات والخالفات المزمنة فيما بين الجاليات المصرية في الخارج، ورغبة الكثير 
من أبنائها في العمل منفرًدا بعيًدا عن روح الفريق أو العمل الجماعي، مشيرة إلى أن 
هذه االنقسامات تّصعب كثيًرا من مهمتها، ومهمة السفارات والقنصليات المصرية في 
الخارج في المقام األول، كما تعوق استفادة أبناء الجالية مما تقدمه الدول المضيفة من 

تسهيالت ومزايا للجاليات األجنبية في إطار الجهود التي تبذلها إلدماج األجانب فيها.
وقد ضربت الوزيرة مثالً بالتجربة السودانية التي أعربت عن إعجابها بها، مضيفة 
أن وزارة المغتربين السودانية لديها تنظيم محكم لعمل األندية السودانية بالخارج، حيث 
أنها مسجلة ومحظور على أعضائها ممارسة أي نشاط بدون الرجوع للوزارة، كما أن 

هناك تقارير شهرية عن مجمل أعمالها.
—ارتباطًا بما تقدم، أكدت الوزيرة ضرورة االهتمام بأبناء الجيلين الثاني والثالث 
للمصريين بالخارج. وأشارت- على سبيل المثال– إلى أنها الحظت خالل ترددها على 
الجالية المصرية في كندا أن بعض أبناء الجيلين الثاني والثالث يدرسون بالقاهرة، حرًصا 
من األسر المصرية على ربط أبنائهم بالوطن األم من ناحية، ولصعوبة وجود أماكن لهم 
في الجامعات والمعاهد الكندية من ناحية أخرى. وأضافت الوزيرة أن وزارتها تتواصل 
المصرية من  الجامعات  في  الدارسين  بيانات  للحصول على  العالي  التعليم  مع وزارة 

أبنائنا في الخارج، وااللتقاء بهم وتوفير اإلمكانات لربطهم بمصر.
—أشارت الوزيرة إلى أن ملفات وزارة الهجرة كثيرة، وأنها بناًء على طلبات من 
الوزراء  مجلس  رئيس  قام  حيث  التأمينية،  المظلة  بإنشاء  قامت  بالخارج،  المواطنين 
بتشكيل لجنة عمل لهذه المظلة تتشكل من وزارات: القوى العاملة، والداخلية، والتضامن 
اقتطاع جزء من  إلى  التأمينية  المظلة  الهجرة، وتهدف  إلى جانب وزارة  االجتماعي، 
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رواتب المواطنين في شكل تأمينات، ويستردها المواطن في حالة الفصل أو من أجل نقل 
الجثمان في حالة الوفاة في الخارج.

—قامت الوزارة بطرح الشهادات الدوالرية، والتي أطلقت عليها السيدة الوزيرة اسم 
"شهادة بالدي"، وهي شهادات وطنية اجتماعية استثمارية، الهدف منها تحقيق مصالح 
أنها  الوزيرة  ذكرت  اإلطار،  هذا  وفي  الوطني.  االقتصاد  ودعم  بالخارج،  المصريين 
تواصلت مع محافظ البنك المركزي الذي قام بطرح شهادات تبدأ بمبلغ 100 دوالر من 
القاهرة، وبنك  الحكومية، وهي)البنك األهلي، وبنك  للبنوك  المواقع اإللكترونية  خالل 
مصر( ويتم تحويل العائد للمواطنين بالخارج كل 6 أشهر، كما أن شروط استرداد قيمة 
تسعى  أنها  إلى  وأشارت  اإللكتروني.  الموقع  متوفرة على  االستثمارية  الشهادات  هذه 
إلى توعية المواطنين المصريين بالخارج بالشهادات الدوالرية، وللرد على تساؤالت 

المواطنين.
كذلك نّوهت الوزيرة إلى جهود وزارتها في مجال تشجيع السياحة واالستثمار في 

مصر، بجانب توفير فرص للتدريب بالوزارة في حدود اإلمكانات المتاحة.
�ذكرت أنه من بين أهم التحديات التي تواجهها الوزارة عدم وجود حصر من أي 
تتمكن  حتى  الحصر  هذا  وجود  أهمية  إلى  مشيرة  بالخارج،  المصريين  ألعداد  جهة 
الوزارة من القيام بمسئولياتها تجاههم،  ولهذا الغرض قابلت رئيس جهاز التعبئة العامة 
لمدة عشر سنوات، من أجل وضع عدد  السكاني  التعداد  يتم حصر  واإلحصاء، حيث 
من األسئلة في استمارة االستبيان التي يجريها جهاز التعبئة واإلحصاء، حتى يتم سؤال 

المواطنين إذا كان لديهم أقارب بالخارج وطبيعة عملهم.
بيانات  قاعدة  إعداد  طلبت  حيث  العاملة،  القوى  وزارة  الوزيرة  زارت  —كذلك 
حصر  عملية  في  يساعد  بما  الخارج،  في  للمصريين  تصدر   التي  العمل  لتصاريح 
والمهندسين  نقابات األطباء  بعدد من ممثلي  قريبًا  أنها ستلتقي  إلى  أعدادهم. وأشارت 

والمحامين وغيرهم.
في  أبناء مصر  لالستفادة من خبرات  الهائلة  الفرص  —وفي معرض حديثها عن 
الخارج في عملية التنمية االقتصادية والتكنولوجية الجارية في مصر، أشارت الوزيرة 
إلى أنه خالل زيارتها لكندا، وفي ضوء التعاون الوثيق بين وزارتي الهجرة والكهرباء، 
التقت بعدد من المهندسين المصريين الذين أشرفوا على إنشاء المفاعل النووي الكندي، 
حيث رحبوا بالقدوم إلى مصر لتقديم خبرتهم والمساهمة في إنجاز مشروع إنشاء محطة 

الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في الضبعة. 
أنها قوة ال يستهان  الوزيرة  أكدت  أفريقيا،  المصرية في  بالجاليات  يتعلق  —وفيما 
بكل  أبنائها  ومساعدة  معها  التواصل  على  حريصة  الوزارة  وأن  لمصر،  بالنسبة  بها 
الوسائل، مشيرة في ذلك لدور الدبلوماسية الشعبية في تحسين هذا الدور. وأضافت أنه 
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خالل زيارتها إلثيوبيا، التقت الدكتور جمال إبراهيم، وهو أخصائي في تشوهات العمود 
يتمتع  التي  لتلك  بإثيوبيا ويتمتع بشهرة ومكانة مرموقة هناك، مماثلة  الفقري، ويعمل 
بها الدكتور مجدي يعقوب في مصر، حيث يقوم بتدريب الكوادر الشابة، وسيقوم قريبًا 

بافتتاح مركز لتشوهات العمود الفقري في مصر.
وقد خلصت الوزيرة إلى ضرورة االستفادة من العقول المهاجرة، لخدمة المصالح 

المصرية ليس فقط في الداخل ولكن في الخارج أيًضا.

وقد جاءت مداخالت األعضاء على النحو التالي:
- السفير/ عبدالرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس

أية  وأن  تنظيم،  إلى  يحتاج  الشعبية  الدبلوماسية  ملف  أن  إلى  الريدي  السفير  أشار 
زيارات في هذا الشأن البد وأن يسبقها إعداد جيد ودراية كاملة بتفاصيل العالقات مع 

البلد المضيف، بما يكفل تحقيق العائد من وراء زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية.
وقد تحدث السفير الريدي عن دور مكتبات مصر العامة للنهوض بالبلد من خالل 
عامة، وحث  مكتبة  إنشاء  جديد  إسكاني  كل مشروع  يشمل  أن  وأهمية  الثقافي،  الشق 
الوزيرة على التعاون مع الجاليات المصرية بالخارج لدعم إنشاء المكتبات العامة في 

جميع أنحاء الجمهورية، والتي بلغت حتى اآلن 15 مكتبة.
وقد أجابت الوزيرةبأنها تتفق تماًما مع أهمية تنظيم وفود الدبلوماسية الشعبية، وأنه 
بالنسبة لمكتبات مصر العامة، يجب تفعيل دورها، ألن أغلب الشباب يستمدوامعلوماتهم 
من برامج "التوك شو"، أو من مواقع التواصل االجتماعي، وبالتالي هناك حاجة إلى 
مثل  الداخل  في  يحدث  بما  بالخارج، إلعالمهم  للمصريين  موجهة  علمية  مادة  وجود 

محور تنمية قناة السويس، ومشروع بدر والفرافرة وغيره من المشروعات الكبرى.

- األستاذة/ أنيسة حسونة، عضو المجلس
بالبرلمان  الخارجية  العالقات  للجنة  الوزيرة  زيارة  إلى  أنيسة  األستاذة  أشارت 
والتحديات  اللوجيستية  الوزارة، واالحتياجات  ميزانية ومقر  المصري، وتساءلت عن 

التي تواجهها الوزارة.
الوزارةبأحد  مقر  يوجد  حيث  لوجيستية،  تحديات  تواجه  الوزيرةبأنها  علقت  وقد 
األجانب  السفراء  باستقبال  اليليق  أمر  وهو  عرابي،  أحمد  بشارع  الكائنة  العمارات 
ذلك  وشابة.ومع  ماهرة  كوادر  إلى  حاجة  في  أنها  كما  األخرى،  الوزارات  ومسئولي 
أشارت إلى تقديرها لألزمة المالية التي تمر بها الدولة، وأنها بدأت العمل منذ اليوم األول 

برغم تواضع اإلمكانات بل وعدم وجودها أصالً.
وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية، أشارت إلى وجود كيانات مصرية بالخارج وجهات 
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وهيئات عديدة غير معلومة الهوية، وتتبنى مواقف غير مسئولة وضد مصالح الجاليات 
بإيطاليا"،  المصري  الوفد  "رئيس  نفسه  أعلن  الذي  الشخص  ذلك  على  ومثاالً  نفسها. 
والذي خرج بتصريحات ارتباطًا بقضية "ريجيني"، وأعلن أن وزارة الداخلية متورطة 

في مقتله، وهو ما يتنافى مع الواقع.

- السفير السيد أمين شلبي، عضو المجلس
المهندسين  أكد السفير السيد شلبي أن زيارة الوزيرة لكندا واجتماعها مع عدد من 
فوزي،  محمود  الدكتور  المرحوم  دعوة  إلى  وأشار  انتباهه،  أثار  هناك  المصريين 
رئيس الوزراء لعلماء مصر بالخارج، وتساءل حول كيفية ربط علماء مصر بالخارج 

بالمؤسسات المصرية، والسيما المؤسسات العلمية منها.
المصريين  العلماء  بملف  تهتم  الهجرة  الوزيرة أن وزارة  أعلنت  الصدد،  وفي هذا 
بالخارج لالستفادة من خبراتهم وإعادتهم لمصر مرة أخرى، وأنه بسبب تزايد ثقة هؤالء 

بالوزارة وصل عدد العلماء الذين بدأوا في التواصل مع مصر من كندا إلى 5 علماء.

- السفير محمود السعيد، عضو المجلس
بدأ السفير محمود السعيد مداخلته بواقعة القبض على جاسوس مصري في كندا، كان 
يتجسس على المصريين هناك، ولذلك فهو سعيد بعودة الوزارة مرة أخرى. وأشار إلى 
أن طبيعة الجاليات تختلف من بلد إلى أخر، واستكمل بأن الجالية المصرية في كندا ال 
تحتاج إلى تأمينات، حيث تتمتع بمتوسط دخل جيد جًدا، وبالتالي فإن آلية التعامل الحالية 

يجب أن تختلف.
على  إلى حرصها  مشيرة  السعيد،  محمود  السفير  ذكره  ما  الوزيرةعلى  أّمنت  وقد 
االستفادة من خبرات أبناء الجاليات في الخارج، وأنه في هذا السياق وقعت بروتوكوالً 
سرطان  لعالج  األورمان  لمستشفى  دعم  لتقديم  مصر"،  "تحيا  صندوق  مع  للتعاون 
األقصر  أقامته محافظة  الذي  "المارثون"  في  أنها شاركت  كما  األقصر،  في  األطفال 
لدعم المستشفى، ودعت عدد من األطباء المصريين بكندا لتوقيع بروتوكوالت تعاون 
المصري في  المواطن  الهجرة أعطت  أن عودة وزارة  أكدت على  المستشفى.كما  مع 

الخارج أمالً في المستقبل.

- األستاذ أيمن عدلي، عضو المجلس
الدول  اإلمارات وغيرها من  في  المصرية  العمالة  أن  أيمن عدلي  األستاذ/  أوضح 
العربية، تزاحمها العمالة الهندية والبنغالية وهي عمالة مدربة، وتساءل عن دور الوزارة 

في تأهيل الشباب، وما إذا كان هناك تنسيق في هذا الشأن مع وزارة القوى العاملة.
ذكرت الوزيرة أن تدريب الكوادر والعمالة المصرية هو اختصاص أصيل لوزارة 
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المواطنين  أمام  العقبات  وتذليل  التوعية  هو  الهجرة  وزارة  دور  وأن  العاملة،  القوى 
المصريين بالخارج، كما أن هناك تنسيقًا دائًما مع كل من قطاع الهجرة بوزارة الخارجية 

ووزارة القوى العاملة.

- السفير د. عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية
أكد السفير عزت سعد على أن خبرة الوزيرة نبيلة مكرم من خالل عملها بوزارة 
بالفعل،  اآلن  به  تقوم  ما  وهو  الهجرة،  وزارة  في  رائع  جهد  لعمل  تؤهلها  الخارجية 
وأكد على صعوبة أن تعمل وزارة الهجرة منفردة وأنها بحاجة إلى التعاون والتنسيق 
الوثيق مع مختلف الوزارات حسبما أكدت الوزيرة. وتساءل عَما إذا كان التقليد الخاص 
بعقد "المؤتمر السنوي للمصريين بالخارج"- والذي أُطلق إبان حكم الرئيس السادات- 

مايزال معموالً به من عدمه، وهل يحقق النتائج المرجوة.
عقده   المقرر  من  كان  الخارج  في  للمصريين  مؤتمر  آخر  بأن  الوزيرة  وقد علقت 
باألقصر، ولكن واجهته بعض المشكالت واالنقسامات بين المشاركين مما دعا الوزارة 
إلى إرجاء المؤتمر، والبحث عن بدائل تحقق األهداف المرجوة من مثل هذه المؤتمرات. 

السفيرة منى عمر، عضو المجلس
لعمل  جديدة  آفاقًا  حققت  الوزيرة  أن  إلى  عمر  منى  السفيرة  أشارت  مداخلتها،  في 
المصريين بالخارج، وأنها تحتاج إلى جهد مضاعف حتى يتم توظيف إمكاناتهم وخبراتهم 
لخدمة الوطن. وانتقلت السفيرة منى عمر لملف المصريين في أفريقيا، مؤكدة أن زيارة 
الوزيرة إلثيوبيا ولقاءاتها بالجالية المصرية بإثيوبيا يمثل عالمة فارقة، مشيرة إلى أن 
هناك جاليات أخرى ضخمة في أفريقيا لعل أهمها الجالية المصرية في جنوب أفريقيا، 
نظًرا للتعصب الديني هناك، مضيفة أن الدكتور بطرس غالي كانت لديه رؤية شاملة 

حول جعل الجاليات المصرية بالخارج ضمن جهات صنع القرار.  
وقد أجابت الوزيرة بأنها حرصت على جوالتها ألفريقيا، رغم انتقاد بعض وسائل 
اإلعالم لذلك بدعوى عدم وجود جاليات مصرية في القارة، وأكدت إدراكها للتوجهات 

الدينية المتنوعة في جنوب أفريقيا، وأنها تسعى لزيارة الجالية المصرية هناك بالفعل.

- الدكتور حازم عطية هللا، عضو المجلس
أشار الدكتور حازم عطية هللا إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وأن أغلب المهاجرين 
غير الشرعيين هم من أبناء محافظة الفيوم، كما أشاد بقرار وزيرة الهجرة بوقف عمل 

مؤتمر المصريين بالخارج الهتمامها بالداخل حاليًا.
ودعا الدكتور حازم إلى تعميم تجربة إنشاء المدرسة الفندقية اإليطالية على مختلف 
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للمصريين  8 أندية  عن  اليقل  ما  بها  النمسا  مثل  دولة  أن  إلى  أشار  كما  المحافظات، 
مازالت تتصارع على من لديه الجدارة لتمثيل أبناء الجالية.

من جانبها،أشارت الوزيرة إلى أن الهجرة غير الشرعية منتشرة بشدة في معظم أنحاء 
الجمهورية، وخصوًصا في صعيد مصر، وليس في محافظة الفيوم فقط، وهذا الملف يحتاج 
إلى تضامن كل مؤسسات الدولة، وأكدت أن المهاجر غير الشرعي يعلم تماًما ما سيحدث 

له، ولكن بسبب الصعوبات االقتصادية يسعى إلى البحث عن فرصة عمل بالخارج.
بإيطاليا،  المصرية  بالسفارة  عملها  أثناء  اكتسبتها  التي  الخبرة  إلى  أشارت  كما 
ومقابلتها لألطفال في صقلية ومراكز اإليواء، وأشارت إلى أن المهاجر غير الشرعي 
يعلم تماًما الخطوات التي يجب عليه إتباعها للهروب من هذه المراكز وغيرها، وبالتالي 
فإن المشكلة لدينا، ولمواجهتها يجب إقامة المشروعات متوسطة وصغيرة اآلجل في هذه 
القرى، باإلضافة إلى دور القوات المسلحة في تأمين حدودنا البحرية، وقد اعتبرت أن 

هذا الملف قضية أمن قومي.

- السفير/ هشام الزميتي، عضو المجلس
أشار السفير هشام الزميتي، إلى تضارب أرقام تعداد المصريين المهاجرين للخارج 
ما بين 2.7 مليون مهاجراً مصرياً طبقًا لما ورد من المنظمة الدولية للهجرة، وما يقرب 
من 630 ألف مصري )عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 
لعام 2015(، وحتى عندما كان مسموًحا بتصويت المصريين في الخارج عبر البريد، لم 
يصل العدد إلى نصف مليون مصري، كما أن تحويالت المصريين في الخارج ال تزال 

كما هي، وهناك قصور في األسلوب الذي يتم جمع اإلحصاءات به. 
وقد أجابت الوزيرة بأن أعداد المصريين بالخارج هي التي تبني عليها السياسات داخل 
الوزارة في الوصول لهم ولخدمتهم، وأن الوزارة تواجه أزمة مع المواطنين المصريين 
بالخارج الذين ال يرغبون في تسجيل بياناتهم مع وزارة الهجرة، كما تسعى الوزارة لحثّهم 
الوزارة على  على تسجيل أسمائهم عبر اإلسهامات في بند )شارك برأيك( على موقع 
اإلنترنت، باإلضافة إلى أن الدول األجنبية تمّدنا بعدد المصريين المقيمين فيها، ونحاول 
من خالل تلك اإلحصاءات أن نحدد الرقم الحقيقي لعدد المصريين في الخارج. وفضالً 
عن ذلك تعقد الوزارة لقاءات مع المصريين المهاجرين للخارج لتوضيح قوانين الهجرة، 

وتصاريح العمل في الخارج التي من خاللها يمكنهم ضمان حقوقهم وواجباتهم.

السفير/ أشرف راشد، عضو المجلس
أشاد السفير أشرف راشد بالوزيرة نبيلة مكرم، معتبًرا إياها أفضل دبلوماسية عملت 
معه، واقترح البدء في فتح مراكز تدريب لراغبي الهجرة في المناطق التي تتميز بنسب 
هجرة عالية بين أوساط سكانها، وأن يتم وضع القوانين التي تجّرم الهجرة غير الشرعية، 
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وأشار إلى قيام الوزيرة بتفعيل دور مراكز التدريب في المناطق الُمصّدرة للمهاجرين، 
الخارجية، وبالتالي  إليها وزارة  التي تستند  تُعد أحد األعمدة  الهجرة  مؤكًدا أن وزارة 

أهمية التنسيق بين أعمال الوزارتين لخدمة المهاجرين المصريين.
علقتالوزيرة بأن المواطن يضع عليها عبء تعليمه وتدريبه وتوظيفه بعدما ينتهي 
من كل الخطوات السابقة، وهو أمر يصعب على الوزارة تنفيذه، خاصة وأنها تواجه 
أزمة جديدة في آليات الهجرة غير الشرعية. فبعدما كان المهاجر ينطلق بمفرده بحثًا عن 

الولوج إلى أراضي أوروبا، أصبحت الوزارة تواجه هجرة أسر كاملة.

- السفيرة/ وفاء الحديدي، عضو المجلس
خدمة  من  به  تقوم  ما  على  مكرم  نبيلة  الوزيرة/  الحديدي  وفاء  السفيرة  شكرت 
المصريين في الخارج والهجرة، ولنهجها الهادئ في التعامل مع القضايا المعقدة، كما 
إلى  الخارج، مشيرة  في  بالمصريين  الخاصة  والمنظمات  االتحادات  دور  علقت على 
األزمات واالختالفات القائمة بين منظمي تلك المؤسسات، فكلهم يتعاملون مع سفارات 
مصر في الخارج على أنها الممثل الرسمي للمصريين في الخارج، وأشارت إلى أنها 
تختلف مع صاحبة المداخلة فيما أشارت إليه من انعدام أدوات وزارة الخارجية في حل 
تلك المعضلة؛ ألن الوزارة يمكنها إيجاد صيغة معينة في كل قنصلية في الخارج، وأن 
تحدد مسئوالً في القنصلية للتعامل في شؤون الهجرة. وطلبت السفيرة وفاء من المجلس 
الخارج"، أو أن  الهجرة والمصريين في  يُفّعل "لجنة  الخارجية أن  المصري للشؤون 

يُنشئ لجنة دائمة في هذا الشأن.
وقد ذكرت الوزيرة أنها علمت أن هناك ملتقًى يتم عقده سنويًا للمصريين في الخارج، 
وأنها شاركت فيه عندما أُقيم في الدنمارك، وذلك لربط أولئك المصريين ببلدهم، موضحة 
معهم  المقيمين  المصريين  األطفال  بمساعدة  األمور  أولياء  من  مطلب  هناك  كان  بأنه 
بالخارج على ربطهم بثقافات بلدهم األم والهوية الوطنية، و هو ما قد يتفق مع اهتمامها 

باألجيال الرابعة والخامسة من الجاليات المصرية المقيمة بالخارج.

- أ.عاطف الغمري، عضو المجلس
أشار األستاذ عاطف الغمري إلى حضوره مؤتمر لعلماء مصر في أمريكا الشمالية، 
وقد كان مؤتمًرا ناجًحا حيث تم تجهيز وإعداد دراسات كاملة ومقترحات كافية عن كل 
قد  المؤتمر  وأن  وغيرها،  اجتماعية  وحياة  وزراعة  تعليم وصحة  من  أزمات مصر، 

التستفيد منه مصر نظًرا لعدم وجود آليات تواصل بين مصر وعلماؤها في الخارج.
ومن هنا، اقترح سيادته على السيدة الوزيرة أن تكون هناك آليات جاهزة للتواصل 
يدور في  ما  بكل  كاملة  أوراق  إعداد  يتم  الخارج، وأن  بين مصر وعلمائها في  الدائم 
مصر من أزمات وحلول مقترحة وترسل إلى كل عالم في مجاله سواء تعليم أو صحة 
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أو زراعة، وبعدها يقوم هؤالء بإرسال آرائهم حول تلك األوراق، وفي النهاية سيستفيد 
منها الشعب المصري.

للعطاء  نبًعا  بالخارج  مصر  علماء  في  تجد  أنها  على  الوزيرة  أكدت  جانبها  ومن 
واالنتماء لوطنهم مصر، وأن أي نجاح للمقابالت والمؤتمرات مع علماء مصر لن تتم 
والخطط  المشاريع  لكافة  الدؤوبة  والمتابعة  الكافية  والمرونة  الحثيثة  باالستعدادات  إال 
حتى نصل إلى ما نبتغي، وأعطت الوزيرة مثالً بمشروع الفرافرة الذي لم يتم تغطية أي 
خطوة من خطوات إعداده إال في حفل افتتاحه فقط. كما اتفقت بأنه البد من تجهيز ملفات 
كاملة بكل ما يجري في مصر وما يهم المصريين حتى يتسنى لعلماء مصر في الخارج 

أن يقدموا لنا يد العون ويخدموا بالدهم كل في مجاله.

- السفير/ أحمد والي، عضو المجلس
أشار السفير أحمد والي إلى ضرورة االهتمام بمشاكل الكفيل في الخارج في مرحلة ما 
قبل الهجرة، وأن يتم إعداد برامج تلفزيونية للتوعية وزيارات للقرى الُمصّدرة للمهاجرين.
وقد علقت السيدة الوزيرة بأنها مهتمة بكل ما يحفظ كرامة المواطن المصري في 
دول الخليج، بما يمكن المواطن المصري المقبل على الهجرة باإللمام بكافة جوانب ما 
هو مقبل عليه، وكيفية التعامل مع الكفيل وحقوقه وواجباته. وأضافت أنها قامت بزيارة 

المشروعات الجاري تنفيذها في كل المحافظات إلبرازها في زياراتها الخارجية. 
وفي إطار ملف الهجرة غير الشرعية، أشارت الوزيرة إلى زيارتها لمحافظة المنيا 
ومقوماتها السياحية الهائلة، وموقعها الجغرافي المتميز على النيل، وكذلك اآلثار التي 
إقامة مشروعات  في  اإلمكانات  تلك  استخدام  وطالبت بضرورة  المحافظة،  بها  تتمتع 
ألهالي المدينة، وأن مشكلة الهجرة للقاهرة ال تقل أهمية عن المشكالت األخرى. وفي 
هذا السياق تقابلت كمسئولة مع بيت العائلة ومنظمات المجتمع المدني في المنيا، وفي 

محافظات أخرى مصدرة للهجرة.

الدكتور زين الشيخ، عضو المجلس
شخصيات  يضم  دولي  مصري  ناٍد  إلنشاء  تطلعه  إلى  الشيخ  زين  الدكتور  أعرب 
إلى  أشار  كما  أخرى،  دول  في  فروع  للنادي  يكون  أن  على  بمصر،  مقيمة  مصرية 

ضرورة االهتمام بالسياحة التعليمية وجذب الطلبة األجانب.
وقد أكدت الوزيرة أن هناك حاليًا "االتحاد العام للمصريين بالخارج"، لتسهيل الربط 
التي  التضامن االجتماعي،  بالخارج، وأنها تواصلت مع وزيرة  المصرية  األندية  بين 
أكدت أنه بالفعل مسجل وله أفرع وأفراد يعملون به، ولكنه غير معترف به من قِبَل عدد 

من الكيانات والهيئات بالخارج.
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- الدكتور صادق عبدالعال، عضو المجلس
والتحفيز  والتواصل  بالحصر  تعني  الهجرة  وزارة  أن  إلى  صادق  الدكتور  أشار 
 )Visiual conference( توافر  على ضرورة  وأكد  للدولة،  الجميل  لرد  والتعزيز، 
المواطنيين  بمشاكل  لالهتمام  وآخر  بالتواصل،  مختص  جهاز  هناك  يكون  أن  بمعنى 
بالخارج، وثالث مختص بكيفية االستفادة لصالح الدولة. كما أكد على ضرورة وجود 
األطباء  مثل  بالخارج  المصريين  والمختصين  للخبراء   )Categories( "فئات" 

والمهندسين.
وقد علقت الوزيرة بأنها استفادت كثيًرا من فكرة الـ )Face-Time(، كما وعدت 
بتطبيق تلك المقترحات فور تعيين موظفين جدد للوزارة، فمازالت الوزارة تعمل كقطاع 

للهجرة ولم تتحول إلى وزارة.

التوصـــيات:
قام السيد السفير/ د. منير زهران، باستخالص أهم ما أُثير خالل اللقاء، مشيًرا إلى 

العناصر التالية كتوصيات صادرة عن الندوة:
1- دعت الوزيرة نبيلة مكرم إلى أهمية إنشاء مجلس مناظر يُطلق عليه "المجلس 
مقره  ليكون  األخرى،  الوطنية  المجالس  غرار  على  بالخارج"،  للمصريين  القومي 
بمصر، وله مدير تنفيذي خاص به، وله أفرع في كل الدول، وأن يتم اختيار األعضاء 
بالخارج من قبل السفير الحالي والسابق، ومن خالل ترشيح من الدولة المضيفة، وأن 
إنشاء هذا الكيان اليلغي االتحادات أو الكيانات األخرى الموجودة، وإنما إلحداث نقلة 

نوعية للمصريين بالخارج.
2- أهمية قيام المجلس المصري للشؤون الخارجية بالتواصل مع المصريين بالخارج، 
وذلك لدرايته بكل القضايا الداخلية الدولية، نظًرا ألن معظم المعلومات التي يحصل عليه 
المواطن المصري المغترب هي معلومات مغلوطة لتشوية سمعة مصر، وخصوًصا في 
إطار حرية الرأي التي تُبديها المجتمعات الخارجية، وقد أبدى المجلس ترحيبه ببذل أي 

جهد في هذا اإلطار.
3- أعلن السفير زهران أن إنشاء "لجنة دائمة" للهجرة والمصريين بالخارج رهنًا 
الدائمة  اللجان  القادم، لتكون ضمن أحد  بموافقة مجلس اإلدارة على ذلك في اجتماعه 

للمجلس.
 Face(4- أكدت الوزيرة اهتمامها بتطبيق مقترح أحد أعضاء المجلس، بتفعيل فكرة الـ

Time(، حتى تكون هناك وسيلة تواصل مرئية مع المواطنين المصريين بالخارج.
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زيارة مستشار األمن القومي المجري

 ”Joseph السيد/  المجري  القومي  األمن  زارمستشار   ،2016 سبتمبر   19 في 
ومستشار  بالقاهرة،   "PéterKveck" المجري  السفير  ومعه  “Czukor،المجلس، 
مكتب رئيس الوزراء. وقد حضر اللقاء السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، والسادة 
السفراء/ عبد الرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي للمجلس، السفير/ هشام الزميتي أمين 
عام المجلس، والسفير/ د. محمد ابراهيم شاكر، د. حازم عطية هللا، السفير/ د. عزت 

سعد مدير المجلس، السفير/ مروان بدر،و د. نورهان الشيخ، عضو المجلس.
والسفير   ،"Czukor" السيد  بزيارة  زهران  السفير/  رحب  السياق،  ذات  وفي 
المجرية  الدبلوماسية  بين  وبالتواصل  البلدين،  بين  الودية  بالعالقات  وأشاد  المجري، 
ونظيرتها المصرية ثنائيًا؛ وعلي المستوي متعدد األطراف، مشيًرا في ذلك إلى وجود 
أعضاء  الزمالء  بعض  و  شخصيًا،  وأنه  المجر،  في  نظيره  و  المجلس  بين  شراكة 
 Hungarian institute for( المجلس؛ حاضروا في المعهد المجري للشئون الدولية

.)international affairs
الفرصة  إتاحة  علي  المصري  للمجلس  الشكر  المجري  الضيف  وجه  جانبه،  من 
بجانب  الحالية  المرحلة  في  الخارجية  وسياستها  بالده،  في  األوضاع  حول  للتحدث 

عالقاتها الثنائية بمصر. وفي هذا الصدد، أشار إلى ما يلي بصفة خاصة:
ـ أنه سبق له زيارة القاهرة عدة مرات، مشيًرا إلى أن عالقاتهم الدبلوماسية بمصر 
قديمة تعود إلى نحو 88 عاًما مضت عندما كانت المجر مملكة، وأن الشعب المجري 

يحمل مشاعر طيبة تجاه مصر.
اإلصالح  مجال  في  المجرية  التجربة  أن  إلى  الضيف  السياق،أشار  هذا  وفي  ـ 
والمالية  االقتصادية  األوضاع  المصري في ضوء  للجانب  مفيدة  تكون  قد  االقتصادي 

الصعبة الحالية في مصر.
ـ أضاف أن االتحاد األوروبي يعاني من اختالالت في أدوار أجهزته، وأن هناك نوًعا 
من عدم التوازن في اختصاصات كل منها، وأنه بالرغم من أن المجر ليست عضًوا في 
منطقة اليورو، إال أنها تتأثر سلبًا بحالة عدم االستقرار في أسعار الصرف في الدول 
انتقادات رئيس الوزراء المجري للسيد  األوروبية، مضيفًا أن كل هذه السلبيات وراء 

"Jean-Claude Juncker، رئيس المفوضية.
ذلك، فإنهم متفائلون بشأن 	  بالرغم من كل  أنه  إلى  الضيف  وخلص 

مستقبل االحتاد  في ضوء قيم احلرية و السالم السائدة في أوروبا منذ إنشاء 
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اجلماعة األوروبية، وأن اجملر تشاطر دول االحتاد األخرى بشأن عدد ال يستهان به من 
التوجهات املشتركة.        

وفي هذا الصدد، وجه السفير د.منير زهران، الشكر للضيف المجري علي عرضه 
المفصل لألوضاع في بالده ورؤيتها للتطورات في أوروبا و العالم.

كما أجاب المسئول المجري علي استفسارات بعض أعضاء المجلس ومنها عالقات 
مكافحة  مجال  في  بالتعاون  والمجر  مصر  اهتمام  ومدى  االتحادية  بروسيا  المجر 
من  المجري  والموقف  األوروبي،  االتحاد  لدول  "براتيسالفا"  قمة  ونتائج  اإلرهاب، 
الدولي لمحاربة  التحالف  المجر – كجزء من  قيام  السورية، خاصة في ضوء  األزمة 

داعش – بتدريب عناصر  البيشمركة.
وختاًما، ذكر المسئول المجري أن بالده علي قناعة بأن مصر تلعب دوًرا رائًدا في 
مكافحة داعش، غير أن هذا غير واضح في االتحاد األوروبي، وأن ما تقوم به مصر 
في ليبيا يصب في مصلحة دول االتحاد، وبالتالي يتعين علي بروكسل دعم مصر في 
حربها ضد اإلرهاب، متسائالً عَما يمكن أن يكون عليه الوضع في االتحاد األوروبي، 
إذا ما هاجر %30 من المصريين لدول االتحاد بسبب حالة عدم االستقرار األمني نتيجة 

لإلرهاب مثالً؟!.
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زيارة المستشار السياسي للسفارة األمريكية بالقاهرة

بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، زار المجلس السيد/ "Eric V.Gaudiosi"، المستشار 
من  بكل  الضيف  والتقي  طلبه.  علي  بناًء  وذلك  بالقاهرة،  األمريكية  للسفارة  السياسي 
السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ د.عزت سعد، مدير المجلس، حيث 

تم تناول اآلتي:
1- استهل المستشار السياسي حديثه باإلشارة إلى المناورات العسكرية المصرية– 
الروسية المشتركة،كمؤشر علي تطور العالقات المصرية– الروسية إلى مستويات ما 

كانت عليه إبان االتحاد السوفيتي السابق.
في  تأتي  المناورات  هذه  بأن  زهران،   منير  السفير/  السيد  علق  جانبه،  من   -2
المصرية،  المسلحة  للقوات  العسكرية  المعدات  وأيًضا  الخيارات،  تنويع  إطار سياسة 
وهي سياسة مستمرة منذ عقود  في إطار تحقيق المصالح المصرية. مذِكراً للمناورات 
العسكرية المصرية – األمريكية، والتي استمرت لعقود ثم ألغتها واشنطن بعد ثورة 25 

يناير.
3- وفي هذا السياق، ذكر السفير/ عزت سعد أن القيادة المصرية تدرك تماًما أهمية 
وحيوية العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية، وهي حريصة عليها، غير أنها تتوقع 
من الشركاء مثل الواليات المتحدة أن تفهم األوضاع االقتصادية والسياسية التي أفرزتها 
ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واحترام إرادة الشعب المصري في هذا الشأن، مؤكًدا أن 
مسلسل أخطاء السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة أتاح الفرصة لروسيا االتحادية 

للعودة للمنطقة من باب  األزمة السورية التي لها مصالح فيها.
4- وفي سياق متصل، أثار الضيف األمريكي مسألة زيارة سفيره للمجلس، مشيًرا 
إلى أنها رغبة أبداها السفير منذ عدة أشهر إال أن ظروف اإلجازات الصيفية واالرتباطات 
المختلفة لكل جانب حالت دون إتمامها في حينه. وفي هذا الصدد، ذكر مستشار السفارة 
أن العديد من األصدقاء المصريين يرون أن"بروفايل" السفير محدود؛ وأن عليه التحرك 
والتواصل مع المجتمع المصري بصورة  أكثر نشاطًا. وقد رحب رئيس المجلس بزيارة 
السفير في أي وقت يتفق عليه الجانبان خالل النصف األول من نوفمبر أو النصف األول 

من ديسمبر القادمين.
مصر  عالقات  أن  سعد،  عزت  السفير/  ذكر  الحديث،  من  آخر  معرض  وفي   -5
بالواليات المتحدة تشهد تطورات إيجابية واضحة، تعكسها الزيارة المتعددة ألعضاء 
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الكونجرس للقاهرة. وعلق المستشارعلى  ذلك بأن هناك توافقاً بين الحزبين الديمقراطي 
عقد  في  نجح  أنه  وأضاف  مصر.   مع  للعالقات  الخاصة  األهمية  حول  والجمهوري 
جلسة غير رسمية مؤخًرا بين أعضاء الكونجرس من لجنة الزراعة و مجلس النواب 

المصري، تم خاللها تأكيد أهمية العالقات بين المجلسين.
األمريكية  السفارات  دعت  التي  األسباب  عن  زهران،  منير  السفير/  استفسر   -6
والبريطانية والكندية إلى إصدار تحذير لمواطنيها في مصر من الذهاب إلى األماكن 
العامة في 9 أكتوبر الجاري، وما إذا كان األمر يتعلق بمعلومات موثقة، خاصة وأنه لم 
يحدث شيء في ذلك التاريخ. وقد رد الضيف بإيضاح موقفهم المعروف في هذا الشأن، 
وأن عليهم التزام بتحذير رعاياهم في مثل هذه الحاالت. وذكرالضيف أن هذا التحذير 

جاء بناًء علي إخطار من أجهزة األمن في القاهرة.
7- في السياق عاليه، نقل السفير عزت سعد لمستشار السفارة قلق عدد من رجال 
األعمال المصريين المتعاملين مع الجانب األمريكي في قطاع النسيج، واألعضاء في 
المجلس في الوقت ذاته، والذين ينظمون معرًضا تجاريًا )80 عارًضا( يومي 11 و12 
إليه أكثر من 150 أجنبيًا من الواليات  القادم، بفندق )Ritz Carlton( دعوا  نوفمبر 
المتحدة وأوروبا وآسيا، من أن تصدر السفارات الثالث تحذيًرا مماثالً  وهو ما سيضر 
بالمصالح التجارية لمصر والواليات المتحدة علي حٍد سواء. وقد وعد المستشاراألمريكي 

ببحث األمر وإعطائه العناية الواجبة. 
الجمعيات  قانون  مشروع  إلى  السياسي  المستشار  تطرق  السياق،  ذات  وفي   -8
األهلية، والذي ذكر أن لجنة التضامن االجتماعي واللجنة التشريعية في مجلس النواب 

ستناقشاه في 30 أكتوبر الجاري؛ مشيًرا في ذلك إلى ما يلي:

ـ أن مشروع القانون يتضمن فقرات كثيرة تتناقض مع القوانين األمريكية، وهو ما 
القانون بصيغته الحالية.  وفي هذا  البلدين فيما لو تم إقرار  سيؤثر سلبًا علي عالقات 
الصدد، أوضح أن القانون مركزي للغاية، ويفرض ضريبة نسبتها %1 علي التمويل 
األجنبي. وفضالً عن ذلك، يحرم مشروع القانون الواليات المتحدة – كممول أجنبي – 
من اختيار وتوظيف عمالة محلية للمشاريع التي تمولها، حيث رصدت بالده أكثرمن 
600 مليون دوالر من المساعدات األمريكية، وتم توجيهها للجمعيات األهلية المصرية 

التي تعمل في أنشطة اقتصادية واجتماعية كالتعليم والصحة وغيرها. 

كافة  مع  ُمعلن  وغير  هادئ  بشكل  المسألة  هذه  إثارة  علي  حريصة  السفارة  أن  ـ 
الوزارات والهيئات الرسمية المعنية علي أمل إزالة هذا التناقض، خاصة وأن البلدين 
يرتبطان باتفاقات ثنائية تلزم الجانب المصري بتسهيل التمويل األمريكي للمنظمات غير 
الحكومية دون عوائق، مضيفًا أن إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى ردود فعل انتقادية 
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من الجانب األمريكي، خاصة وأن تقديرهم هو أن هذه المنظمات مرت بظروف صعبة 
خالل السنوات األخيرة. وسوف يضطر الجانب األمريكي إلى تحويل اعتماد المساعدات 

األمريكية لمصر إلى دول أخري.

علي  لم يطلع  أنه  من  بالرغم  بأنه  زهران،  د.منير  السفير/  أكد  الصدد،  هذا  وفي 
التمويل األجنبي، غير  أنه ال يمنع  أنه- كرجل قانون- متأكد من  القانون، إال  مشروع 
أن هناك التزام ومسئولية علي المنظمات المصرية غير الحكومية باإلعالن عما تتلقاه 
من تمويل خارجي وأوجه صرفها من ناحية، ومن ناحية أخرى، ترفض الحكومة أي 
تدخل خارجي في الشأن الداخلي المصري، وبالتالي لها كل الحق في فرض المعايير 
والشروط التي تضمن منع مثل هذا التدخل إذا تعارض مع القوانين المصرية. وأضاف 
أنه علي السفارة إبالغ رؤيتها للوزارات المعنية وعلي رأسها الخارجية )أوضح مستشار 
والتضامن  الدولي  والتعاون  الخارجية  األمر مع وزارات  أثاروا  بالفعل  بأنهم  السفارة 

االجتماعي(.
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اجتماع مجلس اإلدارة بالسيد/ سامح شكري، وزير الخارجية

الخارجية، مجلس  السيد/ سامح شكري، وزير  استقبل   ،2016 نوفمبر   12 بتاريخ 
السفراء،  السادة   الوفد  وضم  زهران.  د.منير  السفير/  السيد  برئاسة  المجلس،  إدارة 
عبدالرؤوف الريدي، الرئيس الشرفي، و د. محمد شاكر، والسفير/ هشام الزميتي، أمين 
عام المجلس، والسفيرة/ منى عمر، والسفير/ د. محمود كارم، والسفير/ د. عزت سعد، 

مدير المجلس.
استهل السفير رئيس المجلس اللقاء باإلعراب عن الشكر للسيد الوزير – نيابة عن 
المجلس – الستقبال أعضاء مجلس اإلدارة، منّوهًا إلىأنه كان من المقرر إتمام هذا اللقاء 
قبل ذلك إال أن ظروف وفاة المرحوم السفير/ وهيب المنياوي، رئيس المجلس السابق، 
العام  خالل  المجلس  أنشطة  ألهم  المجلس  رئيس  السيد  عرض  وقد  ذلك.  دون  حالت 
الجاري، مؤكًدا أن المجلس يّعول كثيًرا علي دعم الوزارة له ماديًا ومعنويًا بما يمّكنه 
من أداء رسالته في خدمة السياسة الخارجية المصرية، مشيًرا إلي  حرص المجلس علي 

التمتع باالستقاللية الكاملة، وأنه في هذا السياق ال يقبل أي دعم من الخارج.
من جانبه، رحب السيد الوزير بوفد مجلس اإلدارة، مؤكًدا مكانة المجلس وسمعته 
المرموقة في مصر، في ضوء خبرة أعضائه في مجاالت العمل الدبلوماسي والخارجي 

المختلفة، مشيًرا إلي ما يلي: 
ـ أن جميع إدارات الوزارة وقياداتها مستعدة لدعم رسالة المجلس بقوة. 

ـ تساءل السيد الوزير عًما إذا كان المجلس ما يزال يتلقى دعًما داخليًا كما كان األمر 
في الماضي أم ال. وقد رد السفير رئيس مجلس اإلدارة- وكذلك السيد السفير الرئيس 
الشرفي للمجلس– بالقول بأن هذا الدعم اقتصر فقط علي فترة تأسيس المجلس وحصوله 

علي مقر دائم له. 
ـ في السياق عاليه، اقترح السيد الوزير توسيع قاعدة دعم المجلس بحيث ال تكون 
واحدة، مشيًرا إلى إمكانية قيام بعض رجال األعمال األعضاء في المجلس بدور في هذا 

الشأن.
في  المجلس  مع  للتعاون  واستقطابهم  الشباب  جذب  يتم  أن  الوزير  السيد  اقترح  ـ 
أنشطته المختلفة بما يحقق مصلحة البالد، مشيًرا في ذلك إلى مؤتمر الشباب الناجح الذي 
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ُعقد بشرم الشيخ مؤخًرا تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
أكد السفير رئيس المجلس بأن هناك تفاعالً قائماً بالفعل مع الشباب، وأن المجلس 
سيشارك بالتعاون مع الوزارة، وكلية االقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، ومعهد 
الدراسات الدبلوماسية في مؤتمر "مصر واألمم المتحدة.. عام من اإلسهام"، والمقرر 

عقده يومي 4 – 5ديسمبرالقادم.
وأضاف السفير زهران أن للمجلس اتصاالت منتظمة بالبرلمان، وبالمجلس القومي 
المجلس في  القومي لحقوق اإلنسان، بحكم عضوية بعض أعضاء  للمرأة، وبالمجلس 

هذه الجهات.
كذلك ذكر السفير رئيس المجلس أن االتحاد األوروبي حاول في الماضي تقديم تمويل 
للمجلس، إال أن هذا األخير رفض ذلك، وهو ما استحسنه السيد الوزير. وأضاف السفير 
زهران أن المجلس قام بتوقيع اتفاق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية علي 
تعاون مماثل مع  عن  للوكالة، فضالً  األنشطة  بتقديم بعض  المجلس  قيام أعضاء  أمل 

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
للمجلس،  الشرفي  الرئيس  الريدي،  السفير/ عبدالرؤوف  الشأن، أشار  وفي ذات 
إلى دخول المجلس في اتفاق تعاون مع مكتبة مصر العامة، وأنه في هذا اإلطار سيتم 
تنظيم مؤتمر حول البحر األحمر في يناير 2017، سيتناول األهمية االستراتيجية للبحر، 

والفرص االقتصادية واالستثمارية في المنطقة. 
كذلك أحاط السفير الريدي الوزير بمبادرة المجلس بإنشاء "منتدى أسوان" ليكون 
لمناقشة قضايا العالقات المصرية– األفريقية، وهو ما رحب به السيد الوزير،  محفالً 
مشيًرا إلى أن مؤتمر البحر األحمر يتوافق مع تفكير مصر في تشكيل منتدى يضم الدول 
المطلة علي هذا البحر، للتعاون والتشاور بما يكفل تحقيق حد أدنى من التوافق حول 

أمن المنطقة.
رًدا علي سؤال من رئيس المجلس حول تطورات عالقات مصر والسعودية، وما 
إذا كانت زيارة ولي العهد اإلماراتي لها عالقة بذلك، خاصة وأن المجلس بصدد التفكير 
في إعداد ندوة مغلقة لبحث حاضر ومستقبل هذه العالقات، رحب السيد الوزير بذلك، 

خاصة إذا كانت المشاركة ستشمل سعوديين.
وعلق السفير د. محمود كارم، بالقول بأن لجنة الحكماء التي عينها السيد/أحمد 
أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ستعقد اجتماعها األول في 8 ديسمبر القادم، 

برئاسة األمير تركي الفيصل بما ُعرف عنه من حكمة.
االنتخابات  في  ترامب  دونالد  فوز  بعد  ربما  أنه  إلى  زهران  منير  السفير  أشار 
األمريكية، قد تخف ضغوط اإلدارة علي مصر، وتتطور العالقات المصرية – األمريكية 

إلى األفضل.
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وقد علق السيد الوزير بالقول بأن ترامب قد يكون مكسبًا لمصر، خاصة في ضوء 
وضوح موقفه بشأن اإلرهاب، واألوجه المختلفة لإلسالم السياسي. وأضاف أنه بالنسبة 
لسوريا، أراد "جون كيري" تحقيق انفراجه في الملف قبل انتهاء الوالية الثانية إلدارة 

أوباما، ومن هنا ظهر التناقض بين الموقفين األمريكي والسعودي بشأن هذا الملف.
وأفكار  وتوجهات  تأثير  امتد  ما  إذا  بأنه  القول  إلى  الشأن  هذا  في  الوزير  وخلُص 
ترامب للمؤسسات األمريكية حوله، فسيكون ذلك أمًرا جيًدا وإيجابيًا بالنسبة لتوجهات 

السياسة الخارجية المصرية.
تطرق الحوار مع السيد الوزير إلى مستقبل الصفقة النووية اإليرانية مع رئاسة 
ترامب. وفي هذا الصدد، تساءل الوزير عن مدى إمكانية تراجع واشنطن عنها حسبما 
بصعوبة  بالقول  سعد  عزت  السفير/  علق  وقد  االنتخابية.  الحملة  خالل  ترامب  أعلن 
ذلك، من حيث أن قرار مجلس األمن الذي أقر الصفقة )القرار رقم 2231 / 2015(
أوقف العقوبات المفروضة علي  إيران بموجب قرارات سابقة، وإن كان قد أتاح إمكانية 
أن  األمن،إال  بقرار من مجلس  أو  المنفردة  باإلرادة  العقوبات سواء  إعادة فرض هذه 
الدائمة في المجلس لن تقبل التضحية بمصالحها االقتصادية  الدول األخرى األعضاء 
مع  تماشت  الدول  هذه  وأن  واشنطن،  إرضاء  أجل  من  إيران  مع  الضخمة  والتجارية 
العقوبات في الماضي مضحية بمكاسب  كثيرة على امل التوصل لحل، وهي اآلن لم 
تعد مستعدة للتخلي عن هذه المكاسب مع قيام إيران بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق 14 

يوليو 2015.
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زيارة سفير المكسيك للمجلس 

 Jose"/بتاريخ 16 نوفمبر 2016، استقبل السفير/ د.عزت سعد، مدير المجلس، السيد
 ،"Ricard Ballestaos" /سفير المكسيك لدى مصر، ومعه السيد ،"Octavio Tripp
مستشار السفارة، حيث أوضح أن الهدف من زيارته هو فتح قنوات اتصال مع المجلس، 
المكسيك،  في  المماثلة  والبحوث  الفكر  مراكز  وبين  بينه  تعاون  إقامة  إمكانية  وبحث 
جمعية  مع  بالتعاون  المجلس  سيقيمها  التي  الندوة  حضور  على  حرصه  إلى  مشيًرا 
الصداقة المصرية- الكوبية المقرر عقدها في 27 نوفمبر 2016. وقد أطلع مدير المجلس 
الضيف على أنشطة المجلس، وهيكله التنظيمي وشروط عضويته، وشراكاته الخارجية 
المماثلة في  المراكز والمجالس  السفارة والتعاون مع  بالتواصل مع  والداخلية، مرحبًا 

المكسيك.
عامة،  والجنوبية  الوسطى  بأمريكا  مصر  عالقات  مجمل  إلى  اللقاء  تطرق  وقد 
وبالمكسيك بصفة خاصة. وتجدر اإلشارة إلى أن سفير المكسيك حضر أعمال الندوة 
المشتركة بين المجلس المصري للشؤون الخارجية وجمعية الصداقة المصرية- الكوبية 
حول"التطورات في كوبا وعالقتها مع مصر والعالم"، وذلك مع سفراء كل من بنما، 

وبيرو، وشيلي، وفنزويال، واإلكوادور.
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زيارة السفير الهندي للمجلس

بتاريخ 18 ديسمبر 2016، استقبل السفير/ د.منير زهران، رئيس المجلس، والسفير/ 
د.عزت سعد، مدير المجلس، كالً من السيد/"سانجاي باتاتشاريا"، سفير الهند بالقاهرة، 
ومعه نائب رئيس البعثة، وذلك بناًء على طلبه، وبمناسبة زيارة وفد من المجلس للهند 
في الفترة من 4 إلى 7 يناير 2017، في جولة مشاورات مع نظيره الهندي. وقد تطرق 

اللقاء إلى اآلتي بصفة خاصة:

افتتح السفير د. منير زهران االجتماع بالترحيب بالضيف الهندي، وتهنئته بأعياد 
مع  والتباحث  الهند  لزيارة  المجلس  وفد  تطلع  إلى  مشيراً  السنة،  ورأس  الكريسماس 

نظيره الهندي.
رؤية  عن  متسائالً  اإلرهاب،  مكافحة  إلى  باإلشارة  حديثه  الهندي  السفير  استهل 
المجلس في هذا الشأن، وأشار السفير منير زهران إلى أن االهتمام باإلرهاب ظهر على 
أجندة األمم المتحدة منذ حادث ميونخ اإلرهابي عام 1972، وأن مصر والعالم، في هذا 

المجال مازال أمامهما الكثير إلنجازه.
أشار السفير الهندي إلى االجتماع الذي ُعقد مؤخًرا في إطار منتدى التعاون الهندي– 
العربي في العاصمة العمانية مسقط، مشيًرا إلى أن مداخلة الوفد الفلسطيني بشأن أوضاع 
السياحة في األراضي الفلسطينية المحتلة لم تلق أي اهتمام من الوفود العربية األخرى، 
األمر الذي أثار استغرابهم. وأضاف أن الرئيس الهندي زار رام هللا مؤخًرا –بجانب 

إسرائيل– وأنه على قدر علمه لم يحدث أن زار رئيس دولة رام هللا من قبل. 
األجنبية  والحكومات  الدول  رؤساء  زيارات  بأن  سعد  عزت  السفير/د.  علق  وقد 
لرام هللا التنقطع، فقد زارها رؤساء روسيا وفرنسا وغيرهم الكثير، كما أنه يتفق ورأى 

السفير، في أن لدى فلسطين المحتلة مقومات سياحية هائلة.
يومين،  سيستغرق  والذي  للهند،  المجلس  زيارة  برنامج  الهندي عن  السفير  تحدث 
مشيًرا إلى لقاء المجلس المصري بنظيره الهندي، وكذلك لقاء المجلس بمساعد وزير 

الخارجية الهندي.
أشار السفير الهندي إلى زيارتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للهند، األولى 
الهندية– األفريقية، واألخرى على هامش مشاركته في مؤتمر  بالقمة  خالل مشاركته 
الهند ومصر، مشيًرا  بين  الثنائية  العالقات  بالصين. وركز حديثه حول  العشرين  قمة 
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إلى أن هناك خمس محاور رئيسية تهيمن على العالقات بين البلدين، إلى جانب التعاون 
األمني، وهي:

المحور األول،حول التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين، أوضح السفير الهندي 
يقابله بعض  مازال  أنه  إال  البلدين  بين  الكبير  االقتصادي  التعاون  الرغم من  أنه على 
العراقيل منها ما يتعلق بالبيروقراطية، وهو ما تواجهه االستثمارات الهندية في مصر 
في مجال صناعة العقاقير الطبية وعلى رأسها أدوية عالج التهاب الكبد الوبائي )فيروس 

C(، والتعاون في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة.
المحور الثاني، خاص بالتعاون بين حكومتي مصر والهند، وأشار إلى أن التبادل 
الدبلوماسي بين الجانبين ضعيف، باإلضافة إلى أن التعاون على مستوى القطاع الوزاري 

يحتاج إلى دفعة لتعزيز التعاون.
المحور الثالث،حول التعاون في مجال التعليم والتكنولوجيا، وأشار السفير الهندي 
لمشروع  تقديم مصر  في حال  المجال  هذا  في  للتعاون مع مصر  تسعى  الهند  أن  إلى 
برنامج مشترك، وأوضح أن الهند لم تصل حتى اآلن إلى المنافسة على المستوى العالمي 
في مجال التعليم ، ولكنها تسعى ألن تكون متميزة، وفي هذا الصدد، أشار إلى إنشاء 
مركز "تميز في مجال تكنولوجيا المعلومات" تموله الهند في جامعة األزهر، وافتتاح 
مركز التدريب المهني للمنسوجات في منطقة شبرا الخيمة بالتعاون مع وزارة التعاون 

الدولي.
السفير  أشار  الصدد  هذا  وفي  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  الرابع،  المحور 
الهندي إلى أن الهند تسعى للتعاون مع مصر في مجال تطوير المشروعات الصغيرة 
منير  السفير/  وأكد  للشباب،  العمل  فرص  من  كبيًرا  عدًدا  ستوفر  والتي  والمتوسطة، 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين أوضاع  تلعبه  الذي  الدور  زهران على 

االقتصاد المصري.
السفير  أشار  الشأن  هذا  وفي  المحلي،  الحكم  مجال  في  التعاون  الخامس،  المحور 
منير زهران إلى تجربة الهند في تعزيز الترابط بين جميع الواليات الهندية في إطار 
متناغم ومنسجم، حيث تعد الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان. وفي هذا الصدد، 
في  الهند  تجربة  من  االستفادة  في  المجلس  رئيس  رؤية  على  سعد  عزت  السفير  أكد 
مجال اإلدارة المحلية، خاصة وأن الهند تعد جمهورية فيدرالية، حيث يناقش البرلمان 

المصري حاليًا قانون المحليات، بتفعيل دور الجهاز المحلي.
من جانبه، أكد السفير "سانجاى باتاتشاريا" استعداد الهند تقديم التمويل الالزم 
عن  مودي"  "ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  أعلن  حيث  المصرية،  للمشروعات 
قروض ميسرة بقيمة 10 مليارات دوالر ألفريقيا إلى جانب برنامج القروض الحالي 

خالل القمة الهندية- األفريقية. 
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أوصى السفير الهندي بضرورة التفكير في إقامة منطقة تجارة تفضيلية بين مصر 
والهند، على غرار االتفاقيات التي وقعتها الهند مع اليابان وكوريا وأستراليا ونيوزيالندا.
بنود جديدة  أي  إضافة  في  المصري  الجانب  الهندي عن رغبة  السفير  تساءل  كما 
أو القيام بزيارة إلى إحدى المدن بالهند، وعبّر السفير منير زهران عن رغبة أعضاء 
الوفد بأن يشتمل برنامج الزيارة على المناطق القريبة من العاصمة نيودلهي، وأنه ينوي 

إضافة مناقشة موضوع أجندة التنمية لعام 2030 وقضية التمويل.
وفي مجال تعزيز التعاون بين مراكز الفكر في كال البلدين، ذكر السفير أن هناك 
العديد من مراكز الفكر الرائدة في مجال البحوث والدراسات والمجتمع المدني بالهند، 
مؤكًدا أهمية الخروج ببرنامج عمل مشترك يمكن من خالله ترتيب لقاءات سنوية بين 
المجلسين المصري والهندي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين. ومن جانبه، أوضح 
السفير عزت سعد أن المجلس بالفعل ينوي لقاء مسئولي الـ)ORF(، إلى جانب زيارته 
ولقائه بأعضاء مركز )ICWA(. كذلك أشار السفير منير زهران إلى أنه ينوي اقتراح 
توقيع اتفاقية تعاون بين الباجواش المصري ونظيره الهندي لتعزيز التعاون في مجال 
الهندية، وذلك في إطار  التجربة  النووية، واالستفادة من  للطاقة  السلمية  االستخدامات 

زيارة المجلس للهند.
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الفصل الثالث

زيارات خارجية للمجلس
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زيارة وفد المجلس لجمهورية السودان

المجلس  من  وفد  زار  الخارجية،  للشؤون  السوداني  المجلس  من  بدعوة 
لجمهورية السودان في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2016. وقد ضم الوفد السادة 

السفراء:

ـ عبدالرؤوف الريدي – الرئيس الشرفي للمجلس.
ـ هشام الزميتي، أمين عام المجلس. 

ـ عزت سعد – مدير المجلس.
ـ إيهاب وهبة – منسق اللجنة الدائمة الشؤون العربية.

أبو صالح،  سليمان  حسين  د.  المجلس  رئيس  بالمطار  الوفد  استقبال  في  وكان 
أحمد،  يوسف  والسفير/ علي  للمجلس،  العام  األمين  أحمد،  والسفير/ يوسف  فضل 

والدكتور/ الدرديري محمد أحمد، عضو المجلس.
 3 الوفد صباح  أعضاء  غندور  إبراهيم  د.  السودان  خارجية  وزير  السيد  واستقبل 
فبراير 2016،  وأعقب ذلك ندوة مغلقة بين أعضاء المجلسين – بمقر النادي الدبلوماسي 
السوداني – تحت شعار  "مستقبل وآفاق العالقات المصرية – السودانية". وقد عقدت 
العامة  األمانة  وأعضاء  ورئيس   المجلس  وفد  بين  ذاته،  اليوم  مساء  مباحثات  جلسة 
أوجه  تتضمن  المجلسين  بين  تفاهم  مذكرة  علي  التوقيع  أعقبها  السوداني،  للمجلس 

تعاونهما في المستقبل.
وفي ختام الزيارة، ُدعي الوفد علي مائدة عشاء بأحد مطاعم العاصمة من قبل السيد/ 
أحمد عبد الرحمن، األمين العام المساعد لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، وبحضور 
رئيس وأعضاء  من المجلس السوداني، بما فيهم د. مصطفي عثمان إسماعيل، عضو 

البرلمان السوداني ووزير الخارجية األسبق.

أوالً: اللقاء مع د. إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني:
السودانية،  الخارجية  بمقر وزارة   2016 فبراير   3 األربعاء  اللقاء صباح  1- عقد 
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أعضاء  من  واثنين  الخرطوم،  لدي  مصر  سفير  شلتوت،  أسامة  السفير/  وبحضور 
السفارة، وذلك بجانب رئيس وبعض أعضاء المجلس السوداني للشؤون الخارجية. وقد 
أكد الوزير على اهتمامهم الكبير بزيارة المجلس المصري وما يعلقونه من أهمية خاصة 
عليها، مضيفًا  أن تجربة المجلس المصري  كانت مصدر  إلهام لهم إلنشاء مجلسهم عام 
2008 والذي يعد بمثابة  "معقل الفكر" (Think Tank(بالنسبة لوزارة الخارجية. 
وفي هذا السياق ذكر الوزير أنهم يعولون علي التعاون بين المجلسين كوسيلة  لتطوير  

وتنشيط العالقات بين البلدين.
2- تحدث الوزير السوداني  مرحبًا بزيارة الوفد  ومشيًدا بعمق الروابط التاريخية 

والعالقات  بين مصر والسودان، ومشيًرا إلى ما يلي بصفة خاصة: 
ـ لقاءات رئيسي البلدين، وآخرها علي هامش القمة األخيرة التي عقدت في أديس أبابا، 

والتي توفر فرصة جيدة لمناقشة مجمل عالقات البلدين وترقيتها في جميع المجاالت.
3- رًدا علي ترحيب الوزير، أعرب السفير/ عبدالرؤوف الريدي، عن امتنان الوفد 
وتقديره  للحفاوة ودفء  االستقبال، وشعور أعضاء الوفد بأنهم في بلدهم، وأن المجلس 
شرف بمشاركة السيد رئيس المجلس السوداني للشؤون الخارجية في المؤتمر السنوي 

للمجلس المصري في يناير 2015، والذي احتفل حينها بمرور 15 عاًما علي إنشائه.
وأضاف السفير الريدي أننا نعول كثيًرا علي عالقات التعاون الثقافي  بين البلدين 
كوسيلة جيدة للتواصل بين شعبي الدولتين. كما طلب سيادته من الوزير إطالع أعضاء 
الوفد علي ما يطمئنهم بالنسبة للعالقات الثنائية، بجانب الهموم والتحديات التي تواجه 

هذه العالقات وبصراحة تامة.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير ما يلي: 

—أن العالقات بين البلدين لم تكن أفضل في أي وقت مما هي عليه اآلن، مرجًعا 
ذلك إلى ما أسماه بالتآلف بين الرئيسين ولقاءاتهم المنتظمة التي تجاوزت الست أو السبع 

مرات، وهو ما لم  يحدث من قبل. 
بانتظام  أمر واضح، وأنه  التواصل وااللتقاء  الرئيسين علي   وأضاف أن حرص 

يمثل رسالة لشعبي البلدين.
�ذكر أن هناك عالقة شخصية – وصفها بالممتازة – تولدت بينه وبين الوزير سامح 
شكري، والذي وجد فيه "شخصية محبوبة وودودة"، مضيفًا أنه عقد مع نظيره المصري 

جلسة للتحضير للقمة األخيرة بين الرئيسين وكانت "جلسة صريحة للغاية".
وقد ذكر  الوزير أن كل ما ذكره بشأن العالقات المصرية – السودانية يجئ علي 

خلفية مشكالت وتحديات كثيرة تواجه عدًدا ال يستهان به من الدول العربية.
�ذكر الوزير أن قضية حاليب  "تظل شوكة في العالقات بين البلدين"، مشيًرا إلي 

أنهم ال يثيرون ذلك في اإلعالم حفاظًا علي العالقات بين البلدين.



219المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م

وأضاف أن حل  هذه  المشكلة إما أن يكون بالحوار أو بالتحكيم، وأنه بالرغم من 
ذلك لن تشكل هذه المشكلة، رغم حساسيتها  الشعبية علي حد  وصفه، عائقًا أمام تطوير 
ذات  له  بالنسبة  القضية  وأن  حاليب،  من  أنه  فذكر  واستطرد  البلدين.  بين  العالقات 

حساسية خاصة.
سد  موضوع  وهو  البلدين  عالقات  في  أخر  بعداً  هناك  أن  الوزير  أوضح  �كما 
النهضة. وأشار في هذا السياق إلى أن اإلعالم المصري يحاول مراًرا الضغط عليهم 
في هذا الشأن لدعم الموقف المصري بالنسبة إلنشاء السد. وأضاف أن للخرطوم، كما 
هو حال القاهرة، مصالح أيًضا، إال أنها تؤكد دائًما علي خطوط حمراء في اتصاالتها 
بالجانب اإلثيوبي وهي- بصفة أساسية- حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وهو ما 
أكده الرئيس البشير لنظيرة المصري. وأنهم حريصون علي أال يتأثر منسوب المياه  في 

النيل األزرق وكذلك الحال بالنسبة لمصر.
وحول فتحات السد، ذكر الوزير أنهم طلبوا زيادتها بمقدار فتحتين ثم طلب الجانب 
المصري زيادتها إلى أربع فتحات، مضيفًا أنه سيكون بالسد7 فتحات، وأن عمل المزيد 
من الفتحات سيضعف جسم السد حسبما شرح لهم اإلثيوبيون ذلك. وخلص في هذا الشأن 
إلي أن تصريحات الرئيس السيسي في هذا الخصوص مؤخًرا قد وضعت األمور في 
نصابها الصحيح، مؤكًدا أن السودان لم يكن أبًدا  منحاًزا أو وسيطًا  أو محايًدا بالنسبة 

لموضوع سد النهضة، علي نحو ما يردده اإلعالم المصري.

ثانيًا: ندوة  "مستقبل وآفاق العالقات السودانية- المصرية":
عقدت الندوة في مقر النادي الدبلوماسي السوداني واختار الجانب السوداني أن تكون 
مغلقة. وشارك في الندوة – بجانب أعضاء الوفد وعدد من أعضاء المجلس السوداني 
لدي  المصري  والسفير  بالوزارة،  العاملين  السودانيين  السفراء  بعض  رئيسه،  برئاسة 

الخرطوم، واثنان من الدبلوماسيين األعضاء في السفارة.
وقد تولى السفير/ د. علي يوسف، عضو المجلس السوداني، إدارة الندوة، مشيًرا إلي 
أن الهدف منها هو تناول أهم التحديات في المنطقة وتلك التي تواجه  عالقات مصر 
والسودان سياسيًا واقتصاديًا، وذلك بهدف الخروج بتوصيات محددة تساعد علي تنشيط 

العالقات الثنائية  وتجاوز ما تواجهه من عقبات.
1- استهل د. حسين سليمان أبو صالح، رئيس المجلس السوداني، الحديث باإلشارة 

إلي ما يلي:
—يعيش العالم العربي فترة حزينة تشهد حروبًا والمزيد من التفتيت، علي نحو ما 
تعرضت له السودان في السنوات األخيرة، وما أدى إليه انفصال الجنوب  من إصابة 
لالقتصاد السوداني في مقتل، مشيًرا إلي أن المؤامرات ما تزال تُحاك للسودان للمزيد 
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بما  البالد،  تعيشها  يخلق حالة صراع  بما  فيها  الفوضى  وإشاعة  وتقسيمها  تفتيتها  من 
يعوقها عن عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

—أشار رئيس المجلس إلى قضية سد النهضة التي وصفها بالمهمة جًدا، وإنها ما 
تزال تحتاج إلي دراسات معمقة ومتأنية من قِبَل الخبراء المختصين، وبما يحقق مصالح 
الدول الثالث، بعيًدا عن الحمالت اإلعالمية التي يشارك فيها الكثيرين من المتخصصين 
وغير المتخصصين. كما أضاف رئيس المجلس أن الهدف  النهائي هو الوصول إلي 
أن يروج  السياق–  المقبول– في هذا  ليس من  الجميع، وأنه  حل سلمي يحفظ مصالح 
البعض في اإلعالم المصري، أن السودان ال يقف مع مصر في هذه القضية أو يعمل 

ضد مصالحها.
—أن السد بمواصفاته المعلنة ال يجب أن تترك عملية التحكم في مياهه لدولة واحدة، 
خاصة وأنه ال يبعد سوى 20 كم  من الحدود مع السودان، وأنه البد من عمل جماعي 
للدول الثالث في هذا الشأن السيما مسألة التحكم في مياه السد، مشدًدا علي ضرورة عدم 
تجاهل ما اسماه بحقيقة أن نسبة %85 من احتياجات  مصر من المياه تأتي من الهضبة 

اإلثيوبية.
الدول  بعض  لجنة خاصة من  أن  إلى  المجلس  رئيس  أشار  عاليه،  السياق   —في 
األوروبية  كانت قد خلصت  مؤخًرا إلي أن هناك قصوًرا في الدراسات حول السد، 
وأن األمر ما يزال في حاجة إلي دراسات معمقة سواء فيما يختص بالسعة التخزينية أو 
تأثيرات السد، بما في ذلك ترسب الطمي خلفه وتداعيات ذلك على المدى الطويل على 

كل  من السودان ومصر.
—عرض رئيس المجلس التفاق عنتيبى عام 2010، والذي شمل 7 دول بما فيها 
إثيوبيا، مشيًرا إلى أن الهدف منه هو االقتسام العادل  للمياه، وأن كالً من مصر والسودان 
لم يوقعا هذا االتفاق  حتى اآلن، مضيفًا أنه ظهر في أجواء الحديث عن إنشاء ما سمي  
بــ " سد األلفية " في إثيوبيا، وأن هناك أحاديث وكتابات كثيرة حول هذا الموضوع، 
السيما  دور إسرائيل في هذا الشأن، والتي لعبت دوًرا محوريًا في  انفصال الجنوب، 

وما تزال تعمل علي تفتيت السودان، كما أنها متغلغلة في دول حوض النيل.
وقد خلُص رئيس المجلس في مداخلته إلي التأكيد علي الحاجة إلى ما أسماه  "بعمل 

علمي مشترك يظهر  كافة الحقائق حول السد اإلثيوبي".

ووزير  البرلمان  عضو  إسماعيل،  عثمان  مصطفي  الدكتور/  ذكر  جانبه،  من   -2
الخارجية األسبق، ما يلي: 

—أهمية أن يكون للمجلسين دور في تطوير وتعزيز العالقات بين البلدين، ومراجعة 
بعض جوانبها إذا ما اقتضى األمر ذلك. وأضاف في هذا السياق أنه مع التسليم بأهمية 
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أمام مراجعة  تكون عائقًا  أن  أنها ال يجب  إال  "العاطفة في عالقات مصر والسودان، 
العالقات وتطويرها".

—عرض  د. مصطفي عثمان، للتطورات التي طرأت علي البيئة الدولية واإلقليمية 
الديمقراطي، وحقوق  التحول  الباردة، والحديث عن أهمية عمليات  انتهاء الحرب  منذ 

اإلنسان، ودور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية.
في  األمني  البعد  تجاوز  يمكننا  هل  مفاده:  تساؤالً  د.عثمان  السياق طرح  هذا  وفي 
العالقات بين البلدين وإطالق طاقات المجتمع المدني وعملية التكامل بين البلدين التي 
أطلقها كال من الرئيس السادات والرئيس نميري؟.وقد وصف عثمان التجربة "بالرائعة"، 
وأن هدفها كان تحقيق وحدة حقيقية بين البلدين علي أساس اقتصاد السوق، وأنه بوسع 
البلدين إعادة تطبيق تلك التجربة، مع إجراء ما يلزم من تعديالت بما يتفق والظروف 

الحالية.
—أشار إلي أن العالم يتجه إلي تعدد األقطاب  وبناء التكتالت االقتصادية، وان هناك 
قضايا تؤثر في عالقات البلدين كاإلرهاب وحماية األقليات، مضيفًا أن هناك تدخالت 
إسرائيل  من  كل  إلي  ذلك  في  مشيًرا  المنطقة،  في  إقليمية  قوي  من  كبيرة  واختراقات 

وإيران وتركيا، وقوي من خارجها بما فيها روسيا والواليات المتحدة وأوروبا.
وقد خلص من كل ذلك إلي القول بأننا بصدد ميالد جديد التفاقية "سايكس بيكو"، 
وأن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف نحمي أمن المنطقة وأمن البلدين من مثل هذه 

التدخالت.
المواطن  لدى  كبيرة  تطلعات  خلقت  العربي  الربيع  ثورات  أن  عثمان  د.  �ذكر 
العربي، الذي أصابه اإلحباط بسبب فشل هذه الثورات، متسائالً عن كيفية التغلب علي 

هذا اإلحباط.
حتى  أو  للعرب  وحدة  عامل  اليوم  تعد  ولم  تراجعت  الفلسطينية  القضية  —أن 
الفلسطينيين أنفسهم، وال يبدو أن إسرائيل مستعدة لتقديم أي شيء لتحريك عملية السالم.
—أشار الوزير األسبق إلي ما أسماه بغياب رؤية مشتركة لألمن القومي العربي، 
مشيًرا في  ذلك إلي المبادرة المصرية التي أقرتها القمة العربية في مارس 2015 حول 
إنشاء قوة عربية مشتركة، وأن الجامعة العربية قد فشلت في ذلك بسبب غياب اإلرادة 

السياسية للدول األعضاء وعزوفها عن تطوير الجامعة وتفعيلها.

—وحول العالقات المصرية – السودانية، أشار د.عثمان إلى اآلتي بصفة خاصة: 
ـ أن هذه العالقات تاريخية، وبأنها اكتسبت الطابع االستراتيجي وكان لها إيجابيات 

كما كان لها سلبيات، ويمكن البناء علي ما تم إنجازه وتطويره.
ـ أكد علي األهمية الخاصة التفاق الحريات األربع الموقع بين البلدين منذ عام 2004، 
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وضرورة تطبيقه كامالً بما يزيل جميع الحواجز أمام حرية انتقال األشخاص واألموال.
كامل  بتنفيذ  السودان  تقوم  االتفاق حتى  بتطبيق  تبادر  أن  أنه علي مصر  ـ أضاف 
مناسب  غير  البلدان  يراه  قد  ما  مراجعة  أو  تعديل  ويمكن  الشأن،  هذا  في  التزاماتها 

لألوضاع الحالية.
ـ أن موضوع حرية التبادل التجاري وتجارة الخدمات وغيرها يحكمها اتفاق كوميسا 

)السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب األفريقي(.
—خلص وزير الخارجية األسبق إلي عدد من التوصيات، ذكر أنه سوف يتقدم بها 

الحقًا للمجلس السوداني بصورة مفصلة، أوجزها في اآلتي: 
تضم  بحيث  إنشائها،  المجلسان  يتولى  سودانية،  شعبية مصرية–  منظمة  تأسيس  ـ 

منظمات المجتمع المدني، والهيئات المعنية بتطوير العالقات بين البلدين.
ـ للتغلب علي التعقيدات المرتبطة بصعوبة عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين 
منبثقة  لجان  ثالث  إنشاء  اقترح  منتظمة،  توقيتات  في   – الدولتين  رئيسي  برئاسة   –
الوزراء  رئيسي  مستوى  )علي  المشتركة  االقتصادية  اللجنة  هي:  العليا  اللجنة  عن 
وزراء  )برئاسة  االستراتيجية  السياسية–  واللجنة  االقتصادية(،  المجموعة  ووزراء 
الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والموارد المائية في البلدين(، ولجنة الشؤون الثقافية 

واالجتماعية والرياضية، وذلك بهدف تنشيط عالقات البلدين في هذه المجاالت.
وقد أوضح د.عثمان أن الهدف من وراء إنشاء هذه اللجان هو تجنب تجربتهم مع 
إثيوبيا، حيث لم تجتمع اللجنة العليا بين البلدين لمدة أربع سنوات، مما استدعي إنشاء 

لجان مشتركة بمستوى تمثيل أقل.
بين  العالقات اإلسالمية  إعداد ميثاق شرف إعالمي يحكم  الوزير األسبق  اقترح  ـ 

البلدين، مؤكًدا األهمية القصوى لإلعالم في عالقات البلدين.
ـ إنشاء مؤسسة تشريعية مشتركة كنوع من اإلحياء لبرلمان "وادي النيل" الذي كان 
قائًما إبان حكم السادات و نميري، وبحيث يتم تشكيل "آلية مشتركة" من البرلمان في 

البلدين، لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه ومتابعة العالقات بصفة عامة.
ـ حول قضية المياه والعالقات مع إثيوبيا، ذكر الوزير السابق أنه البد من التفكير في 
عالقة جديدة بدالً من عالقات العداء والحساسية التي كانت تتسم بها العالقات في السابق. 
وقد اقترح الوزير – في هذا السياق – إنشاء منظمة  "حوض النيل الشرقي" تضم الدول 
الثالث، ثم تنضم إليها إريتريا الحقًا. وأضاف أنه في غضون السنوات العشر القادمة 
ستكون إثيوبيا واحدة من الدول ذات الثقل في أفريقيا "Giant"، فضالً عن كونها ثالث 
أكبر دول الحوض بعد كل من السودان ومصر ولديها مفاتيح النيل، األمر الذي يستوجب 

استيعابها في تنظيم  دون إقليمي.
السوداني  للمجلس  الشكر  الريدي  عبدالرؤوف  السفير/  وجه  مداخلته،  في   -3
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للشؤون الخارجية علي الحفاوة وحسن االستقبال، مؤكًدا حرص المجلس المصري  منذ 
إنشائه علي بناء جسور مع المؤسسات المماثلة في السودان والتواصل معها، وأنه في 
هذا اإلطار وجه الدعوة لرئيس المجلس للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي للمجلس 

المصري العام الماضي.وأضاف السفير/ عبدالرؤوف الريدي:
ـ أنه ليس  في حاجة إلي تأكيد الطابع االستراتيجي للعالقات المصرية – السودانية، 

وضرورة  دفعها في جميع المجاالت وإقامة اتصاالت مباشرة بين شعبي البلدين.
ـ أن الوفد المصري ممتن للصراحة والشفافية التي تحدث بها السيد وزير الخارجية 
خالل استقباله للوفد صباح اليوم، وكذلك مداخالت الجانب السوداني خالل الندوة السيما 

فيما يتصل بعالقات البلدين وآفاق تطويرها.
ـ قلل السفير الريدي من التوقعات القائلة بأنه في غضون سنوات قالئل ستكون إثيوبيا 
واحدة من الدول اإلقليمية الكبرى  في أفريقيا، مشيًرا إلى أنها تواجه مشكالت داخلية 

اقتصادية واجتماعية ال يستهان بها.
جديرة  إسماعيل  عثمان  مصطفي  د.  أثارها  التي  والمتقرحات  األفكار  أن  أكد  ـ 
بالدراسة وبحث إمكانية تنفيذها متى ارتأت  األجهزة الرسمية المعنية ذلك، وأضاف أنه 
ينتظر موافاة المجلس المصري بهذه المقترحات كتابة، وأنه سوف يعرضها علي مجلس 

اإلدارة وإيالئها العناية الواجبة أخًذا في االعتبار عمق وأهمية العالقات بين البلدين.
بالوثيقة،  البلدين  بين  العالقات  وهبةوصف  إيهاب  السفير/  أّمن  مداخلته،  في   -4
أنها عالقات  إلى  الجغرافية. مشيًرا  العوامل  التاريخ، وأرستها  وأنها عالقات سطرها 
هذا  وفي  بإذن هللا.  وتوسًعا  ترسًخا  وستزداد  العصور  عبر  امتدت  مشتركة  ومصالح 

السياق، تركزت مداخلته على عدد من النقاط جاءت على النحو التالي:
ـ أشار إلى الدور الذي قام به برلمان وادي النيل .

ـ بلغ حجم التبادل التجاري مع نهاية عام 2013، 839 مليون دوالر، ومع دخول معبر 
قسطل – أشكيت مرحلة التنفيذ، فالمتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى ما بين 2 و 3 

بليون دوالر خالل عامين، ومما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ـ أوضح أن هناك طفرة في مشروعات الربط بين البلدين سواء بالنسبة للطرق البرية 

أو البحرية أو تحديث طرق السكك الحديدية.
ـ فيما يخص نشاط المجلس المصري للشؤون الخارجية فهو مهتم بالقضايا العالمية 

واإلقليمية، وبصفة خاصة ما يتعلق بأمتنا العربية.
المجلس عن  تشغل  لم  العربي  بعالمنا  حلت  التي  األزمات  تلك  كل  بأن  وأضاف  ـ 
حيث  الفلسطينية،  والقضية  اإلسرائيلي   – العربي  الصراع  وهي  الرئيسية،  مشكلتنا 
المخططات  تفضح  التي  والخارجية  الداخلية  الندوات  من  الكثير  في  المجلس  يشارك 

واألساليب اإلسرائيلية. 
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العديد من  استقبل  الذي  المجلس،  أنشطة  في  دائًما  السودان حاضر  أن  إلى  أشار  ـ 
المجلس  ويستضيف  إنشائه.  منذ  الماضية  السنوات  مدار  على  السودانية  الشخصيات 
العديد من المصريين المتخصصين لبحث مشكالت السودان، مثل العالقات بين السودان 
دارفور  مشكلة  من  مصر  وموقف  القضايا،  من  وغيرها  ودارفور  السودان  وجنوب 

وتداعياتها المساند والداعم للسودان معروف.
5- ذكر السفير/عزت سعد، أنه من الجيد أن يكون تناول الندوة لعالقات البلدين تناوالً 
واقعيًا واالعتراف بأن هناك مشكالت بالفعل في هذه العالقات، كما أن هناك إيجابيات 

كثيرة تحققت علي مدى السنوات. وأضاف: 
ـ أن هناك بعض المشكالت التي تحد من انطالق العالقات االقتصادية والمبادالت 
التجارية بين البلدين. فإلى جانب موضوع الحريات األربع الذي أثير في الندوة، توجد 
أكثر من  يتحمل عبء  الخاص في مصر والذي  للقطاع  تمثل مؤشرات سلبية  عوائق 

%70 من النشاط االقتصادي  في البالد، ومن ذلك:
ـ مشكلة تحويل أرصدة وأرباح شركة مصر للطيران الموجودة لدى البنوك السودانية 

بالعملة المحلية.
ـ العوائق أمام افتتاح جامعة القاهرة فرع الخرطوم.

ـ الحاجة إلى تفعيل الشركة السودانية – المصرية للتكامل  الزراعي، والمشروعات 
االستثمارية المشتركة المقترحة من الجانب المصري منذ مدة ولم تر النور بعد.

أخرى  ومشروعات  بالخرطوم  منطقة صناعية مصرية  بإنشاء  الخاص  المقترح  ـ 
كثيرة صناعية وزراعية.

6- من جانبه، ارتكزت مداخلة السفير/ هشام الزميتي على عدد من النقاط جاءت 
على النحو التالي:

ـ أوضح  أن جميع المتحدثين أكدوا مدى عمق العالقات التاريخية بين الدولتين، إال 
أن استقرار السودان الذي يمثل جزًءا ال يتجزأ من استقرار مصر يمثل قلقًا بالنسبة لنا. 
فبعد تجربة انفصال جنوب السودان نتابع اآلن ما يجري في دارفور وشرق السودان، 
يأمل  أنه  موضًحا  البشير،  الرئيس  برعاية  حاليًا  الدائر  الوطني  الحوار  إلى  باإلضافة 
أن يكون ما نسمعه من تطمينات حقيقي، وأن يكون السودان قادر على احتواء أزمتي 
تؤثر  السودان  الوضع في  السودان بشكل كامل، خاصة وأن زعزعة  دارفور وشرق 

على التوازن اإلقليمي.
ـ وأضاف أن المجلسين المصري والسوداني يمكنهما التعاون من أجل تيسير تأسيس 
تنظيم شعبي يجمع بين المهتمين بالشأن المصري والسوداني ويساهم في تهذيب اإلعالم 
المصري والسوداني، بحيث يتناوالن التطورات دون إثارة وافتعال لألزمات كما شهدنا 

من قبل.
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بين  العالقات  عن  السوداني  األعمال  مجلس  رئيس  إبراهيم،  بكري  أ.  تحدث   -7
البلدين، مشيًرا إلى الحاجة إلى إعادة العمل بالدوالر الحسابي الذي عمل به خالل فترة 
تنفيذ ميثاق التكامل، وفي وقت ازدهرت فيه عالقات البلدين اقتصاديًا وتجاريًا،فضالً 
عن السياحة العالجية لمصر وتوجه العديد من الطلبة السودانيين للدراسة في مصر، 
للتعليم.  أو  العالجية  للسياحة  سواء  منها  بدالً  األردن  إلى  يتوجهوا  اليوم  بأن  مضيفًا 

وأضاف بكري: 
ـ هناك حاجة للتواصل بين شباب ومنظمات األعمال من القطاع الخاص في البلدين.
ـ علي مصر عمل شيء فيما يتعلق بالعقوبات االقتصادية األمريكية علي السودان.

ـ لدى الجانب السوداني مشكالت في  انسياب حركة التجارة من السلع والخدمات 
لمصر، كما أن المعبرين اللذين تم افتتاحهما ال يستفيد منهما سوى الجانب المصري، 
خاصة وأن المواصفات الفنية للشاحنات السودانية ال تتفق والمتطلبات المصرية، كما 

وأن التكلفة التشغيلية لقطاع النقل في السودان مرتفعة بالمقارنة بمصر.
ـ خلص السيد بكري إلي القول بأن االتفاق بين البلدين علي إنشاء منطقة اقتصادية 
حرة علي الحدود يمكن أن يساهم في التغلب علي عوائق التجارة وحرية انتقال السلع 

والخدمات.
8- في مداخلته، ذكر الفريق أول متقاعد/ فاروق علي محمد، أنه سيتحدث بصفته 
العسكرية وبصراحة، مشيًرا إلي  أن مصر احتلت السودان مرتين، وأن هناك بعض 
المصريين )أخص منهم محمد حسنين هيكل( الذي اعتبر أن استقالل السودان كان خطًأ 
كبيًرا. وأضاف أنه يجب إعادة النظر فيما أسماه "هذه الهواجس" وأنه يري أن العالقات 
مع مصر هي عالقات من جانب واحد، وأن الزيارات هي أيًضا من جانب واحد، كما 
وأن التعامل الدبلوماسي مع السودان هو "تعامل أمني باألساس"، وأضاف في هذا الشأن 

عدة نقاط جاءت على النحو التالي:
ـ أن لدي السودان هاجس العالقات األمنية المتميزة بين مصر وإسرائيل والتي تهدد 
السودان، وأضاف في هذا السياق أنه بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ذكر السادات أنه ال 

حرب مع إسرائيل بعد اآلن.
ـ أوضح أن للسودان ارتباطات متنوعة مع إثيوبيا، وأنه "ما لم تتغير المناهج الدراسية 

الخاصة بالعدو المحتمل ستظل المشاكل قائمة".
وأن  المصري،  السوداني–  التكامل  مشروع  فشل  أسباب  دراسة  من  البد  أنه  ـ 
المشكالت المرتبطة بتطبيق الحريات األربع تكشف عن الخلل في عالقات البلدين والتي 

تعمل من جانب واحد هو السودان.
ـ منذ بناء السد العالي وحتى اآلن، لم تحصل السودان علي كيلو وات كهرباء واحد 

من السد العالي، وبالتالي علي السودان االستفادة من سد النهضة اإلثيوبي.
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ـ أشار إلي أن تناول اإلعالم المصري للشأن السوداني سلبي للغاية، وأنه البد من 
عمل شيء في هذا الشأن. وقد خلص الفريق المتقاعد من ذلك إلي القول بأنه علي أولئك 
ويتركوا  ينسحبوا  أن  الماضي  في  السودانية  المصرية–  العالقات  ملف  تناولوا  الذين 
علي  داعش  وجود  يفرضها  التي  األمنية  التحديات  أن  مضيفًا  جديدة،  لدماء  المجال  
الحدود بين ليبيا والسودان، واألولى ومصر تفرض علي البلدين الجلوس مًعا من أجل 

مصارحة ومصالحة حقيقية.
لمجلس  المساعد  العام  األمين  الرحمن،  عبد  أحمد   السيد  تحدث  جانبه  من   -9
على  أمور  عدة  حول  الدسنى(،  المنعم  عبد  العام/  )األمين  العالمية  الشعبية  الصداقة 

النحو التالي: 
ـ أنه كان يتمنى أن يلقي الوفد المصري الضوء علي مشكلة حاليب والمشاكل األخرى 
في العالقات مع السودان بكل شفافية )رد عليه منسق الندوة بأنها مجرد بداية وأن الهدف 
هو البناء علي ما تحقق من إيجابيات في عالقات البلدين  وتنحية القضايا الخالفية جانبًا(.
ـ أن الوجود المصري والسوداني في أفريقيا ضعيف، وال يمكن إدعاء أي منهما بأن 

عالقته بأفريقيا استراتيجية.
ـ ذكر أن األمن القومي العربي كان دائًما علي رأس أولويات مصر، وقد غاب دور 

مصر إفريقيًا بعد رحيل عبد الناصر، ثم بعد توقيع معاهدة كامب دافيد مع إسرائيل.
ـ أن الوجود اإليراني في أفريقيا في تزايد مستمر، وأن مشاركة السودان في عاصفة 

الحزم مرتبط بذلك.
في  يجري  بما  وارتباطًا  الثنائية  عالقاتهما  في  البلدين  تواجه  التي  التحديات  أن  ـ 
أفريقيا، تستوجب  توحيد الرؤى وتبني تجربة االتحاد األوروبي التي تقوم علي فكرة 

تقاسم المنافع والمصالح.
ـ أن هناك شعوًرا لدى قطاع كبير من السودانيين بأن أي تحرك للسودان تتحفظ عليه 
مصر للتأكد من أنه سيكون في صالحها في النهاية. وأضاف أنه من المهم التركيز علي 

االتصاالت المباشرة بين الشعبين.
ـ أكد أنه ينبغي علي مصر والسودان االضطالع بدور هام لدعم وتطوير التعاون 

العربي األفريقي.
ـ أخيًرا ذكر السيد/ عبد الرحمن أنه يوصي بوقف استخدام المعابر التي افتتحت علي 

الحدود بين البلدين ألنها في غير صالح السودان.
الوطني  المجلس  في  النقل  لجنة  رئيس  الخضر،  الرحمن  عبد  د.  تحدث    -10

(البرلمان(، ووالي الخرطوم السابق، حيث ذكر ما يلي بصفة خاصة:
األول  المقام  في  األمنية  الهواجس  علي  قائمة  البلدين  عالقات  في  المشاكل   أن  ـ 
تتحقق  لم  العالقات، وما  أمام تطوير  الرئيسية  العقبة  الهواجس  واألخير. وستظل هذه 
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مصالح مشتركة حقيقية بين البلدين سيكون من الصعب تجاوز تلك الهواجس.
تقني  منفذ  األخيرة  هذه  أن  كما  لمصر،  بالنسبة  ألفريقيا  مدخل  هي  السودان  أن  ـ 
المنقذ  هو  البلدين  بين  االقتصادي  التعاون  ازدهار  فإن  األحوال  كل  وفي  للسودان. 

لعالقاتهما.
ـ أكد رئيس لجنة النقل بالبرلمان السوداني ما سبق وأشار إليه أغلب المتحدثين من 
الجانب السوداني فيما يتعلق بضرورة تعزيز التعاون االقتصادي والمبادالت التجارية 

بين البلدين بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بينهما.

ثالثًا: التوقيع علي مذكرة تفاهم حول التعاون بين المجلسين:
في ختام جلسة تشاوريه قصيرة بين الجانبين المصري والسوداني – تم خاللها التأكيد 
علي اعتبار الزيارة نقطة انطالق لتعاون مكثف بين المجلسين في المرحلة القادمة – 

وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول التعاون بينهما.
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زيارة وفد المجلس لجمهورية الصين الشعبية

في الفترة )18–19( أكتوبر 2016، زار وفد من المجلس جمهورية الصين الشعبية، 
رًدا علي زيارة وفد معهد الصين للعالقات الدولية المعاصرة )CICIR( للمجلس عام 
2015، وزيارة أخري في مارس 2016. وضم الوفد كل من: السفير/ هشام الزميتي، 

والدكتور/ حازم عطية هللا، والسفراء/ عزت سعد وعلي الحفني وأحمد رزق.
المعاصرة الدولية  للعالقات  الصين  معهد  وفد  مع  المستديرة  المائدة  لقاء  وبجانب 
CICIR، وهو مركز الفكر والبحوث األول للحكومة الصينية ، أجرى الوفد جلسات 

نقاش وتشاور مع المراكز والمعاهد الصينية التالية: 
للعلوم  الصينية  باألكاديمية  األوسط  والشرق  وأفريقيا  آسيا  دراسات غرب  معهد  ـ 
االجتماعية )CASS(، وهي أكاديمية بحثية متخصصة تضم أكثر من 30 مركًزا بحثيًا 

في مختلف المجاالت ذات الصلة بالفلسفة والعلوم االجتماعية.
ـ معهد الشعب الصيني للشؤون الخارجية )CPIFA(، وهو أحد أقدم المعاهد البحثية 
مجال  في  المتخصصة  البحثية  المراكز  كأحد   1947 عام  تأسس  حيث  الصين،  في 
بوزارة  سابق  سفير  ويرأسه  الصيني  الشيوعي  الحزب  إدارة  تحت  الدولية،  العالقات 

الخارجية.
 Think( يعمل كمركز فكر )CCCWS( ـ مركزالصين للدراسات الدولية المعاصرة
Tank(للحزب الشيوعي الصيني ويتبع لجنة العالقات الخارجية للحزب، حيث يترأس 
المركز نائب رئيس لجنة العالقات الخارجية بالحزب. ورغم حداثة إنشائه )2010(، إال 
أن المركز يعتبر أحد أكثر مراكز البحوث تأثيًرا في بكين وتربطه عالقات قوية بعدد 

كبير من مراكز البحوث الحكومية وغير الحكومية حول العالم.
ـ جمعية الصداقة الصينية )CAF( مع جميع دول العالم.

آسيا وشمال  إدارة غرب  نائب مدير  الخارجية مع  بوزارة  اجتماًعا  الوفد  وقد عقد 
إفريقيا. وفيما يلي أهم ما أثير خالل لقاءات الوفد:

بالترحيب  اللقاء  الصيني،  الجانب  السيد/“Niu Xinchun“، رئيس  استهل   -1
بوفد المجلس، مشيًرا إلي ما يلي بصفة خاصة:

—أنه منذ جلسة المشاورات األخيرة التي عقدت بالقاهرة في مارس 2016، حدثت 
التبادل  أبرزها تطور حركة  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  تطورات مهمة علي صعيد 
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عديدة،  اتفاقيات  توقيع  خالل  من  االقتصادي  التعاون  وتعزيز  األفضل  إلى  التجاري 
خاصة خالل زيارة الرئيس  "شي" لمصر في يناير 2016، ومشاركة الرئيس السيسي 

في قمة العشرين في سبتمبر2016  بدعوة من نظيره الصيني. 
—أنهم مهتمون بمتابعة التطورات في مصر، خاصة على الصعيد االقتصادي وأن 
االتفاق المبدئي للحكومة مع صندوق النقد الدولي سيزيد من ثقة الصين في االقتصاد 
لدى  المصري خاصة وأن  االقتصاد  الصين حريصة علي دعم  أن  المصري، مضيفًا 
البلدين شراكة استراتيجية شاملة ولدى بكين تصميًما علي تنفيذها، وأنه لهذا السبب دعي 

الرئيس السيسي لقمة العشرين.
والوفد  تقديره  عن  الوفد،  رئيس  الزميتي،  هشام  السفير/  أعرب  جانبه  من   -2

المرافق للحفاوة وحسن االستقبال الذي قوبل به الوفد، مشيًرا إلي ما يلي:
—أن مصر دولة مستقرة رغم محاوالت قوى كثيرة ضربها أمنيًا واقتصاديًا، مشيًرا 
إلي أن أحد أهداف ضرب مصر هو تطويق الصين وإفشال مشروع الحزام والطريق، 
ومن هنا تبدو أهمية البعد االستراتيجي في عالقات الدولتين، خاصة في تأمين الممرات 
المائية وعلي رأسها قناة السويس، موضًحا أن مصر قوة عسكرية و بحرية مهمة وأنها 
لم تتأثر بمحاوالت تفتيت الدول التي الزالت مستمرة، ومنها محاوالت خنق االقتصاد 
وضرب السياحة وحرب العملة وحرمان مصر من تحويالت المصريين في الخارج، 
مؤكًدا أن مصر تخوض معركة استقالل لإلرادة الوطنية وأنها تقدر وقوف الصين إلي 

جانبها.
—كما أشار إلى ترحيب مصر بقرب التوصل التفاق )OFFSET( بما يعادل 2.7 
مليار دوالر خالل السنوات الثالث القادمة، بما يتيح استخدام الجنية المصري واليوان 
الصيني في المبادالت التجارية، موضًحا أن مصر ترحب بإقامة ترسانة بحرية لبناء 
السفن في األدبية )السويس( في إطار المشروعات العمالقة لتطوير محور قناة السويس، 
فضالً عن اهتمام مصر باالستفادة من قرار الصين بنقل عدد كبير من مصانعها إلى 
الخارج وأهمية جذب الجانب الصيني نحو إعادة توطين تلك الصناعات في محور قناة 

السويس.
3- انتقل الجانب الصيني إلى طلب إيضاحات حول عدد من القضايا الداخلية والخارجية، 
أبرزها تطورات األوضاع االقتصادية في مصر وضمانات وحوافزاالستثمار، موضًحا 
أنه يود التأكيد علي أن مصر مهمة جًدا للصين اقتصاديًا وسياسيًا واستراتيجيًا، وبالتالي 
يهمهم استقرار مصر، مضيفًا أن الصين قدمت دعمها المادي لمصر خالل حكم مبارك 
ومرسي، وتقدمه اآلن للرئيس السيسي، وأن كل ما تحتاجه بكين هو برنامج اقتصادي 
يمكن الوثوق به، حيث يوجد شعور بأن الصين ليست في الصورة الكاملة بالنسبة لعملية 
السياق،  هذا  في  يالحظون  و  مصر،  في  الجارية  واالجتماعي  االقتصادي  اإلصالح 
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بالبنية  خاصة  مشاكل  بسبب  بمصر  االستثمار  في  الصينيين  المستثمرين  بعض  تردد 
أخرى  بدول  بالمقارنة  فيها  المغالى  الضريبية  األعباء  عن  فضالً  والطاقة،  األساسية 
إثيوبيا وتايالند، كذلك يلمسون استمرار  تزايدت فيها معدالت االستثمار الصيني مثل 

تعقيدات إجراءات االستثمار.
سعد،   عزت  والسفير/  الحفني،  علي  السفير/  من  كالً  عرض  الصدد،  هذا  في   -4
الجهود المبذولة لتحسين مناخ االستثمار في مصر وقرب صدور القانون الجديد في هذا 
الشأن، وتشكيل مجلس أعلى لالستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية شخصيًا، لتذليل 
كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والجوانب المختلفة لبرنامج اإلصالح االقتصادي 
واالجتماعي، وبدء تنفيذ حزمة من اإلجراءات التي تستهدف عالج االختالالت المالية، 
السيما عجز الموازنة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، وضبط السياسات النقدية من 
أجل خفض معدالت التضخم، وأن الحكومة تدرك أن نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي 
واالجتماعي مرهون بالتزامها بمعايير أداء كمية، بما فيها حد أدنى لصافي االحتياطي من 
النقد األجنبي لدي البنك المركزي واالحتفاظ بنسبة معينة للعجز في الموازنة الحكومية.
فجوة  المصري هي وجود  لالقتصاد  بالنسبة  المشكلة  أن  السفير/ عزت سعد  وأكد 
تمويلية تبلغ حوالي 30 مليار دوالر، ينتظر سداد 12 مليار منها بعد االتفاق مع صندوق 
النقد الدولي، بينما سيتم تدبير الباقي )18 مليار دوالر( عن طريق االقتراض الميسر، 
وإصدار سندات دوالرية واستثمارات أجنبية مباشرة علي مدار السنوات الثالث القادمة، 

وأنه بوسع الصين دعم االقتصاد المصري في هذا اإلطار.
5- ارتباطًا بما تقدم، أكد الوفد المصري األهمية الخاصة لقطاع السياحة في االقتصاد 

المصري، مؤكًدا الحاجة إلى تشجيع السياحة الصينية لمصر. 
6- وفي هذا الصدد، أشار الجانب الصيني إلي أنه وفقًا للتقديرات المصرية، زار 
إمكانات  متواضع في ضوء  2016، وهو عدد  160.000 سائحاً صينياً خالل  مصر 
مصر السياحية ترويجيًا وثقافيًا. اقترح الجانب الصيني ما يلي لجذب السياحة الصينية:

ـ إنشاء منطقة حرة في مصر جلذب السياح الصينيني وغيرهم، خاصة وأن 
أغلبية الصينيني يعشقون التسوق في البالد التي يزورونها.

ـ التنسيق مع إسرائيل في مجال التسويق السياحي، حيث يرغب السائح الصيني في 
زيارة دولتين بدالً من واحدة فقط، خاصة مع بعد المسافة  )أشار رئيس الوفد الصيني 
إلى أنه أثار هذا األمر مع السفارة اإلسرائيلية في بكين ولقي ترحيبًا منها بذلك، مضيفًا 
أن كال من مصر وإسرائيل معروفتان تماًما للصينيين، وأن إسرائيل تعطي الصينيين 
تأشيرات دخول صالحة لعشر سنوات. كذلك اقترح بعض أعضاء الوفد اعتماد كل من 

تركيا وإسرائيل ومصر كمقصد سياحي واحد(.
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لتنشيط   حاجة  هناك  أن  إلى  عطية هللا،  حازم  الدكتور/  أشار  تقدم  بما  ارتباطًا   -7
بينهما  التشابه  أوجه  ضوء  في  خاصة  البلدين،  بين  الثقافي  التعاون  عالقات  وتطوير 
وحقيقة أنهما ينتميان إلى أقدم الحضارات العالمية. وقد قام د. حازم بتوزيع ورقة علي 
أعضاء الوفد الصيني حول التعاون الثقافي وبعض المقترحات ذات الصلة )خالل غذاء 

العمل الذي أقامه نائب رئيس المعهد الصيني في ختام جولة المشاورات(.
المصرية  العالقات  تطورات  حول  تساؤالت  طرح  إلى  الصيني  الجانب  انتقل   -8
– السعودية في ضوء تصويت مصر لصالح القرارين الفرنسي والروسي في مجلس 
األمن مؤخًرا، وما فعلوه تجاه التعليق السعودي إلمدادات الطاقة لمصر، وكذا عالقات 
مصر بتركيا ومآالتها، وفرص عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط قبل نهاية 
العام الجاري، وما إذا كانت أنقرة – بعد تطبيع عالقاتها بإسرائيل – ستكون منافًسا لدور 

القاهرة في عملية السالم. 
9- كذلك أهتم الجانب الصيني بالتعرف علي مستقبل المساعدات األمريكية لمصر، 

وما إذا كانت ما تزال علي ما هي عليه.
وفي هذا الصدد، أشار وفد المجلس إلى ما يلي بصفة خاصة: 

—حول العالقات المصرية- السعودية ،أوضح السفير عزت سعد ما يلي:
ـ أن السعودية تأتي في مقدمة الدول التي قدمت دعًما سياسيًا لثورة 30 يوليو 2013، 
إنقاذ  في  ساهمت  التي  المالية  المساعدات  حزم  توالت  السياسي،  الدعم  بجانب  وأنه 

األوضاع االقتصادية الصعبة في البالد.
ـ أن عالقات البلدين، بعد رحيل الملك عبد هللا وتولي سلمان الحكم، لم تتغير كثيًرا 
هذا  أن  مؤكًدا  السوري،  الملف  أهمها  القضايا  من  عدد  في  التباينات  بعض  باستثناء 
اإلقليمية  للسالمة  األهمية  مصر  تُولي  حيث  فترة،  ومنذ  للجميع  معروف  االختالف 
التي  وقطر،  كتركيا  أخري  ودول  السعودية  خالف  علي  اإلرهاب  ولمحاربة  لسوريا 

تتجسد العقدة بالنسبة لها في بشار األسد وضرورة إسقاطه.
رئيس  أكده  ما  وهو  استراتيجية،  عالقات  السعودية   – المصرية  العالقات  أن  ـ 
حدوث  عموًما،  العربية  الدول  أو  البلدين  مصلحة  من  ليس  وأنه  مؤخًرا،  الجمهورية 
انقسام مصري–سعودي، وهو شعور عام لدي شعبي البلدين. وخلص السفير عزت إلي 

أن ما حدث مؤخًرا هو تصعيد إعالمي ال يعكس الواقع.

—فرص عقد مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية العام الجاري 
  أكد السفير/ عزت سعد، صعوبة عقد المؤتمر ليس فقط بسبب السياسات اإلسرائيلية 
نوفمبر  في  ستجري  التي  األمريكية  االنتخابات  نتيجة  وأيًضا  بل  للسالم،  المناهضة 
فترتي واليته. هذا بجانب  العملية علي مدى  بهذه  أوباما  إدارة  اكتراث  2016، وعدم 
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تباين مواقف األوروبيين إزاء العملية، وهو ما عجزت فرنسا معه علي تبني االتحاد 
األوروبي لمبادرتها.

 الدور � على  تأثيرها  ومدى  اإلسرائيلية،   – التركية  العالقات  تطبيع 
المصري في عملية السالم:

في هذا الصدد، أشار السفير سعد إلى أنه رغم استمرار تركيا في استقطاب حركة 
حماس ومحاولة استخدام غزة كورقة للقيام بدور ما في عملية السالم، إال أن مصر على 
قناعة – وكذلك إسرائيل – بأنه البديل عن الدور المصري، خاصة وأن القاهرة كانت 

أول من أبرم معاهدة سالم مع تل أبيب.
الخارجية  السياسة  النظر حول قضايا  تبادل وجهات  تم  الوقت،  هذا وبسبب ضيق 
نائب رئيس  استضافه  األمريكية، على غذاء  المصرية –  العالقات  فيها  بما  األخرى، 
الـ)CICIR( السيد/"Zhang Li" على شرف الوفد المصري، وكذلك على عشاء العمل 
الذي أقامه رئيس الــ)CICIR( السيد "Ji Zhiye" على شرف الوفد مساء 18 أكتوبر. 
إفريقيا  مدير شمال  نائب   ،"Guo Wei"/بالسيد الوفد  اجتمع  آخر،  على صعيد 
وغرب أسيا بالخارجية الصينية،مساء 18أكتوبر 2016، بمقر الوزارة، وقد جاءت 

المداخالت على النحو التالي:
المصرية–  العالقات  عمق  على  بالتأكيد  المقابلة  الصيني  المسئول  استهل   -1
خالل  الثنائية  العالقات  شهدتها  التي  والطفرة  وثقافيًا،  واقتصاديًا  سياسيًا   الصينية 
العامين األخيرين، مدلالً على ذلك بالزيارات الرئاسية األربع )3 زيارات للسيد رئيس 
الجمهورية للصين في ديسمبر 2014، وسبتمبر 2015، وسبتمبر 2016، باإلضافة إلى 
زيارة الرئيس الصيني للقاهرة في يناير 2016(. كما أشار إلى االحتفال هذا العام بمرور 
60 عاًما على إقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين حيث كانت مصر أول دولة عربية 

وإفريقية تقيم عالقات دبلوماسية مع الصين عام 1956.
2- من جانبه أعرب السفير/ هشام الزميتي عن تقدير مصر لعالقتها المتميزة مع 
الصين، والتي ارتقت إلى مرحلة "الشراكة االستراتيجية الشاملة" خالل زيارة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي لبكين في ديسمبر 2014، مشيًرا إلى اهتمام مصر بتعزيز العالقات 
الثنائية على كافة المستويات، وهو ما عكسته المشاورات الوزارية الثنائية )2+2( التي 
جرت في شهر يوليو 2016، وتم االتفاق خاللها على 18 مشروًعا يقوم الجانب الصيني 

بتنفيذها في مصر. كما تطرق إلى الموضوعات التالية:
الصينية  الشركات  ودعوة  المباشرة  الصينية  االستثمارات  بزيادة  مصر  اهتمام  ـ 
لتعزيز استثماراتها في مصر من خالل نقل عملية التصنيع لمنتجاتها إلى مصر، خاصة 
وأن مصر لديها اتفاقات تجارة حرة مع إفريقيا وأوروبا والدول العربية، وهو ما يعطي 
المنتجات التي تصنع على أراضيها ميزة تنافسية لدخول هذه األسواق. كما أعرب عن 
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تقدير مصر للدعوة التي وجهتها الصين إلى السيد الرئيس للمشاركة كضيف في أعمال 
قمة مجموعة العشرين خالل فترة الرئاسة الصينية للمجموعة هذا العام.

ـ األهمية التي توليها مصر لتعميق التعاون مع الصين منذ إطالق مشروع "الحزام 
المشروع، مركًزا  للدولتين في نطاق هذا  القومي  تقاطع األمن  والطريق" على ضوء 
التي طرأت على  التغيرات  المشترك على  التركيز  لمصروأهمية  اآلسيوي  البعد  على 
البيئة األمنية والسياسية واالستراتيجية على الصعيد اإلقليمي والعالمي، إذ يدفع كل هذا 
نحو تعميق التعاون وتحقيق نقلة نوعية في العالقات بين الصين والدول الواقعة على 
العديد  هناك  أن  إلى  مشيًرا  دولة،   65 إلى  عددها  يصل  والتي  القديم،  الحرير  طريق 
من العقبات والتحديات التي يجب التعامل معها لضمان الوصول إلى النتائج اإليجابية 

المرجوة من المبادرة.
3- وقد أَمن المسئول الصيني علي ما تقدم، مشيًرا إلي أن مصر واحدة من الدول 
المحورية في هذه المبادرة، وأنه سيتم دعوتها إلى القمة التي ستنظمها الصين في شهر 
مايو 2017 وتدعو إليها قيادات عشرين دولة فقط من الدول الواقعة على هذا الطريق 
لمناقشة أهم األولويات واالستراتيجيات الالزمة لتطوير هذه المبادرة، وأضاف أنه على 
والصين،  لكال من مصر  السياسة  هذه  ركائز  تتطابق  تكاد  الخارجية،  السياسة  صعيد 
خاصة فيما يتعلق بااللتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى. كما 
أكد على أن حجم التعاون بين مصر والصين شهد طفرة  في الفترة األخيرة في مجال 
التنسيق األمني ومكافحة اإلرهاب وأيًضا التنسيق في المحافل الدولية خاصة في األمم 
  . المتحدة في ضوء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس األمن عامي 2016 –2017
4- أوضح السفير/ عزت سعد األهمية الخاصة لخلق قاعدة من المصالح االقتصادية 
أن  مشيًراإلى  تقلبات،  أي  من  السياسية  العالقات  يحصن  بما  البلدين  بين  المشتركة 
وزيادة  والفني  االقتصادي  التعاون  لدعم  كبيرة  فرًصا  للصين  توفر  المنطقة  ظروف 
المبادالت التجارية، خاصة مع تراجع دور الواليات المتحدة في المنطقة وعدم اكتراثها 
بما يجري فيها وشعور دول الخليج بأن الصفقة النووية مع إيران قد جاءت على حساب 
أن  سعد  السفير  وأضاف  إليران.  اإلقليمية  المكانة  من  وعززت  بواشنطن  عالقاتهم 
روسيا لن تتمكن من ملء هذا الفراغ رغم ماأحرزته من نجاحات جيواستراتيجية في 
سوريا، بسبب أوضاعها االقتصادية والمالية مع تدني أسعار الطاقة والعقوبات الغربية 
المفروضة عليها، وهو ما لن يساعدها على تحمل أعباء تبني سياسة فاعلة في المنطقة. 
وأكد السفير سعد أهمية النظر في إحداث قدر من التوازن في ميزان التبادل التجاري 
بين البلدين والذي يميل كليًا إلى الصين، وذلك من خالل ضخ مزيد من االستثمارات 
الصينية المباشرة في مصر خاصة في القطاعات التي تحتاجها مصر وتمتلك الصين 
السياحة  تشجيع  بجانب  والتكنولوجيا،  والطاقة  النقل  قطاعات  مثل  تنافسية  ميزة  فيها 
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الصينية في مصر التي يمكن أن تساهم في توازن الميزان التجاري.
5- أشار السفير/ أحمد رزق إلى ارتفاع تكلفة القروض التي تتيحها الصين لمصر 
لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها شركات صينية، خاصة في ظل ارتفاع 
سعر الفائدة المقدمة من البنوك الصينية الممولة لتلك المشروعات، وهو ما يشكل عائقًا 
وعبئًا إضافيًا على مصر التي تواجه العديد من التحديات االقتصادية، وهو ما رد عليه 
والجهات  البنوك  تحث  ما  عادة  الصينية  الخارجية  أن  على  بالتأكيد  الصيني  المسئول 
الممولة الصينية على تخفيض أسعار الفائدة وتقديم شروط مالية تفضيلية لمصر، خاصة 

في ضوء وجود توجيهات رئاسية نحو تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة إلى مصر.
وقد علق السفير هشام الزميتي بأنه يمكن للصين االقتداء بما تقوم به الحكومة اليابانية 
حيث يتم تحميل الدولة المستفيدة من االستثمارات اليابانية فائدة التزيد عن %1، وتتحمل 
إلى  قد تصل  والتي  للقروض  البنكية  والقيمة  النسبة  بين هذه  الفارق  اليابانية  الحكومة 
%8 حيث يعتبر هذا المبلغ)الفارق بين الفائدة البنكية التجارية، والفائدة المنخفضة التي 
المستفيدة، وأنه  للدولة  يابانية  بمثابة منحة حكومية  بالقرض(  المستفيدة  الدولة  تسددها 

يجب أن يدرس الجانب الصيني هذه التجربة اليابانية في تعامله المستقبلي مع مصر.
في  التوتر  بعض  وجود  حول  إعالميًا  يتردد  عما  الصيني  المسئول  استفسر   -6
العالقات المصرية–السعودية، خاصة في أعقاب تصويت مصر لصالح مشروع القرار 
الروسي الخاص بسوريا في مجلس األمن، وهو ما استفاض الجانب المصري في دحضه 
وتأكيد متانة العالقات التاريخية بين البلدين، مع اإلشارة إلى أن وجود بعض االختالفات 
في وجهات النظر تجاه عدد من القضايا يعتبر صحيًا وال ينطوي على تأثيرات سلبية 

تذكر على العالقة االستراتيجية بين الدولتين. 
بجانب المشاورات مع معهد الصين للعالقات الدولية المعاصرة (CICIR(، أجرى 

وفد المجلس مشاورات مماثلة مع كل من:
 .CCCWS ـ مركز الصني للدراسات الدولية املعاصرة
 .)CPIFA(ـ معهد الشعب الصيني للشئون اخلارجية

ـ معهد دراسات أفريقيا والشرق األوسط وغرب آسيا باألكادميية الصينية 
.)CASS( للعلوم االجتماعية

وقد جاءت مشاورات الوفد مع هذه المراكز والمعاهد على النحو التالي:             
الوقت  في  الخارجية  السياسة  أولويات  لقاءاته  خالل  المصري  الوفد  عرض   -1
الراهن مع اإلشارة إلى التحديات االقتصادية واألمنية على المستويات المحلية واإلقليمية 
في  المصرية  الحكومة  تواجه  التي  االقتصادية  الضغوط  ضوء  في  خاصة  والدولية، 
النقد  قرض صندوق  على  الحصول  لتأمين  المبذولة  الجهود  مقابل  في  الحالي  الوقت 
الدولي المقدر  بـ12 مليار دوالر على ثالث سنوات، باإلضافة إلى التحديات األمنية 
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المرتبطة بزيادة وتيرة اإلرهاب الدولي في المنطقة بصفة عامة، وتزايد نشاط الجماعات 
اإلرهابية شمال سيناء بصفة خاصة. كما أكد الوفد تطلع مصر الدائم إلى دعم الصين 

لمواجهة التحديات االقتصادية واألمنية الراهنة.
وتعويم  التضخم  تأثير موجات  المراكز عن مدى  هذه  استفسر عدد من خبراء   -2
العملة، وكذلك األوضاع السياسية واألمنية المتقلبة في المنطقة على مستقبل االستثمارات 
الصينية في مصر، حيث أوضح الوفد المصري أن االستثمارات األجنبية عامة والصينية 
خاصة آمنة تماًما في مصر، مشيًرا إلى استقرار األوضاع السياسية بشكل كبير خالل 
نحو  السياسية  القيادة  لدى  استراتيجية  رؤية  وجود  إلى  باإلضافة  الماضيين،  العامين 
التحديات  من  بالرغم من وجود عدد  وأنه  األجنبية،  لالستثمارات  إيجابي  مناخ  توفير 
االقتصادية في الوقت الراهن، إال أن الحكومة تتخذ كافة اإلجراءات الممكنة للخروج 
من هذه األزمة في أسرع وقت، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية، وباالعتماد 
على دعم الدول الصديقة وفي مقدمتها الصين، مدلالً على ذلك باتفاق تبادل العمالت بين 
مصر والصين والذي يتم التفاوض عليه في الوقت الحالي، والمنتظر أن يساهم في دعم 

احتياطي النقد األجنبي لمصر. 
3- أوضح الجانب الصيني أن هناك عدداً من التحديات التي يجب على مصر العمل 
على التغلب عليها، خاصة فيما يتعلق بحجم الضرائب المفروضة على الشركات، والبنية 
التحتية التي تحتاج إلى مزيد من اإلنشاءات والتطـوير، ومتوسط حجم الطاقة الكهربائية 
شبكة  أن  كما  متواضًعا،  سيظل  والذي  في مصر  العاملة  والشركات  للمصانع  المتاحة 
السكك الحديدية ليست كافية. على الجانب اآلخر، أشار إلى قناعتهم بأن مصر تسير في 
االتجاه الصحيح وأنها تتمتع بعدد من المميزات الخاصة التي يمكن أن تساعدها، بشكل 
كبير في التغلب على هذه التحديات، خاصة فيما يتعلق بموقعها الجغرافي المتميز الذي 
يجعل البضائع المصنعة فيها قادرة على أن تكون محور التجارة الحرة لألسواق األفريقية 
واآلسيوية واألوروبية، باإلضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه قناة السويس خاصة عقب 
توسيعها نحو زيادة عدد وحجم السفن التجارية التي تمر خاللها. هذا بجانب وجود موارد 
بشرية مدربة ومنخفضة التكاليف وهي أحد أهم المميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر. 
وعقد الجانب الصيني مقارنة بين الضرائب المفروضة على األرباح في مصر )43 %( 
مقارنة بـ )33 %( في إثيوبيا، و)28 %( في تركيا، مشيًرا إلى أهمية أن يعالج قانون 

االستثمار المصري الجديد المشكالت التي يعاني منها المستثمرون الصينيون.
قصارى  تبذل  المصرية  الحكومة  أن  المصري  الوفد  أوضح  الصدد،  هذا  وفي 
البنية  تطوير  ذلك  في  بما  المباشر  األجنبي  االستثمار  تجاه  عقبات  أي  جهدها إلزالة 
التحتية في البالد،  فباإلضافة إلى مشروع قناة السويس الجديدة، قامت الحكومة خالل 
العامين الماضيين بمد أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق الجديدة، باإلضافة إلى حل 
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مشكلة التوفير المستدام للكهرباء، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل النمو االقتصادي 
إلى )4,5 %( في عام 2015. كما أشار الوفد إلى تطلع مصر إلى زيادة االستثمارات 
البلدين،  بين  السياسية  العالقات  ومتانة  حجم  بما يعكس  مصر  في  المباشرة  الصينية 

حيث ال تتجاوز االستثمارات الصينية الحالية حدود الـ600 مليون دوالر. 
األوسط  الشرق  في  لألوضاع  الصين  رؤية  عن  المجلس  وفد  سؤال  على  رًدا   -4
دور  تلعب  ألن  تسعى  بالدهم  أن  الصينيون  الخبراء  أوضح  فيها،  الصينية  والسياسة 
"الصديق اإليجابي" لكافة األطراف، وأنها ال ترغب في االنخراط سياسيًا بشكل مباشر 
أو غيرها من األزمات، حيث تضع حماية مصالحها االقتصادية  السورية  في األزمة 
األزمات  لحل  الممكنة  الجهود  كافة  لبذل  استعدادها  لها مع  أولى  كأولوية  المنطقة  في 
المختلفة في المنطقة. وقد قام الوفد المصري بشرح الطبيعة المعقدة لألزمات في الشرق 
األوسط، مع التركيز على تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي العابر للحدود، كما نوه إلى أن 
القضاء على تنظيم داعش ال يعني نهاية اإلرهاب، وإنما يحتاج ذلك إلى عملية متكاملة 
النمو  التركيز على زيادة معدالت  المختلفة مع  السلمية لألزمات  السياسية  الحلول  من 
االقتصادي واالجتماعي في المنطقة. كما أشار الوفد إلى وجود محاوالت غربية نحو 
استخدام مصطلح "التطرف المعنف" كبديل لمصطلح "اإلرهاب" بهدف ربط العمليات 
اإلرهابية التي تحدث في المنطقة بعوامل أخرى مثل مستوى الفقر وغياب الديمقراطية 
المسيسة  الغربية  التفسيرات  االنسياق خلف  إليه وعدم  االلتفات  وغيرها، هو ما يجب 

لظاهرة اإلرهاب التي تعتبر العدو األول لالستقرار والتنمية في المنطقة.
العالقات  مستقبل  عن  االستفسار  بتكرار  األبحاث  مراكز  مختلف  قيام  لوحظ   -5
المصرية – السعودية ومدى تأثير تصويت مصر على مشروع القرار الروسي الخاص 
بسوريا في مجلس األمن على مستقبل العالقات االستراتيجية بين البلدين، حيث قام الوفد 

المصري بتقديم شرح واٍف لهذا الموضوع.
أن   ،)CCCWS( بمركز  المسئول   ،"Zheng Dongchao" الدكتور  أوضح   -6
المقرر عقدها في شهر مايو  المركز سيكون بمثابة سكرتارية قمة "الحزام والطريق" 
2017، مشيًرا إلى أن القمة سيتم تنظيمها في بكين، وأنه لن يسبقها اجتماعات تحضيرية 
ولن يتجاوز عدد الدول المدعوة إليها 20 دولة من أصل 65 دولة من الدول الواقعة على 
طريق الحرير القديم. كما أوضح أنه سيتم توجيه الدعوات إلى رؤساء وقادة الدول المدعوة 
– ومنها مصر – في وقت الحق من عام 2017، مؤكًدا أن الصين تولى أهمية خاصة 
إلنجاح هذه القمة األولى من نوعها في ضوء أنها مبادرة أطلقها ويتابعها الرئيس الصيني. 
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النتائج والتوصيات:
برز خالل الزيارة االهتمام الواضح من الجانب الصيني بتطوير وتعميق العالقات مع 
مصر، بناء علي توجيهات من القيادة السياسية، وهو ما تأكد من جميع لقاءات الوفد. كما 
أن مداخالت الجانب الصيني قد عكست تزايد األهمية النسبية لمصر كشريك استراتيجي 
للصين في المنطقة، وكذا رغبتهم في إعطاء محتوي قيم للشراكة االستراتيجية الشاملة في 
المرحلة القادمة، خاصة في قضايا التعاون العسكري واألمني السيما مكافحة اإلرهاب. 
وفي هذا الصدد، أعرب الجانب الصيني عن االرتياح الشديد لما أسموه بالنقلة النوعية 
في العالقات مع مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البالد، وهو األمر 
الذي تأكد خالل زيارة الرئيس الصيني لمصر في يناير 2016، واإلعالن خالل الزيارة 
عن استثمارات وقروض بنحو 15 مليار دوالر بجانب تعزيز استثماراتهم في المنطقة 

االقتصادية الخاصة شمال غرب خليج السويس. 
1- كانت رسالة الجانب الصيني أن العالقات الخاصة بين رئيسي البلدين لها داللتها 
المهمة في االهتمام الذي توليه الصين لمساعدة مصر على تجاوز المرحلة الصعبة التي 
تمر بها اآلن. وفي هذا السياق، بدا اهتمام الجانب الصيني واضًحا بتوسيع آفاق التعاون 
بين البلدين لتشمل مجاالت جديدة أهمها تعميق التعاون في المجال العسكري واألمني، 

.)Cybersecurity( بما في ذلك مكافحة اإلرهاب واألمن اإللكتروني
2- لمس الوفد قلقًا صينيًا واضًحا إزاء األوضاع االقتصادية الحالية في مصر بصفه 
عامة واالستثمارات الصينية الممكنة بصفة خاصة، مشيًرا في ذلك إلي االفتقاد إلى مزايا 
تحفيزية كافية مثل األعباء الضريبية المتزايدة مقارنة بدول أخري مثل إثيوبيا و تايالند.
3- ارتباطًا بما تقدم، بدا الجانب الصيني حريًصا علي التأكيد علي اهتمامهم بتأمين 
استثماراتهم في الخارج. وفي هذا السياق، تمت اإلشارة إلى قاعدتهم العسكرية في ميناء 
جيبوتي بجانب ما حصلوا عليه من تسهيالت لقواتهم البحرية في المنطقة، وارتباط ذلك 

بخطوط السكك الحديدية التي أنشأتها الصين ما بين إثيوبيا وجيبوتي.
4- وقد أشار الجانب الصيني– في هذا السياق– إلي تجربتهم في ليبيا حيث اضطروا 
إلى إخالء اآلالف من الرعايا الصينيين من هذا البلد بعد الثورة في وقت قصير، بجانب 
تامين  مسألة  في  التفكير  إلي  دفعهم  مما  الدوالرات،  بباليين  تقدر  استثمارات  فقدانهم 

مصالحهم االقتصادية في الخارج.
الساخنة في منطقة الشرق  إلي األزمات  المناقشات  5- ومع ذلك، وعندما تطرقت 
األوسط في سوريا والعراق واليمن وليبيا وتراجع الدور األمريكي في المساهمة في حل 
الصينية  الخارجية  السياسة  الصيني في إطار  الجانب  هذه األزمات، جاءت مداخالت 
المنطقة  مشكالت  في  السياسي  لالنخراط  االستعداد  عدم  حيث  من  المعروفة  التقليدية 
والوقوف خلف الموقف الروسي منها. وفي هذا الصدد، أشار الجانب الصيني إلي أن 
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الطاقة  األخيرة من  احتياجات  وأن  للصين،  كبيًرا  تجاريًا  ليس شريًكا  األوسط  الشرق 
يحصلون على 50 % منها من دول الخليج وإيران.

6- وفي سياق متصل، أوضح الجانب الصيني أنه يالحظ وجود صورة سلبية عن 
مصر في اإلعالم الصيني بسبب تأثرهذا اإلعالم باإلعالم الغربي. وقد نصح بضرورة 
تحرك مصر لمواجهة هذه الصورة والتي تلقي بظاللها على رؤية الشركات الصينية 
لالستثمار وعلى رؤية المواطن الصيني الراغب في زيارة المعالم السياحية المصرية.

وفي هذا الصدد، تناول السفير/ هشام الزميتي مدى التأثير السلبي للحملة الدعائية 
المضادة لمصر في اإلعالم الغربي، وأن هناك إصراًرا علي تشويه كل ما يجري في 
مصر، األمر الذي انعكس سلبًا علي مجتمع األعمال الذي يأخذ موقفًا حذًرا من اإلقدام 
مصر  تسويق  في  تتباطأ  التي  السياحية  الشركات  وكذلك  مصر،  في  االستثمار  علي 
تستضيف  قطر  أن  السياق  هذا  في  المصري  الجانب  وأضاف  آمنة.  سياحية  كوجهة 
فرعين لمؤسستي بروكنجز وكارنيجي، وأنهما يسهمان بشكل مباشر من خالل الفعاليات 
التي ينظماها في الدوحة، في الترويج ألفكار معادية لمصر بشكل خاص، السيما وأنهما 
يستضيفان الصحفيين وكتاب الرأي واألكاديميين من كافة الدول ومن بينها الصين. وقد 
طلب الوفد المصري أن تتعاون الصين مع مصر في جهودها من أجل استعادة صورتها 
الذهنية اإليجابية باعتبارها دولة مستقرة وشريك مهم بالنسبة للصين في الشرق األوسط.
وقد عقب الجانب الصيني بأن وسائل اإلعالم الغربية تؤثر بالفعل في صانع القرار 
االستثماري في الصين،وأنه يجب معالجة هذا األمر من خالل تحرك مصري شامل يغير 
الصورة السلبية التي بدأت تترسخ عن مصر لدي مجتمع األعمال ومنظمي الرحالت 

السياحية الصينيين.
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مشاركات أعضاء المجلس

الفصل الرابع
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عدد من محاضرات السفير/ د. حسين عبد الخالق حسونة
في جامعة كاليفورنيا

بناء على دعوة من جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة، ألقى السفير/ د.حسين عبد 
الخالق حسونة، عضو المجلس،في فبراير 2016، عدًدا من المحاضرات حول الرؤية 
المصرية تجاه القضايا الدولية واإلقليمية، وأهم التحديات التي يواجهها العالم العربي في 
المرحلة الراهنة، وذلك بحضور عدد من أساتذة وطلبة الجامعة، وعدد من خبراء مراكز 

األبحاث المهتمة بشؤون الشرق األوسط.
هذا وقد تطرقت المحاضرة األولى إلى تاريخ الدبلوماسية المصرية وإنجازاتها في 
دعم حركات التحرير واالستقالل في أفريقيا، والجهود المبذولة لدعم التوصل لتسوية 
عادلة ودائمة للصراع العربي– اإلسرائيلي، فضالً عن دورها الرائد في األمم المتحدة 
القانون  ولجنة  الدولية،  العدل  ومحكمة  األمن،  مجلس  في  مصر  عضوية  خالل  من 

الدولي، ومجلس حقوق اإلنسان، وغيرها من المنظمات واللجان المتخصصة.
ومسارها  العربي  الربيع  ثورات  من  مصر  موقف  الثانية  المحاضرة  وتناولت 
الديموقراطي الداخلي، وجهودها المبذولة لتسوية القضية الفلسطينية، واألزمة السورية 
النووي  االتفاق  ضوء  في  إيران  من  المصري  الموقف  عن  فضالً  واليمنية،  والليبية 

األخير، ومطالبها بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط.
الالجئين  وأزمة  اإلرهاب،  من  مصر  لموقف  فتعرضت  الثالثة،  المحاضرة  أما 
قضايا  في  الكبرى  القوى  وتدخل  والحضارات،  األديان  حوار  وموضوع  السوريين، 
تعزيز  في  العربية  الجامعة  ودور  األمريكية،  الرئاسة  انتخابات  ومعركة  المنطقة، 

التضامن العربي وحماية األمن القومي العربي.
هذا وقد دار نقاش ُموسع بين الحاضرين حول مختلف تلك القضايا، وأعرب العديد 
منهم عن شكره للتعرف على وجهة النظر المصرية إزاء مختلف القضايا، وتقديرهم 

للدور المصري في التوصل إلى حل سلمي لها.
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مشاركة السفير/ د. حسين عبد الخالق حسونة في المنتدى الدولي
حول القضية الفلسطينية والقانون الدولي الذي نظمته األمم المتحدة

حسونة،  الخالق  عبد  حسين  د.  السفير/  شارك  المتحدة،  األمم  من  دعوة  على  بناًء 
الذي  الدولي"  والقانون  الفلسطينية  حول"القضية  الدولي  المنتدى  في  المجلس،  عضو 
نظمته األمم المتحدة في العاصمة األردنية عمان في مارس 2016، بحضورالمستشارين 
القانونيين لمختلف الوزارات في دولة فلسطين، فضالً عن سفراء الدول األعضاء في 
لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، وسفير فلسطين في األمم المتحدة، 

ومدير إدارة فلسطين فيها.
القانون  ظل  في  الفلسطينية  القضية  حول  المنتدى  أمام  األولى  محاضرته  وخالل 
الدولي، أكد السفير أن اعتراف األمم المتحدة بفلسطين كدولة عام 2012، يُعد ترسيًخا 
والحرية،  واالستقالل  السيادة  أجل  من  الفلسطينيين  لكفاح  وانتصاًرا  الدولية  للشرعية 
الدولية وبناء  المعاهدات والمواثيق  وأضاف أن هذا التطور منحها حق االنضمام إلى 
الفلسطيني  الشعب  بالتحليل حقوق  تناول  بعدها  ديمقراطية عصرية.  مؤسساتها كدولة 
األخرى،  الدولية  والمواثيق  المتحدة  األمم  ميثاق  من  الُمستمدة  للتصرف  القابلة  غير 
والمعترف بها في قرارات المنظمة الدولية على مر السنين، والتي من أهمها مايتعلق 

بحق تقرير المصير، وحق االستقالل والسيادة وحق العودة أو التعويض.
ثم تطرق للتطور التاريخي لكفاح الشعب الفلسطيني في سبيل حقوقهم المشروعة منذ 
أن سعوا للحصول على االستقالل في ظل االنتداب البريطاني حتى اعترفت لهم األمم 
المتحدة بصفة الدولة، مؤكًدا أن هذا االعتراف يؤكد انطباق معايير القانون الدولي حول 
االعتراف بالدول والحكومات، وممارسة حق تقرير المصير على األراضي الفلسطينية، 
الدولية، فضالً عن  المنظمات والهيئات  القانونية مع  تنظيم عالقاتها  لها  وهو مايُخِول 

تطوير تشريعاتها الداخلية وفقًا اللتزاماتها الدولية.
وفي محاضرته الثانية أمام المنتدى، أكد سيادته أنه في إطار سعي فلسطين لالنضمام 
للمعاهدات واالتفاقات الدولية يتعين على الحكومة الفلسطينية االلتزام بمرجعية القانون 
المتضمنة   1969 لعام  المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  وبخاصة  للمعاهدات،  الدولي 
وتعديلها  النفاذ  دور  في  ودخولها  عليها  والتحفظ  المعاهدات  بإبرام  الخاصة  لألحكام 
وتفسيرها وإنهائها، فضالً عن األمور الخاصة بعالقة المعاهدات بالُعرف الدولي وتسوية 

المنازعات بشأنها.
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بعدها تطرق إلى أحكام االتفاقيات والمواثيق الدولية التي تُوليها دولة فلسطين أهمية 
خاصة في هذه المرحلة مثل مواثيق حقوق اإلنسان، واتفاقيات قانون البحار، وحماية 

البيئة، وحقوق المرأة،إضافة للمحكمة الجنائية الدولية...إلخ.
وخلُص إلى أن القانون الدولي هو أقوى سند للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل 
إلى  فلسطين  لدولة  القانونيين  المستشارين  داعيًا  المشروعة،  حقوقه  على  الحصول 
القانون  في  خبراتهم  من  واالستفادة  القانونيين  المسؤولين  للقاء  مصر  إلى  الحضور 

الدولي، وقد رحبوا جميًعا بذلك.
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مشاركة السفير د. محمد شاكر، والسفير د.عزت سعد،
في مؤتمر موسكو الخامس  لألمن الدولي

بدعوة من وزارة الدفاع الروسية، شارك السفير/ د. محمد شاكر، والسفير/د. عزت 
سعد، في الفترة من 27 إلى 28 إبريل 2016، في أعمال مؤتمرموسكو الخامس لألمن 

الدولي، والذي تنظمه الوزارة سنويًا منذ عام 2011.
وقد بلغ عدد المشاركين من الدول المختلفة نحو 700 مشارك، بما فيهم 20 وزيًرا 
بروسيا  تجمعها  والتي  الالتينية،  وأمريكا  وإفريقيا،  آسيا،  من  مختلفة  دول  من  للدفاع 
عالقات وثيقة، هذا فضالً عن مشاركة وفد كبير من منظمة األمن والتعاون األوروبي 
برئاسة أمينها العام، و"حامد قرظاي"، الرئيس األفغاني السابق، وأثنين من نواب "بان 

كي مون"، سكرتير عام األمم المتحدة.
شويجو"،  "سيرجي  الروسيين  والخارجية  الدفاع  وزيري  المؤتمر  أعمال  وافتتح 
و"سيرجي الفروف". وبدأت الجلسة االفتتاحية بكلمة ترحيب من الرئيس بوتين ألقاها 
"نيكوالي بتروشيف"، أمين مجلس األمن القومي الروسي، وألقى نائب السكرتير العام 
لألمم المتحدة للشؤون السياسية "جيفري فلتمان"، كلمة ترحيب نيابة عن بان كي مون. 

وفيما يلي استعراض ألهم ما تناوله المؤتمر من موضوعات:
تناولت أعمال المؤتمر أربعة محاور رئيسية، هي:

1- اإلرهاب كتهديد رئيسي لألمن العالمي:
والتعاون  المعاصر،  لإلرهاب  المختلفة  األشكال  تناول  تم  الجلسة،  هذه  إطار  في 
العسكري – الدفاعي في مواجهة اإلرهاب، واستغالل المنظمات اإلرهابية في تحقيق 
وباكستان،  الصين،  دفاع  وزيري  تحدث  الجلسة  هذه  الخارجية.وفي  السياسة  أهداف 
قرظاي"،  "حامد  السابق  األفغاني  والرئيس  الروسي،  الدفاع  لوزير  األول  والنائب 

و"بيتر دريننان"، نائب األمين العام لألمم المتحدة.
في  العسكري  العسكري–  الدولي  بالتعاون  يتعلق  فيما  األمن  وفرص  تحديات   -2

منطقة آسيا والمحيط الهادي:
تناولت هذه الجلسة فرص بناء هيكل لألمن والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادي، 
والمناخ السياسي– العسكري في شمال شرق آسيا، والموقف في شبه الجزيرة الكورية، 
والتعامل مع تهديدات األمن اإلقليمي، والتعاون العسكري – العسكري، الثنائي والمتعدد 
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منطقة  في  األمن  تعزيز  في  آسيان"  "تجمع  ودور  المنطقة،  دول  بين  فيما  األطراف 
آسيا والمحيط الهادي.وتحدث في هذه الجلسة وزراء دفاع فيتنام، وسنغافورة، والوس، 

ووزير الدولة الهندي للدفاع.

3- األمن العالمي والتعاون العسكري:
وجنوب  ومنغوليا،  إيران،  دفاع  وزراء  أمامها  تحدث  التي   – الجلسة  هذه  تناولت 
إفريقيا، ولبنان، والكاميرون، و"نيكوالي بورديوزا"، سكرتير عام منظمة معاهدة األمن 
في  المسلحة  القوات  ودور  األمن،  وتهديدات  لتحديات  تقييًما   –  )CSTO( الجماعي 
النزاعات الحديثة، وآفاق التعاون الدفاعي في تعزيز األمن العالمي، واالتجاهات الحديثة 

للتعاون العسكري الدولي من حيث األهداف والمهام.

4- مشكالت الحرب والسالم في أوروبا "نحو نظام أمني جديد في أوروبا":
تناولت هذه الجلسة مدى فاعلية آليات األمن الحالية في أوروبا، والحاجة إلى تحديثها، 
والتعاون العسكري لحفظ االستقرار في أوروبا – وكذا دور المنظمات الدولية في ضمان 

األمن األوروبي، والموقف في الشرق األوسط، وتداعياته بالنسبة لألمن األوروبي. 
وتحدث في هذه الجلسة السفير/"المبرتو زاينير" "Lamberto Zannier"، سكرتير 
و"ستيفان  وصربيا،  بيالروس  دفاع  ووزيرا  أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة  عام 
ميشك"، الرئيس السابق لكرواتيا، و"سيرجي مكاروف"، العضو بهيئة أركان األكاديمية 

العسكرية الروسية، و"الكسندر زار"، عضو المجلس األلماني للسياسة الخارجية.
بالتوازي،  نقاشية  جلسات  ُعقدت  عاليه،  إليها  الُمشار  العامة  الجلسات  وبجانب 

تناولت القضايا التالية:

1- الشرق األوسط "المتناقضات المتشابكة": 
والعميد  شوا"،  "محمود  السوري  الدفاع  وزير  نائب  الجلسة   هذه  في  تحدث 
الروسية،  المسلحة  القوات  أركان  بهيئة  العمليات  إدارة  من   ،"Sergey Rudskoy"
وطالبان  والقاعدة  داعش  مراقبة  فريق  منسق   ،Hans – Jacob"Schindler"و
بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، و"Jean–Paul labored"، المدير التنفيذي للجنة 
العام "بان كي  األمين  المتحدة، ومساعد  التابع لألمم  األمن  بمجلس  مواجهة اإلرهاب 
مون"،و“Pascal Boniface“، مدير معهد العالقات الدولية واالستراتيجية الفرنسي، 

.)ICRC( المدير العام للجنة الدولية للصليب األحمر ،"yve Daccord"و

2- تحديات األمن الدولي التقليدية والحديثة:
الفلبين، وشيلي، واألرجنتين،وتناولت  دفاع  نواب وزراء  الجلسة   أمام هذه  تحدث 
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المسائل التالية بصفة خاصة:
ـ الطبيعة المتطورة وأشكال التحديات والتهديدات األمنية.

الدولي  األمن  آليات  خالل  من  والتهديدات  الحديثة  التحديات  تناول  على  القدرة  ـ 
القائمة.

ـ دور التعاون الدولي في مواجهة التحديات األمنية التقليدية والحديثة.
ـ استخدام التكنولوجيات الحديثة في تحديد وتناول التهديدات األمنية.

ـ إيجاد حلول للتهديدات األمنية الدولية.

3- الثورات الملونة واألمن اإلقليمي "دور القوات المسلحة في ضمان االستقرار 
الوطني":

تناولت هذه الجلسة توسع ظاهرة الثورات الملونة، والعامل الخاص بالقوات المسلحة 
في هذه الثورات، وتداعيات هذه األخيرة بالنسبة لألمن العالمي واالستقرار اإلقليمي، 

كما تطرقت الجلسة للثورات"كعامل رئيسي في تفجر النشاط اإلرهابي العالمي".
الدفاع  وزير  مساعد  الكشكي،  الفتاح  عبد  محمد  اللواء/  الجلسة  هذه  في  وتحدث 
المصري، و"Sergey Afanasyev"، نائب مدير إدارة بهيئة أركان القوات المسلحة 
ساتا  و"يفيجيني  بوتين،  الرئيس  مستشار   ،"German Klimenko"و الروسية، 
األورجواني،  الدفاع  وزير  ونائب  بموسكو،  األوسط  الشرق  معهد  رئيس  نوفسكي"، 
بالمملكة  الدولي  األمن  لدراسات  الملكي  المعهد  مدير   ،"Rafaello Pantucci"و

المتحدة.
الشعب  بين  والتفاعلية  الوثيقة  للعالقة  المصري  الدفاع  وزير  مساعد  عرض  وقد 
اإلجباري،  التجنيد  نظام  السيما  ذلك،  وراء  واالعتبارات  المسلحة  وقواته  المصري 
بالقوات  والعمل  للخدمة  المصري  الشعب  فئات  لمختلف  الفرصة  تُتاح  بموجبه  والذي 

المسلحة على قدم المساواة.
كما عرض لفيلم قصير عكس االلتحام والتفاعل بين أبناء الشعب المصري وقواته 

المسلحة إبّان ثورة 30 يونيو2013، و3 يوليو2013.

4- األمن في آسيا الوسطي:
تناولت هذه  الجلسة  تقييًما للموقف الحالي والتنبؤ بالتغيرات السياسية– العسكرية 
في المنطقة، العناصر المؤثرة في األمن في المنطقة، التعاون الدفاعي لحفظ األمن في 
أفغانستان، وآسيا الوسطى، الموقف في أفغانستان وتداعياته على األمن في دول الجوار، 
باهتمام  الجلسة  هذه  حظيت  وقد  اإلقليمي.  األمن  تعزيز  في  الدولية  المنظمات  ودور 

وحضور كبيرين.
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 ،”AbdulkhoshimGulomzoda” وتحدث في هذه الجلسة نائب وزير الدفاع الطاجيكي
والسفير/   ،"Masoom Stanekzai" األفغاني  الدفاع  وزير  بأعمال  والقائم 
أركان  ورئيس  بالهند،  الدفاعية  الدراسات  معهد  عضو   ،"Phunchok Stobdan"
 Konstantin"و  ،"Zhanybek Kaparov"قيرقيستان" في  المسلحة  القوات 
العليا  )الغرفة  الفيدرالي  بالمجلس  الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس   ،"Kosachyoy 

للبرلمان الروسي(.

تعقــيب:
في كلماتهم االفتتاحية ومداخالتهم، أشار كبار المسئولين الروس– بما فيهم "نيكوالي 
باتروشيف"، سكرتير مجلس األمن القومي الروسي، ووزيري الدفاع والخارجية–  إلى 

اآلتي بصفة خاصة:
ـ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء أواخر أكتوبر الماضي في مقدمة الحوادث 
األخرى التي وقعت خالل األشهر الماضية للتدليل على أن اإلرهاب بات تحديًا خطيًرا، 

على المجتمع الدولي بأسره مواجهته.
التي طرحها خالل  اإلرهاب  لمكافحة  واسع  دولي  تحالف  بتشكيل  بوتين  مبادرة  ـ 

مشاركته في أعمال الدورة الـ)70( للجمعية العامة لألمم المتحدة في أغسطس 2015.
ـ االرتياح للنجاحات التي حققتها القوات المسلحة الروسية، وقوات الجيش السوري 
أن  السياق  هذا  في  "الفروف"  أكد  وقد  سوريا.  في  اإلرهابية  التنظيمات  مكافحة  في 
التدخل العسكري الروسي أوقف انتصارات اإلرهابيين وتقدمهم في جبهات عدة، األمر 

الذي أشاد به رئيس الوزراء الفرنسي السابق.
السنة  بين  أنه صراع  على  األوسط  الشرق  في  الصراع  تصوير  الخطأ  من  أنه  ـ 
والشيعة، فروسيا مهتمة ببناء شرق أوسط جديد مسالم ومزدهر، كما أنها مهتمة بإيجاد 
وباستقرار  الخليج  أمن  وبضمان  الدولتين،  أساس  على  الفلسطينية  للمنطقة  تسوية 

األوضاع في آسيا الوسطى وأفغانستان.
ـ أنه من قبيل الخطأ الفادح، بل والجريمة، أن يتم تصنيف المتطرفين إلى معتدلين 

وآخرين إرهابيين، وتزويد الفريق األول بالسالح.
ـ حرص روسيا على التنسيق مع الواليات المتحدة األمريكية لتجنب وقوع حوادث 
عند شن عمليات لمكافحة اإلرهاب في سوريا، وتوقيع الجانبين برتوكول في هذا الشأن.
ـ أن روسيا – مثل الواليات المتحدة األمريكية – عضو دائم في مجلس األمن،  ومن 
ثم يقع على عاتقها مسئولية حفظ السلم واألمن الدوليين، وغير صحيح اتهام الواليات 
السياق أشار بعض  بتدمير سوريا، ولعب دور سلبي هناك. وفي هذا  المتحدة لروسيا 
المسئوولين الروس إلى ما أسموه بمسلسل فشل التدخالت العسكرية في كل من العراق 
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وليبيا، وما أدى إليه ذلك من انتشار التطرف واإلرهاب.
ـ شكا المسئولون الروس مَما أسموه حربًا إعالمية واسعة ضد روسيا، وتأليب أوروبا 
عليها، خاصة دول أوروبا الوسطى والشرقية الشيوعية السابقة "األعضاء في الناتو"، 
وهو ما خلق أجواء سباق تسلح. وقد أشار بعض المسئوولين  الروس إلى حادث إسقاط 

تركيا مقاتلة روسية كنموذج لمغامرات الهجوم علي روسيا.
ـ أنه من الصعب بناء تحالف عسكري أوروبي قوي بدون مشاركة روسية )علي نحو 
ما صرح به رئيس المجلس األوروبي قبل المؤتمر(، وأن األفعال يجب أن تسبق األقوال 

حيث يجب عدم النظر إلى روسيا على أنها عدو، وإنما كشريك يتصرف بمسئولية.
ـ تم التأكيد على أن مكافحة اإلرهاب والمبادئ التي تحكم ذلك هي جزء رئيسي في 
العقيدة العسكرية الروسية، كذلك أُشير إلى أن اإلطاحةبالحكومات الشرعية في كل من 

ليبيا والعراق وسوريا أدى إلى قلقلة األوضاع وانتشار اإلرهاب في تلك الدول.
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مشاركة السفير د. حسين حسونة في جلسة تأبين
الدكتور بطرس غالي من قِبَل لجنة األمم المتحدة

للقانون الدولي

بناًء على اقتراح من قبل السفير/ د. حسين حسونة، خصصت لجنة األمم المتحدة للقانون 
الدكتور/  المرحوم  لتأبين  كاملة  2016، جلسة  مايو  في شهر  اجتماعاتها  الدولي خالل 

بطرس بطرس غالي، العضو السابق في اللجنة، واألمين العام لألمم المتحدة سابقًا.
وقد أعرب سيادته في بداية االجتماع عن شكره ألعضاء اللجنة لتنظيم تلك الجلسة 
الخاصة لتأبين شخصية مصرية بارزة متعددة المواهب، حيث عمل الدكتور بطرس غالى 
أستاًذا جامعيًا، وصحفيًا مشهوًرا، ودبلوماسيًا مرموقًا، وعضًوا نشطًا في لجنة القانون 
الدولي، وكذا أول أمين عام عربي وأفريقي لألمم المتحدة. وأضاف سيادته بأن الدكتور 
غالى لعب دوًرا مهًما في مجال الدبلوماسية المصرية كوزير دولة للشؤون الخارجية 
حيث ساهم في جهود السالم في الشرق األوسط، ومائدة كفاح الشعوب اإلفريقية، ودعم 
حركة عدم االنحياز. كما تمسك خالل توليه منصب األمين العام لألمم المتحدة بتطبيق 
منصب  استقاللية  واحترام  تمييز،  دون  الدول  كافة  على  المتحدة  األمم  ميثاق  مبادئ 
األمين العام ومواقفه الحيادية، وقدم مبادرات مهمة كتقريره حول أجندة السالم، وتقريره 
حول أجندة التنمية، وتقريره حول أجندة الديمقراطية، وإنشاء أول محكمة جنائية دولية 

لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسالفيا السابقة.
بسبب  واليته  األمن  مجلس  يُجدد  فلم  هذه  إنجازاته  رغم  أنه  إلى  سيادته  أشار  كما 
استخدام الواليات المتحدة حق االعتراض إزاء هذا التجديد في الوقت الذى ساندته كافة 
الدول األعضاء األخرى في المجلس. وتقديًرا ألدائه المتميز، فقد تم انتخابه الحقًا أمينًا 
الفرنكوفونية حيث قام بتنشيطها وتوسيع عضويتها. وعند عودته  الدول  عاًما لمنظمة 
ألرض الوطن، ترأس المجلس القومي المصري لحقوق اإلنسان حيث كان على الدوام 
مسانًدا وداعًما لكافة مواثيق حقوق اإلنسان سواء العربية أو اإلفريقية أو الدولية. وفي 
الثقافية  والهيئات  المنظمات  من  العديد  ويترأس  ويكتب  يُحاضر  ظل  األخيرة  سنواته 
والقانونية مثل أكاديمية "الهاي للقانون الدولي" إيمانًا منه بأهمية تدريس ونشر أحكام 

القانون الدولي بين مختلف األوساط واألعمار.
وفى أعقاب مداخلة سيادته، شارك كافة أعضاء لجنة القانون الدولي في اإلعراب عن 
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تقديرهم البالغ للدكتور بطرس غالى وإنجازاته الوطنية والدولية، فعلى سبيل المثال ذكر 
العضو الصيني، أن بالده فقدت صديقًا حميًما حيث زار الدكتور بطرس غالى الصين 
الرئيس  زار  حين  رفيًعا  وساًما  منحه  إلى  دعاها  مما  مرة،  من عشرين  أكثر  الشعبية 
العربية –  تقديًرا إلسهامه في تعزيز الصداقة  2016، وذلك  يناير  الصيني مصر في 
الصينية، وحماية حقوق الدول النامية ومصالحها، وإقامة عالم أكثر عدالة. وذكر العضو 
الفرنسي أن الدكتور بطرس غالي كان يؤمن بأهمية تعدد الثقافات واللغات بما في ذلك 
الثقافة واللغة الفرنسية التي سعى إلى نشرها حينما تولى منصب أول أمين عام للمنظمة 
الذى  التقرير  2002. كما أن مضمون  إلى   1997 الفترة من  للفرنكوفونية في  الدولية 
وضعه خالل فترة توليه األمانة العامة لألمم المتحدة حول أجندة من أجل السالم قد ساهم 
في إرساء قواعد تحقيق وحفظ السالم. أَما العضو اإلندونيسي، فقد أشاد بما كان يتمتع 
به الدكتور بطرس غالي من صفات خاصة استقالليته وشجاعته وتصميمه في مواجهة 

األزمات التي كانت مطروحة على األمم المتحدة في فترة التسعينيات.
كبيرة  مساهمة  ساهم  قد  غالي  بطرس  الدكتور  أن  الياباني  العضو  ذكر  جانبه،  من 
في أعمال لجنة القانون الدولي من خالل أبحاثه و تحليالته ومفاهيمه، كما أن حرصه 
على تولي رئاسة أكاديمية "الهاي للقانون الدولي" من عام 2002 حتى وفاته لدليل على 
إيمانه بدور القانون الدولي وأهمية تدريسه ونشره بين طالب كافة دول العالم. أما أعضاء 
مجموعة دول أوروبا الشرقية في اللجنة، فقد أشادوا بالدور الذى لعبه الدكتور بطرس 
غالي في تسوية المنازعات بين دول عدم االنحياز، وفي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
لجرائم يوغسالفيا التي مهدت إلقامة المحكمة الجنائية الدولية في الهاي. وأعرب أعضاء 
مجموعة الدول الالتينية في اللجنة عن تقديرهم لما بذله الدكتور بطرس غالى من جهود 
خالل توليه منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلقامة حوار أفريقي – التيني، وتعزيز 
العالقات بين الدول العربية واألفريقية من جهة والالتينية من جهة أخرى، ثم دوره كأمين 

عام لألمم المتحدة في تسوية العديد من األزمات في أمريكا الالتينية.
بتولي  واعتزازهم  فخرهم  عن  اللجنة  في  األفريقية  المجموعة  أعضاء  وأعرب 
الدكتور بطرس غالى منصب األمين العام لألمم المتحدة كممثل للقارة األفريقية. وأشادوا 
بإسهاماته في القضايا األفريقية، ودوره في حماية حقوق األنسان، وحرياته األساسية، 
وسعيه إلى التقريب بين األديان و الحضارات، فضالً عن دفاعه في إطار لجنة القانون 

الدولي عن مصالح  وتطلعات الدول األفريقية.
لجنة  أعضاء  لكافة  تقديره  و  شكره  عن  حسونة  حسين  د.  السفير/  أعرب  وختاًما 

القانون الدولي لمشاعرهم الجليلة إزاء المرحوم الدكتور بطرس غالى وإنجازاته.
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مشاركة السفير/ د. عزت سعد، في االجتماع السنوي السابع
لمجموعة »روسيا والعالم اإلسالمي – رؤية استراتيجية«

على مدى يومي )26 و27( مايو 2016، ُعقد في مدينة قازان عاصمة جمهورية 
تتارستان بروسيا االتحادية، اللقاء السادس لمجموعة "روسيا والعالم اإلسالمي –رؤية 
استراتيجية"، بمشاركة خبراء وكبارمسؤولين سابقين من نحو 30 دولة إسالمية بما فيها 

دول عربية )مصر/السعودية/اإلمارات/قطر/العراق/المغرب/ليبيا/ األردن(.

يوًما  استغرقت  للمشاركين–  زيارة  بترتيب  أعماله  االجتماع  منظمو  أوالً:استهل 
قازان(،  جنوب  كم   300 بعدنحو  )على  التاريخية   )Bulgar( مدينة  ألطالل  كامالً– 
والتي كانت عاصمة لمملكة "بلغار" على نهر الفولجا، والتي أوفد إليها الخليفة العباسي 
باإلسالم  لتعريف ملكها  922 ميالدية  برئاسة "أحمد بن فضالن" عام  بغداد وفًدا  في 
اليونسكو  المسجلة لدى  المواقع األثرية  المنطقة بعض  الدخول فيه. وتضم  وحثه على 
وكنيسة  أسفله،  اجتماعات  وقاعات  جديد،  مسجد  فيها  بما  لإلنسانية  مشترك  كميراث 
أُقيمت على أنقاض عدد من المساجد كانت قائمة حتى ماقبل الثورة البلشفية عام 1917.
 Rustam( "الرئيس "رستم مينيخانوف بأن  الُمشاركين  الروسي  الجانب  أبلغ  وقد 
Minnikhanov( قد وضع حجر األساس ألكاديمية إسالمية في المدينة األثرية في 21 
مايو 2016.وقد طلب "منتيمير شايمييف")M.Shaimiev(، رئيس تتارستان السابق 
لنحو عشرين عاًما )1991–2011(، والرئيس الشرفي للمجموعة، من المشاركين دعم 
التي  اإلسالمية،  الوسطى  آسيا  وبلدان  روسيا  عموم  ستخدم  أنها  ذكر  التي  األكاديمية 
تحتفظ "تتارستان" باتصاالت منتظمة معها، في تخريج الدعاة واألئمة من خالل تبني 
هنا  اليقصد  بأنه  شايمييف  والعنف.وأكد  التشدد  ونبذ  التسامح  على  يقوم  معتدل  منهج 
الدعم المادي،وإنما الدعم بمعناه العام والذي يشمل المجال التعليمي، وبالوسائل المختلفة 

لدى إعداد المبنى الذي سيكون األكبر في المنطقة األوروآسيوية.
أيام  25 مسجًدا  وقد أوضح "شايمييف" أن عدد المساجد في تتارستان قد زاد من 

االتحادالسوفيتي إلى نحو 1500 مسجد حاليًا.

ثانيًا: 1- افتتحت أعمال االجتماع صباح 27مايو 2016 بكلمة ترحيب من الرئيس 
الخارجية  وزير  نائب  بوجدانوف"،  "ميخائيل  السفير  عنه  ألقاها  بوتين"،   "فالديمير 
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الروسي لشؤون الشرق األوسط وأفريقيا، ومبعوث بوتين الخاص للمنطقة، حيث أكد 
النقاط التالية بصفة خاصة:

ـ أنه بدعم من روسيا، تم توجيه ضربة قوية لقوى اإلرهاب والتطرف في سوريا. 
وبالرغم من ذلك ماتزال هذه القوى وداعموها تسعى إلى قلقلة الوضع في المنطقة، وبذل 

أقصى مافي وسعها لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى حل هذا الصراع.
ـ ارتباطًا بما تقدم، تسعى تلك القوى اإلرهابية والمتطرفة إلى استغالل االختالفات 
والتوترات فيما بين المجموعات العرقية والدينية، والسخط المشروع للشعوب اإلسالمية 

إزاء التدخالت الخارجية في شؤونها الداخلية وفرض نماذج أجنبية للتنمية عليها.
مستعًدا  اإلسالمي،  العالم  عليه  يعتمد  وحليفًا  مخلًصا  دائًما صديقًا  روسيا  ستظل  ـ 
مع  التعامل  في  والمساعدة  العالمية،  والتهديدات  التحديات  لمواجهة  دعمه  لتقديم  دائًما 
القضايا ذات الصلة. وفي هذا السياق، تتوقع روسيا من البلدان اإلسالمية أن تتخذ موقفًا 
فاعالً إلدماج مبادئ العدالة وسيادة القانون، ورفض اإلمالءات والضغوط االقتصادية 

واإلعالمية في العالقات الدولية.
ـ أعرب بوتين عن ثقته في أن يساهم االجتماع، كاالجتماعات السابقة، في تدعيم الثقة 

المتبادلة والتفاهم والتعاون بين روسيا والدول اإلسالمية، حكومات وشعوبًا.

2 ـ ألقى "رستم مينيخانوف"(Rustam Minnikhanov(، رئيس جمهورية 
تتارستان، ورئيس اجتماع هذا العام، كلمة افتتاحية تناول فيها مايلي:

ـ التنوع العرقي والثقافي للمجتمع الروسي السيما جمهورية تتارستان التي يبلغ عدد 
المسلمين فيها نصف عدد السكان تقريبًا، مشيًرا إلى أن عدد المسلمين الروس يتجاوز 
العشرين مليون نسمة، وأن اإلسالم دخل البالد من خالل تتارستان قبل أكثر من ألف 

عام.
مشيًراإلى  اإلسالمية،  باالستثمارات  تتارستان  ترحيب  "مينيخانوف" عن  أعرب  ـ 

المناخ الجاذب لها، وماحققته من طفرة اقتصادية وتنموية خالل السنوات األخيرة.

3 ـ ألقيت كلمات افتتاحية أيًضا عن كل من:
—"سيرجي ناريشكني"، رئيس مجلس النواب الروسي )الدوما(، الذي أكد فيها على 
واألدب  الثقافة  من  عليه  التعرف  ميكن  الذي  األمر  واإلسالم،  روسيا  بني  الروابط  عمق 
منظمة  لدى  املراقب  بوصف  روسيا  ومتتع  نفسه،  الروسي  الشعب  وتقاليد  الروسي 

التعاون اإلسالمي.
"إياد  العام  أمينها  عن  نيابة  كلمة  ألقى  الذي  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  —ممثل 
مدني"، أكد فيها أولوية موضوع مكافحة اإلرهاب وخطاب الكراهية لإلسالم والمسلمين 
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الجديدة  العشرية  والخطة  اإلسالمي،  العالم  في  اإلنسانية  واألوضاع  )اإلسالموفوبيا( 
2015–2025 للمنظمة. 

في  كلمة  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  رئيس  علي،  محمد  أحمد  السيد/  ألقى  —أيًضا 
الجلسة االفتتاحية تناولت ثالثة أمور، ذكر أنها جديرة بالذكر، منها:

أيام  بدأ  والذي  االتحادية،  وروسيا  البنك  بين  للتعاون  الناجحة  بالتجربة  ماوصفه  ـ 
االتحاد السوفيتي على نطاق محدود، قبل أن ينطلق ليشمل التعاون في قطاعات التعدين 
بين  فيما  وبالتعاون  والتعليم، )مع مجلس مفتيي روسيا(  المهني، والصحة،  والتدريب 
جامعات روسية وماليزية من خالل مشاريع بلغت 25 مشروًعا تعليميًا بقيمة 8مليون 

دوالر. هذا فضالً عن قيام البنك بتنظيم مؤتمرات لتشجيع االستثمار في روسيا.
التعاون  منظمة  ودول  روسيا  بين  استراتيجية  شراكة  إلرساء  التعاون  فرص  ـ 
اإلسالمي والتي تشمل التعاون المشترك في مجاالت الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، وتعزيز المبادالت التجارية واالستثمارات المباشرة.

4 ـ في ختام الجلسة االفتتاحية، وقع رئيس البنك اإلسالمي للتنمية ثالث مذكرات 
تفاهم للتعاون بين البنك وثالثة بنوك روسية، بما فيها البنك المركزي. 

ثالثًا: عرض منسق أعمال المجموعة السفير/"فنيامين بوبوف")V. Popov(، مدير 
الخارجية  لوزارة  التابع  الدولية  للعالقات  موسكو  بجامعة  الحضارات  شراكة  مركز 
)11–12يونيو  للمجموعة  السادس  االجتماع  بين  فيما  المجموعة  ألنشطة  الروسية، 
2015( واجتماع قازان، مشيًرا إلى األنشطة التالية كخطوات تستهدف تعزيز التواصل 

والتعاون طويل األمد بين روسيا والعالم اإلسالمي:
rusisworld.( 2015 1- إنشاء موقع للمجموعة على شبكة اإلنترنت، أطلق في يوليو

."Ekaterina Podkolzina"  ويترأس تحريره )com
2- ترجمة عدد من الكتب الروسية إلى اللغات العربية والفارسية والتركية واللغات 

األخرى والعكس.
3- إطالق "منتدى إعالميو الدول اإلسالمية ضد التطرف واإلرهاب" في أغسطس 
2015، والذي عقد اجتماعه الثاني بالعاصمة موسكو بمشاركة نحو 70 إعالميًا ومفكًرا 
تبني  ضرورة  على  الثاني  االجتماع  خالل  التأكيد  تم  وروسيا.وقد  مختلفة  دول  من 
استراتيجية إلجهاض استخدام داعش وسائل اإلعالم، وشبكة اإلنترنت للتالعب بالرأي 

العام وبث الفكر المتطرف في أوساط الشباب. 
4- تنظيم معسكرات للشباب المسلم في عدد من المدن الروسية.

الروسية  باللغتين  اإلسالمي  العالم  من  كبار  سياسيين  عن  وثائقية  أفالم  إعداد   -5
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واإلنجليزية.
6- إطالق مركز روسي إلعادة تأهيل األطفال الجرحى خالل العمليات العسكرية 

في الشرق األوسط. )طلب الجانب الروسي دعم البنك اإلسالمي للتنمية لهذا المركز(.
رئيس  وأن  سنويًا،  المجموعة  اجتماعات  تكون  أن  قررت  الروسية  القيادة  أن   -7

جمهورية الشيشان "رمضان قاديروف" سيستضيف اجتماع المجموعة العام القادم.

رابًعا: تناولت مداخالت المشاركين مشكلة اإلرهاب الدولي من زوايا مختلفة وسبل 
مواجهتها، بما في ذلك حماية الشباب المسلم من األفكار المتطرفة والمتشددة واالستخدام 
السياسي لإلرهاب، والتعاون بين روسيا ودول العالم اإلسالمي في المجاالت المختلفة.

للشؤون  المصري  المجلس  مدير  سعد،  عزت  د.  السفير/  مداخلة  جاءت  وقد 
الخارجية، على النحو التالي:

ـ أشار سيادته إلى أن الظروف احلالية في العالم وفي الشرق األوسط بصفة 
التي تقف ورائها من  خاصة تفرض علينا التصدي لظاهرة اإلرهاب، واألسباب 
خالل مقاربة شاملة تأخذ في االعتبار البيئات اخملتلفة احلاضنة لإلرهاب، السيما 
األمريكية مللف  املتحدة  الواليات  إدارة  الناجتة أساًسا عن سوء  الدولية  البيئة 

السلم واألمن الدوليني منذ انتهاء احلرب الباردة.

ـ كما أكد أنه من اخلطأ تبني الرؤية الغربية التي تفسر ظاهرة اإلرهاب بأنها 
مرتبطة باألصولية اإلسالمية وبالعرب واملسلمني وثقافة هذه الشعوب. فهجمات 

بروكسل–ومن قبلها باريس– وقعت من أشخاص وُلدوا في الغرب األوروبي.

ـ نّوه إلى أن تقارير اللجنة اخلاصة مبكافحة اإلرهاب التابعة للجمعية العامة 
تنظيماً   390 وجود  إلى  تُشير   1972 ديسمبر   18 املنشأة في  املتحدة  لألمم 
إرهابياً في 60 دولة حول العالم منها دول أوروبية،  كما تنتشر شبكات دعم 
اإلرهاب على مساحات دول مختلفة، وترتبط بتجارة السالح واخملدرات وجماعات 

اجلرمية املنظمة.

مخلًصا  دولًيا  تعاونًا  يقتضي  اإلرهاب  مكافحة  صعيد  على  تقدم  أي  أن  ـ 
وبحسن نية، ألن اإلرهاب أصبح أداة في يد بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية.

األزهر الشريف وإمامه في نشر ثقافة اإلسالم وتعزيز قيم  دور  ـ أكّد على 
املفاهيم  الشباب حول  استفسارات  على  املشترك، والرد  والتعايش  التسامح 
للقيام  الشباب  الستقطاب  املتطرفة  اجلماعات  بعض  تروجها  التي  امللتبسة 



255المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م

بأعمال عنف وقتل وحرق ضد دولهم. وفي هذا السياق،أشار سيادته إلى جوالت 
معقل  د.الطيب في بعض الدول اإلفريقية، مبا فيها نيجيريا في إبريل 2016 
تنظيم "بوكو حرام" اإلرهابي، ودول أخرى في آسيا وأمريكا سواء بوصفه رئيًسا 

جمللس حكماء املسلمني أو إماًما لألزهر أو بالتعاون بني اجلانبني.

في  الممارسة  جرت  كما   – بيان  صدور  إلى  االجتماع  أعمال  خلُصت  خامًسا: 
االجتماعات السابقة – تضمن تلخيًصا ألهم ماتناوله من قضايا.
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مشاركة السفير/ د. منير زهران في المائدة المستديرة  
حول »األمم المتحدة في مفترق الطرق«

بوزارة  إفريقيا  في  السالم  وحفظ  المنازعات  لفض  القاهرة  مركز  دعوة  على  بناًء 
 ،2016 مايو   28 يوم  مستديرة  مائدة  في  زهران،  د. منير  السفير/  شارك  الخارجية، 
موسى،  /عمرو  السيد  أيًضا  حضرها  للقاهرة،  العامة  الجمعية  رئيس  زيارة  بمناسبة 
والدكتور مصطفى الفقي، والسفير/ هشام بدر، مساعد الوزير للعالقات متعددة األطراف 
المتحدة  األمم  وبرنامج  مصر،  في  المعتمدين  السفراء  من  عدد  وكذا  الدولي.  واألمن 

اإلنمائي وعدد من رجال الفكر.
في البداية تحدث السفير/ هشام بدر عن دور مصر في األمم المتحدة، وخاصة بعد 
عضويتها في مجلس األمن. ثم تحدث بعد ذلك السيد/ "Mogens Lykettoft"، رئيس 
الجمعية العامة، عن "الدورة 70 للجمعية العامة"، وأهم أولويات األمم المتحدة، خاصة 
بتنظيم  واالهتمام   ،2030 التي ستستمر حتى عام  المستدامة  التنمية  أجندة  اعتماد  بعد 
"بان كي مون"  انتهاء والية  بعد  العام  السكرتير  لمنصب  للمرشحين  استماع  جلسات 

وعددهم وصل إلى 11مرشًحا.
لمجلس األمن مع  الحالي  التشكيل  أن  الفقي، ذكر  السفير/ د.مصطفى  وفي مداخلة 

وجود أعضاء دائمين لكل منهم حق الفيتو اليمكن إصالح األمم المتحدة.
قام  الذي  التقرير  إلى  إشارته  من خالل  منير زهران،  السفير/  مداخلة  جاءت  وقد 
بإعداده في وحدة التفتيش المشتركة عام JIU/REP/ 2008-2009( 2009(، والذي 
الجمعية  واعتمدته  العام،  السكرتير  اختيار  في  العامة  الجمعية  دور  بتنشيط  فيه  طالب 

العامة فقط بعد 6 سنوات في سبتمبر 2015.
مع  العامة  الجمعية  في  االستماع   جلسات  نهاية  وبعد  اآلن  أنه  سيادته  وأوضح 
المرشحين للمنصب، يرى أهمية أن يُِعد رئيس الجمعية العامة تقريًرا إلرساله لرئيس 
أحكام  مراعاة  مع  للمرشحين  بالنسبة  األعضاء  الدول  وتوصيات  بنتائج  األمن  مجلس 
)المادة 27( من الميثاق )دور مجلس األمن(، والمادة )97( من الميثاق )حول السكرتير 

العام(.
إال أن رئيس الجمعية العامة قد اعتذر عن القيام بذلك تحت ذريعة أن قرار الجمعية 

العامة رقم )1007/ 69( لم ينص على إعداده لمثل هذا التقرير.
كما أشار سيادته أيًضا خالل المداخلة إلى انتهاك أعضاء السكرتارية، وبعض الدول 
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األعضاء ألحكام المادة )100( من الميثاق التي تحظر على السكرتير العام، وأعضاء 
السكرتارية، تلقي تعليمات من الدول األعضاء، وتوجيه  بعض الدول األعضاء تعليمات 
للسكرتارية بمراعاة أجندات تلك الدول، وضرورة استصدار قرارات مجدًدا من الجمعية 

العامة باحترام وتطبيق أحكام الميثاق، وخاصة مراعاة المادة )100( الُمشار إليها.
وفي تعقيب السيد/عمرو موسى، ذكر أن أولى األولويات التي يجب التركيز عليها في 
األمم المتحدة هي مشكلة الفقر التي تعتبر أم المشاكل بما في ذلك مشاكل التخلف والتنمية 
واإلرهاب إلى آخره. وتعليقًا على اعتذار رئيس الجمعية العامة، عن إعداده تقريًرا عن 
مداوالت الجمعية العامة عن نتائج جلسات االستماع للمرشحين لمنصب األمين العام، 
بعد  التقرير  بإعداد هذا  العامة  الجمعية  قيام رئيس  يلزم  أنه  السيد/ عمرو موسى  ذكر 
التشاور مع منسقي المجموعات الجغرافية حتى لو لم يطلب قرار الجمعية العامة بهذا 

الشأن قيام رئيس الجمعية بإعداد هذا التقرير، والذي لم ينص على عكس ذلك.
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مشاركة السفير/ د. منير زهران، في المائدة المستديرة للمعهد 
الدولي للقانون اإلنساني حول األسلحة وسيادة القانون الدولي

شارك السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، في الدورة )39( للمائدة المستديرة 
 "Imperia" السنوية للمعهد الدولي للقانون اإلنساني في مدينة "سان ريمو" بمقاطعة
اإليطالية، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2016، وشارك من مصر السفيرة/ سعاد 
شلبي )المجلس القومي للمرأة(، وعدد من السفراء المعتمدين في جنيف، والدبلوماسيين، 
المتحدة، ونائبه،  القانوني لألمم  المستشار  الدول. كما شارك  والعسكريين من مختلف 
رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر، وقاض من المحكمة الجنائية الدولية من نيجيريا 

."Chile Ebore – Osuji" واسمه
 ”Weapons and وقد أُقيمت الندوة تحت شعار "األسلحة وسيادة القانون الدولي
المعهد  رئيس  المستديرة  المائدة  وافتتح   ،the International Rule of Law”
السيد/ "Fausto Pocar"، أستاذ القانون الدولي بجامعة ميالنو، والقاضي السابق في 
وألقى  )ICTY(، وعمدة "سان ريمو".  السابقة  الحرب في يوغسالفيا  محكمة جرائم 
كلمة السكرتير العام "ميجيل سربا سواريس"، المستشار القانوني لألمم المتحدة، والتي 
وبصفة  المستديرة،  المائدة  بموضوع  الصلة  ذات  الدولية  المعاهدات  على  تمركزت 
خاصة أسلحة الدمار الشامل، واتفاقية حظر األسلحة التقليدية فادحة الضرر وعشوائية 

.)CCW( األثر
األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  نائب  برلي"،  السيدة/"كريستين  ألقت  كما 
إلى  إشارة  اإلنساني  الدولي  القانون  تطبيقات  في  الدولية  اللجنة  دور  عن  محاضرة 

قرارات ذات الصلة.
دارت محاور المائدة المستديرة حول الموضوعات اآلتية:

ـ مراجعة وضع األسلحة الجديدة من الناحية القانونية وآثارها القاتلة والتدميرية في 
المناطق اآلهلة للسكان.

ـ التحديات الحالية والمستقبلية خاصة بالنسبة لتطبيق عبارة األضرار غيرالضرورية 
للسكان  بالنسبة   "CCW(  "Unnecessary suffering( اتفاقية  في  جاءت  التي 

والممتلكات.
ـ موقف تطبيقات القانون الدولي اإلنساني من وجهة نظر العسكريين، مع اإلشارة 
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بصفة خاصة للوضع في "بيرو" بين الجيش البيرواني، وجماعة الفارك التي طورت 
عملياتها بتغيير مالبس مقاتليها إلى المالبس المدنية واختالطها بالسكان.

ـ مراجعة تطوير المنازعات المعاصرة وماتم استخدامه فيها من أسلحة من جانب 
المنظمات غير الحكومية وخاصة في يوغسالفيا السابقة وسوريا.

ـ وضع استخدام المفرقعات في المناطق المأهولة بالسكان في ظل النزاعات المسلحة 
– إشارة إلى ممارسات داعش في سوريا والعراق.

الحارقة  والقنابل  الكيماوية  األسلحة  استخدام  حاالت  تفرضها  التي  التحديات  ـ 
والمحرمة دوليًا، مع اإلشارة إلى تحريم استخدام الشرطة للبنادق سريعة الطلقات. وفي 
هذا الصدد، علق السفير/ منير على ذلك بأنه كيف يتأتى ذلك واإلرهابيون يستخدمون 

تلك األسلحة.
ـ استخدام الغواصات في النزاعات والحرب اإللكترونية.

ـ الموقف من المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر في ديسمبر 2015، 
واإلعداد للمؤتمر القادم عام 2019.

ـ التركيز على تطبيق معاهدة حظر األسلحة الكيماوية ودور منظمة )OPCW(حيث 
دعت ممثلة المنظمة الدول التي لم تنضم بعد إليها االنضمام للمعاهدة، وخاصة كوريا 

الديمقراطية، ومصر، وإسرائيل، والسودان، بعد أن انضمت للمعاهدة 192 دولة. 
وحول تدمير األسلحة الكيماوية، تم تدمير %93 من مخزون تلك األسلحة، وبقاء 
%7 في حيازة روسيا والواليات المتحدة اللتين تعهدتا بانتهاء تدميرها مع حلول عام 
يُعتبر  الدولتين  2020، جاءت مداخلة السفير/ منير بأن بقاء تلك األسلحة في ترسانة 
 10 بعد  األسلحة  تلك  مخزونات  من  التخلص  يلزم  كان  التي  المعاهدة  ألحكام  انتهاكاً 

سنوات من دخولها حيز النفاذ عام 1997)أي قبل نهاية عام 2007(.  
هذا، وقد انتقد سيادته أحد األسئلة المطروحة حول تشجيع المنظمات غير الحكومية 
على تطبيق القانون الدولي اإلنساني، حيث أوضح أن هذه المسؤولية تقع على الدول 
لمسؤولية  تخضع  أن  المفترض  من  التي  الحكومية  غير  المنظمات  األطراف،وليس 
الشامل،  الدمار  أسلحة  حيازة  استمرار  أن  أشارإلى  كما  األطراف،  الدول  حكومات 
وخاصة السالح النووي، وهي أكثرها فتًكا ودماًرا وتهديًدا لبقاء الجنس البشري، يعتبر 
انتهاًكا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة خاصة المادة )2( التي تنص– بين أحكام أخرى– 
على عدم التهديد أواستخدام القوة في العالقات الدولية، وأن مجرد حيازة تلك األسلحة 

يعتبر تهديًدا باستخدامها.
من جانبها، أبدت ممثلة منظمة األسلحة الكيماوية األسف ألن 70 دولة فقط من الدول 
الكيماوية،  لتجريم استخدام األسلحة  للمعاهدة أصدرت تشريعات وطنية  التي انضمت 
تطبيق  إخطارات عن  إرسال  في  األعضاء  الدول  غالبية  من  اكتراث  عدم  هناك  وأن 
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المسؤولة  السابقة،  العام  السيدة "أنجيال كين"، وكيل السكرتير  المعاهدة، وقد أرجعت 
عن نزع السالح، أن السبب يرجع إلى اختالف نظم الكمبيوتر بين الدول من wordإلى 

pdf. وأنه يلزم عمل توحيد لتلك النظم.
المحكمة  في  النيجيري  للقاضي  بالتساؤل  منير  السفير/  توجه  اإلطار  ذات  وفي 
الجنائية الدولية، عن كيفية مراجعة ضمائر قضاة المحكمة من إفالت ُمجرمي الحرب 
ممن يستخدمون أسلحة الدمار الشامل، وخاصة السالح النووي، وهي أكثر األسلحة فتًكا 
ودماًرا، من اختصاص المحكمة، ألن نظام معاهدة روما اليُدخل تلك األسلحة في والية 
المحكمة،وكأنها ليست جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، بينما 
ينص نظام المعاهدة على أن تلك الجرائم التسقط بالتقادم بما في ذلك قصف "هيروشيما 
وناجازاكي" عام 1945 بالسالح النووي. من جانبه، أوضح القاضي النيجيري أنه يتفق 
مع السفير/ منير من وحي الضمير، وأنه كان سعيًدا ألن االتحاد اإلفريقي اعتبرها من 
الدولي.  المستوى  تعاهُدي على  إلى نص  يتحول  لم  الجرائم ضد اإلنسانية إال أن ذلك 
األسلحة  تلك  تجريم  إلى  كذلك  يصل  لم  "كمباال"  بروتوكول  أن  إلى  القاضي  وأشار 
وإخضاعها الختصاص المحكمة آمالً في توفر اإلرادة السياسية لدى الدول األعضاء 

للموافقة على تعديل نظام المحكمة في معاهدة روما.
يترتب عليها أضراًرا زائدة عن  التي  استخدام األسلحة  الحديث عن  وفي معرض 
الحد )Unnecessary suffering( كما جاء في اتفاقية األسلحة عشوائية األثر وفادحة 
البشر،  لبني  خاصة  األضرار،  هذه  تعريف  حول  ووجود خالف   ،)CCW( الضرر
تساءل سيادته عن سبب هذا الخالف، والذي كان من الممكن حسمه بتشاور اللجنة الدولية 
للصليب األحمر إلى منظمة الصحة العالمية، ومقرها في نفس المدينة أي "جنيف" لتقديم 
الرأي الطبي الفني من خبراء وأطباء المهنة عن الحدود المقبولة وغير المقبولة طبيًا 
وإنسانيًا لهذه األضرار. إال أن ممثلي اللجنة الدولية الحاضرين في االجتماع بما في ذلك 

نائب رئيس اللجنة السيدة/ "Berli"، لم يعلقوا على ذلك.
بعد فشل مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي عام 2015، وفشل مجموعة 
العمل مفتوحة العضوية )OEWG( عن نزع السالح النووي وفقًا لقرار الجمعية العامة 
في الدورة 70، والتي أنهت اجتماعها في جنيف في أغسطس 2016 بدون التوصل إلى 
توافق على كيفية البدء في مفاوضات لنزع السالح النووي، هناك تشاؤم حول فرص 
بدء التفاوض حول هذا الموضوع سواء في مؤتمر نزع السالح أو خارجه،  طالما لم 
تتوفر اإلرادة السياسية لدى الدول النووية وغيرها من الدول ذات القدرات النووية مع 
تحديث األسلحة النووية، وخاصة التي في ترسانات تلك الدول رغم خفض أعدادها بين 
روسيا وأمريكا. إال أن زيادة كفاءة المخزون في تلك الدول  يدق ناقوس الخطر على 
مستقبل البشرية باعتبار األسلحة النووية أكثر أسلحة الدمار الشامل فتًكا ودماًرا. وقد 
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ركزت السيدة/"أنجيال كين"، وكيل السكرتير العام سابقًا، والمسؤولة عن نزع السالح، 
أمل  كنقطة  النووي  السالح  الكارثية الستخدام  لآلثار  المؤيدة  الدول  تزايد  أهمية  على 
في إمكانية التفاوض حول اتفاقية لمنع استخدام تلك األسلحة، وهو األمر الذي يلزم أن 

تتعاون الدول النووية والدول غير األعضاء في معاهدة منع االنتشار لتحقيقه.
وفي ذات الشأن تناولت المائدة المستديرة أيًضا موضوع الحرب اإللكترونية، التي 
أُثيرت نظريًا فقط ولم تحدث حتى اآلن. والتي تستخدم اإلنترنت في إحداث شلل في 
اإلمكانيات العسكرية للدول، وأن هذا االحتمال إن حدث فليس من المتصور أن تقوم به 
الدول، وإنما يُمكن حدوثه من خالل المنظمات غير الحكومية أو أجهزة المخابرات. وأنه 

.)Relaliation( من الناحية النظرية يمكن أن يكون رد الفعل انتقام
السفير/  جنيف،  في  الدولية  المنظمات  لدى  الدائم  سويسرا  مندوب  أشار  وختاًما، 
" Zellweger"Valentin،إلى مؤتمر الصليب والهالل األحمر الذي ُعقد في جنيف 
بأنه فشل،  وهو ال يشاطر هؤالء هذا  اّدعى  أن هناك من  2015، وذكر  في ديسمبر 
الرأي، ويرى أن المؤتمر اعتمد 10 قرارات فقط، ولم يتوصل إلى توافق آراء بالنسبة 
لباقي الموضوعات، وأن هناك مشاورات غير رسمية بدأت مع وفود الدول األعضاء 
في جنيف لمحاولة إزالة العقبات، وأنه ستُعقد اجتماعات أخرى في أكتوبر ونوفمبر هذا 
أنه  2019. وأضاف  القادم في عام  للمؤتمر  الجيد  العام لرسم خريطة طريق لإلعداد 
اليتصور أن مثل هذا المؤتمر الذي يُعقد باستمرار منذ 150 سنة أن ينتهي حتى بعد قيام 
المنتديات  كل من إيطاليا والدنمارك بتنظيم منتديات موازية، ويرى أهمية إدماج تلك 
لدعم  إقليمية  كروافد  ولكن  األحمر،  والصليب  األحمر،  الهالل  لحركة  كمنافس  ليس 
 ،”Yoram Dinstien”وهو إسرائيلي  أستاًذ  اقترح  وقد  وتدعيمها.  الرئيسية  الحركة 
استخدام محفل "San Remo" أي المعهد الدولي للقانون اإلنساني كعامل مساعد بعيًدا 
عن مؤثرات جنيف للتوصل لصيغة توافقية تسمح باإلعداد الجيد للمؤتمر عام 2019 

ومخرجاته، وهو مارحب به المشاركون في المائدة المستديرة.
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مشاركة السفير/ حسين الكامل ممثالً عن
المجلس في القمة الثالثة لمراكز الفكر العالمية

الكامل  حسين  السفير/  شارك   ،2016 سبتمبر   30 إلى   28 من  مابين  الفترة  في 
ممثالً عن المجلس المصري للشؤون الخارجية، في القمة الثالثة لمراكز الفكر العالمية 
ومراكز  وقيادات  رؤساء  من   100 حوالي  المؤتمر  في  شارك  كما  مونتريال،  بمدينة 
الفكر الدولية كان أكثرهم عدداً كندا وأمريكا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا 
وبلجيكا ثم المملكة المتحدة وإسبانيا وإسرائيل والهند والمكسيك واألرجنتين ثم البرازيل، 
فرنسا، إيطاليا، سنغافورة، أذربيجان، كازاخستان، منغوليا، أستراليا، تونس، أوكرانيا، 
ميانمار، المغرب، كينيا، إثيوبيا، فيتنام، بنجالديش، زامبيا، بولندا، ليبيا، هولندا، ماليزيا، 

الدنمارك، جنوب إفريقيا، روسيا، بيرو، هونج كونج، جواتيماال، مصر. 
كانت مناقشات المؤتمر تحت شعار "العولمة ودور مراكز الفكر الدولية". وقد شملت 
الحمائية،  والسياسية  الوطنية،  النعرات  بظهور  الفعل  ورد  العولمة  آثار  عمومها  في 
لتسهيل  االستراتيجية  االتصال  ووسائل  التكنولوجيا،  استعمال  توسيع  إلى  والحاجة 
االتصال بين صانعي القرار والجمهور. كما تمت مناقشة موضوعات الهجرة، هذا إلي 
على  الفكر  مراكز  محافظة  كيفية  وكذا  الدولية،  االقتصادية  العالقات  موضوع  جانب 

دورها ونوعيه إنتاجها الفكري.
وحول مراكز الفكر أعلن بروفيسور/ “James McGann ”األب الروحي لبرنامج 
مراكز الفكر علي مستوى العالم،أنه وبرنامجه يعمالن على مبادرة بحثية لبناء أساس 
لسد الفجوة بين المعرفة والسياسة، ومثالها نوعية مراكز الفكر المشاركة في المؤتمر، 
مشيًرا إلى أن هذا التعاون  يهُدف إلى إقامة شبكات إقليمية ودولية لتنمية دعم صناعة 

القرار في العالم.
 Wilsonنائب رئيس،"Andrew Selee"/وفي هذا اإلطار، تحدث كل من السيد
Center، و"Thomas Gomart"، نائب رئيس مركز الفكر الفرنسي )IFRI(، في 
تقديم الجلسة التي ناقشت آثار العولمة وبناء الفجوة بين مراكز الفكر وصانعي السياسة 

والجمهور في نقاط أثارت االهتمام منها: 
المتحدة  المملكة  دفعت  التي  القضايا  تتفهم  أو  تتوقع  لم  الفكر  مراكز  معظم  أن  ـ 

للتصويت والحصول علي أغلبية االنفصال عن االتحاد األوروبي.
 Donald"ـ أن مراكز الفكر ورجال اإلعالم والسياسيين فشلوا في توقع ظهور كل من
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ذلك  األمريكية، وأن  الرئاسية  االنتخابات  في  بقوة   ،"Trump"، "Berni Sanders
يُّشكل تحديًا للتفكير المنتظم، وتهديًدا للمؤسسات والمواطنة الدولية. وما هو ليس واضًحا 
للمواطنة  التوجهات بتحديها  الفكر نحو ذلك، وكيف ستتعامل هذه  هو رد فعل مراكز 
وللمؤسسات والتوجهات الدولية المستقرة. وقد دارت مناقشات حول مدي وضوح الرؤية 

من جانب مراكز الفكر وتوقعاتها المستقبلية بظهور النعرات الوطنية واليمينية.
على  المناقشات  تركزت  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  وبالنسبة الستعمال  ـ 
أهمية استفادة  مراكز الفكر من هذا التطور، ألنه باالستفادة من المناخ اإللكتروني فإن 
أي مركز فكر يستطيع أن يشِكل رأيًا في أي قضية، وإنتاج أبحاث ودراسات جديرة 

باالستفادة منها.
ـ أيًضا تمت مناقشة مسألة عدم مساواة الدخول في االقتصاديات المتقدمة، والتأثير 
السابقة.  األجيال  أكثر من  فقر  في حالة  النامية  األجيال  واالقتصادي على  االجتماعي 
وقد ارتكزت المناقشات في هذه المسألة حول اختالف وجهات النظر حول مفهوم عدم 
مساواة الدخول –هي أوضح في االقتصاديات النامية –عندما توجه الفوارق بين األغنياء 

والفقراء، وأن ما يُحدد الوضع هو نسبة الفقر في الدولة.
وارتباطًا بما تقدم، جاءت مداخلة السفير/ حسين الكامل على النحو التالي:

نتيجة عدة تطورات في األوضاع  السابقة جاء  الظواهر  أن بروز هذه  أكد سيادته 
الدولية كان سببها الرئيسي هو االنقالبات، والفوضى، وتدخل قوي خارجية ذات مصلحة 
في سوريا وليبيا واليمن والعراق،والتي أفرزت بدورها مشكلة الالجئين، الذين تدفقوا 
المتعصبة ضد  الوطنية  التوجهات  إلى  أدى  مما  العالم،  بالد  مختلف  إلى  الحدود  عبر 
المهاجرين، والسياسة الحمائية في العديد من الدول التي نزح لها الالجئون، وأصبحت أهم 
المشاكل الناتجة عن ذلك إلى جانب الهجرة هي اإلرهاب والفقر واألزمات االقتصادية.
وأشار سيادته أن الظاهرة برزت أيًضا في أوروبا حيث أن دوالً كـ)فنلندا والمجر 
والتفيا وليتوانيا والنرويج وسويسرا( قد ارتفعت فيها أصوات األجنحة اليمنية المتعصبة 
في  خاصة  وجبهات  متعصبة  يمينية  أحزاب  وحصلت  القائمة،  األنظمة  مواجهة  في 
فرنسا وألمانيا وإنجلترا على شعبية حتى مع عدم وصولها للحكم حتى اآلن. مؤكًدا في 
عناصر  عن  عناصرها  وتفضيل  المنغلقة،  الوطنية  االتجاهات  ظهور  أن  الصدد  هذا 
المهاجرين، والسياسة الحمائية يرجع لسببين رئيسيين هما: تحديات الهجرة، واألزمات 

األوروبية.
وفيما يتعلق بالمرشح الجمهوري "Trump"، أوضح سيادته أن السبب في ظهوره 
غير متوقع في االنتخابات األمريكية ليس فقط مراكز الفكر وأعضاء حملته فقط، بل 
أيًضا خطبه وشخصيته االندفاعية التي على قدر ما القت نقًدا شديًدا من البعض إال أن 

أرقام االستطالعات جعلته مصدر تهديد لمنافسته "هيالري كلينتون".
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وأضاف بأنه كقاعدة أساسية، من الحيوي ألي مركز فكر أن يرتبط بكل من الشعب 
وبصناع القرار، ألن هذه هي عناصر قوة مركز الفكر، وبدون هذا التوجه لن يستطيع 

التأثير بنجاح في كل من صانع القرار والرأي العام.
محل  تكون  أن  البد  الفكر  مركز  يختارها  التي  واألبحاث  الموضوعات  بأن  ونّوه 
اهتمام الشعب، وصانع القرار، ويرى ضرورة تركيزها على مجالين أساسيين: األول، 
مجاالت  علي  والثاني،  قائمة،  أو صراعات  لمشاكل  حلول  على  الدراسات  تركز  أن 
تحسين األداء،مبيّنًا أنه إذا ركزت مراكز الفكر في دراستها علي هذه الجوانب، فإنها 

ستدفع الرأي العام إلى الضغط على صانع القرار لتبني هذه السياسات.
وفي هذا اإلطار، تطرق سيادته إلى تجربة المجلس المصري للشؤون الخارجية في 
االختيار الدقيق ألعضائه من سفراء، ووزراء سابقين، ورجال إعالم، وكتاب متميزين، 
جيدين  مستقبلين  العام  والرأي  القرار  ُمتخذي  جعل  مما  ومفكرين،  جامعات،  وأساتذة 

لنشاطاته وإنتاجه البحثي.
مجال  في  كبيرة  قفزة  من  األخيرة  السنين  شهدته  ما  بعد  أنه  سيادته  أوضح  كما 
المحتم على مراكز  ميديا، أصبح من  والسوشيال  المعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا 
الفكر أن تتبنى هذا المجال حتى تُحقق هدفها من جذب ُمتخذي القرار والجمهور. ودلل 
القرار  ُمتخذي  من  كثيًرا  أن  التكنولوجي  التحول  هذا  تأثير  مع  ياُلحظ  بأنه  ذلك  على 
أصبحوا ال يُفضلون األبحاث والدراسات األكاديمية، بل اللغة المباشرة للهدف باستخدام 

تكنولوجيا المعلومات، والتي تصل للقارئ بشكل سهل.
كما تحدث سيادته أيًضا عن التحول الكبير في هذا المجال في كثير من دول إفريقيا، 
 2015 "ببرتوريا"، وقمة   2014 قمة  ذلك علي توصياتها في كل من  انعكس  وحيث 
الفكر  إلكترونية بمراكز  بإقامة شبكة معلومات  أبابا"، و2016 "بزمبابوي"،  "بأديس 
تقوم  التي  التدريب  برامج  إلى  باإلضافة  لوسائل اإلعالم،  اإلفريقية، وشبكة معلومات 
القدرات في  لبناء  اإلفريقية  المؤسسة  وأيًضا  إفريقيا،  للتنمية في  المصرية  الوكالة  بها 

زمبابوي.
الالجئين  بين مشكلة  المباشرة  الصلة  أبرز سيادته  الحديث،  وفي معرض آخر من 
واإلرهاب، خاصة في بعض دول أوروبا، رغم إنفاق الماليين على استيعاب الالجئين، 
وأكد أن الحل يكُمن في عالج السبب الرئيسي وهو اإلرهاب، وتضارب المصالح لبعض 
الدول المتدخلة في األزمة خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وأنه بدون حل قاطع 
لألزمة في هذه الدول فسيستمر تدفق الالجئين، وسيستمر اإلرهاب، وأن أي حل جزئي 

لهذه األزمات هو مثل تناول مسكن آلالم السرطان دون القضاء عليه. 
وأشار في هذا اإلطار إلى وقوف مصر وحدها بقوة في مواجهة اإلرهاب بسيناء، 
الالجئين  استيعاب  المصري من  النموذجي  الموقف  إلى  أشار  وأيًضا  وعلي حدودها، 
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لديها إلدماجهم في المجتمع، وتمتعهم بنفس خدمات الدولة لمواطنيها. وأيّد كل من الممثل 
اإليطالي واأللماني حديثه، وأشاد كل منهما بموقف دولتيهما من الالجئين ودعمهما لهم.
أيًضا ضرورة  بل  العسكري في مواجهة اإلرهاب،  الحل  كفاية  أكد على عدم  كما 
تُعاني  التي  الدول  الحل االقتصادي، والتعليمي، والديني، واإلعالمي، في  إلى  اللجوء 

من اإلرهاب.
النية  وانتقد ما يجري في سوريا اآلن من تطبيق كل دولة ألجندة خاصة بها دون 
في إنهاء األزمة بحل سلمي. كما انتقد مجزرة حلب التي تُمارسها جهات حطمت فيها 
المدينة، وقُتل فيها اآلالف المواطنين، وفي هذا السياق أبرز سيادته موقف مصر الذي 

يهُدف إلى المحافظة على وحدة دولة سوريا وليبيا.
مع  ولكن  الفكر،  مراكز  في  والمبادرات  االبتكار  أهمية  على  سيادته  أكد  وختاًما، 
أهمية توفر الدعم المالي، ومواجهة المنافسة، وقدرات المكاتب االستشارية وقوة الميديا. 
باإلضافة إلى االختيار الجيد للعناصر القادرة من المفكرين والخبراء إلى جانب مجموعة 

من الباحثين، وهذا كله من شأنه دعم مبادرات مراكز الفكر.
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بيانات صادرة عن المجلس

الفصل الخامس



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م 268



269المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م

بتاريخ: 18 فبراير 2016

رثاء المجلس وفاة السيد/ محمد حسنين هيكل

واألمة  المصري  للشعب  الخارجية خالص عزائه  للشؤون  المصري  المجلس  يقدم 
العربية برحيل األستاذ/ محمد حسنين هيكل، المفكر السياسي والصحفي الكبير،وأحد 
صناع الرأي البارزين في مصر والعالم العربي على مدى أكثر من سبعة عقود. ولقد 
السياسي وتأثيره  الفكر  تاريخ  فارقة في  بمثابة عالمة  للفقيد  الكبرى  كانت اإلسهامات 
المقبلة  لألجيال  دراسات  الفكري محل  هيكل  تراث  العقود. وسيظل  هذه  العالمي عبر 

ومرجًعا رئيسيًا حول تاريخ هذه الحقبة.
رحم هللا الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بتاريخ: 18 فبراير 2016

بيان صحفي
بشأن وفاة الدكتور/ بطرس بطرس غالي

المصري واألمة  للشعب  تعازيه  الخارجية خالص  للشؤون  المصري  المجلس  يقدم 
العربية وشعوب أفريقيا والعالم بأسره بفقد رجل الدولة الكبير الدكتور/ بطرس بطرس 
بتوليه  والفكرية  السياسية  مسيرته  توج  والذي  دولة،  ورجل  وأكاديمي  كمفكر  غالي، 
المنصب،  هذا  يتولى  وعربي  كأول مصري  المتحدة  األمم  لمنظمة  عام  أمين  منصب 

وكانت إلسهاماته دوًرا بارًزا في ترسيخ قيم الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان والسالم.

رحم هللا الفقيد وقدس روحه.
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بتاريخ:9 مارس 2016

  رثاءالمجلس في تأبين د/ بطرس بطرس غالي
بالنادي الدبلوماسي

الخارجية وباسمي شخصيًا، يعز علي أن أشارك  للشؤون  المصري  المجلس  باسم 
لقرينته  العزاء  خالص  وأعبر عن  غالي،  بطرس  بطرس  د.  الكريم  الراحل  تأبين  في 

الفاضلةالسيدة/ ليا، وألسرته الكريمة وألحبائه وتالميذه.
األجيال  ُمربي  المخلصين،   أعالمها  من  علًما  مصر  فقدت  غالي  بطرس  برحيل 
وأستاذ األساتذة،  لقد كان شخصية فذة في مجاالت الثقافة واإلعالم والدبلوماسية على 

المستويات الوطنية واإلقليمية– عربيًا وإفريقيًا– وكذا الدولية.
لقد كان الفقيد عضًوا في المجلس المصري للشؤون الخارجية منذ عام 2002م، حيث 
استفاد المجلس من خبرته في محاضرات ولقاءات وفي مؤتمراته السنوية، وكان آخرها 
الكلمة االفتتاحية في المؤتمر السنوي الدولي للمجلس في يناير لعام 2015م، الذي ُعقد 
بمناسبة مرور خمسة عشر عاًما على إنشاء المجلس تحت شعار "مصر والعالم.. مرحلة 

جديدة".
عام  القاهرة  بجامعة  الحقوق  كلية  من  تخرجي  بعد  غالي  بطرس  د.  على  تعّرفت 
1956م، و تعلمت منه الكثير في مدرسة الحياة، وتوطدت العالقة بيننا على مر األيام 
  )Institut باريس  في  السياسية  العلوم  ومعهد  باريس  في  الدكتوراه  درست  أن  إلى 
)Saint Guillaume في بداية ستينيات القرن الماضي، ثم في أكاديمية القانون الدولي 

في الهاي.
الذي تربّع على قمة  العربي الوحيد  بطرس غالي كان دبلوماسيًا مخضرًما، وكان 
األمم المتحدة كأمين عام لمدة خمس سنوات، وكان موقفه الداعم للقضية الفلسطينية و 
لحقوق الالجئين الفلسطينيين، باإلضافة إلى نشره "تقرير مذبحة قانا"، وراء اعتراض 
الواليات المتحدة على حصوله على والية ثانية كأمين عام، لقد كان بطرس غالي أمينًا 

بمعنى الكلمة.
كان بطرس غالي موضع احترام وتقدير جميع من اتصل بهم، وإعجابًا بإسهاماته في مجالي 
القانون الدولي والعلوم السياسية، ونفس هذا االحترام والتقدير لمسته من األساتذة والتالميذ في 
 ،)L’Institut des Hautes Etudes Internationales( معهد الدراسات العليا في جنيف

ومن أعضاء لجنة القانون الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو.
وقد اتسمت شخصية بطرس غالي بدماثة الخلق واألدب الجم والبساطة والتواضع، 
حيث كان حسيًسا يراعي شعور الغير وخاصة الفقراء، فقد اشتهر عنه بأنه عندما كان 
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يذهب للتدريس في جامعة القاهرة، أنه كان يقود سيارته الفولكس فاجن الصغيرة بنفسه، 
رغم أنه كان يمتلك سيارة فارهة، وكان يترك سيارته المتواضعة في شارع جانبي بعيًدا 

عن بوابة الجامعة لمراعاة شعور الطلبة رقيقي الحال.
في  باإلنابة  للخارجية  ووزيًرا  الخارجية  للشؤون  للدولة  وزيًرا  تعيينه  بعد  وأذكر 
أواخر عام 1977م، أنني  استقبلته في الوزارة مع المرحوم السفير/ أسامة الباز، وقد 
شجاعة  بكل  رافق  حتى  نهار،  ليل  ويعمل  الواجب  أداء  في  متفانيًا  كان  أنه  الحظت 
الرئيس السادات في زيارته للقدس، ثم تواصلت عالقاتنا في وزارة الخارجية على مر 
األيام، وكان في كل مرة يستدعيني لمكتبه لحضور مقابالت أو المشاركة في مباحثات 
في مبنى الوزارة في التحرير، كان في نهاية كل مقابلة يصطحبني لتوديعي حتى باب 

مكتبه.
جميع  بتسجيل  مهتًما  كان  المصرية  الدبلوماسية  وذاكرة  تاريخ  على  ومن حرصه 
البيضاء  الكتب  فبادر باإلشراف على كتابة وإصدار  األحداث والمحادثات واللقاءات، 
التي صدرت عن وزارة الخارجية بدًءا بمعاهدة السالم المصرية– اإلسرائيلية، وعندما 
انتهت مهمتي في  بروكسل عام 1982م، طلب مني كتابة كتاب أبيض عن "عالقات 

مصر بالمجموعة االقتصادية األوروبية"، وقد راجع بطرس غالي هذا الكتاب بنفسه.
وقد شاركت في وفد مصر الذي رأسه د. بطرس غالي في مؤتمر قمة فرنسا وأفريقيا 
في الدار البيضاء عام 1988م تحت رئاسة المرحوم الملك "الحسن الثاني"، و انبهرُت 
بعالقاته الشخصية مع جاللة الملك، والرئيس "ميتران" والعديد من الرؤساء األفارقة، 

وهو ما كان دعًما متواصالً للدبلوماسية والمبادرات المصرية.
وتحت رئاسة مصر لمنظمة الوحدة اإلفريقية عام 1989م، طلب مني د. بطرس قبل 
عودتي من الرباط أن أكون سفيًرا متجوالً في إفريقيا للمساعدة في تسوية المنازعات 
المنازعات  فض  في  عاونته  وهكذا  والتوفيق،  والوساطة  الحوار  خالل  من  اإلفريقية 
القرن  وفي  وتشاد،  ليبيا  بين  وفيما  والسنغال،  موريتانيا  بين  وخاصة  سلميًا  اإلفريقية 
الديمقراطية( وأنجوال، خالل تلك  الكونغو  اإلفريقي، والوساطة بين زائير )جمهورية 
الدبلوماسية  نجاح  في  األكبر  األثر  ذات  األفارقة  بالقادة  الوثيقة  صالته  كانت  الفترة 
الثنائية  السلمية، وتعزيز عالقات مصر  بالطرق  المنازعات  تلك  تسوية  في  المصرية 
مع مختلف الدول اإلفريقية، وكان صاحب المبادرة بإنشاء الصندوق المصري للتعاون 
الفني في أفريقيا، الذي اندمج فيما بعد في الوكالة المصرية للتنمية في وزارة الخارجية.
الدؤوب  بالنشاط  المتحدة،  لألمم  د. بطرس غالي كسكرتير عام  اتسمت والية  وقد 
العالمي، وقد بدأها بخطة السالم في يونيو 1992م، ثم خطة  التأثير  والمبادرات ذات 
التنمية عام 1995م، بعد قرار المد الالنهائي لمعاهدة منع االنتشار النووي الذي صدر 
في مؤتمر مراجعة تلك المعاهدة في نيويورك في نفس السنة، ومن بين إسهاماته في 
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موضوعات األمن ونزع السالح، البيان الذي ألقاه أمام مؤتمر نزع السالح عام 1995م، 
والذي طالب فيه بالتفاوض حول معاهدة لنزع السالح النووي إلنقاذ الجنس البشري من 
الفناء، وذلك قبل إصدار محكمة العدل الدولية رأيها االستشاري حول هذا الموضوع في 
يوليو 1996م، وهو البيان الذي أغضب الدول الحائزة على السالح النووي وبخاصة 

الواليات المتحدة وبريطانيا.
ثم كان الدكتور بطرس كأمين عام لألمم المتحدة الُمحرك لعقد المؤتمرات العالمية 
التي شهدتها تسعينيات القرن العشرين. بدًءا بمؤتمر قمة البيئة والتنمية )قمة األرض( في 
"ريو دي جانيرو" عام 1992، والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في "فيينا" عام 1993، 
وقمة السكان والتنمية في القاهرة عام 1994، وقمة التنمية االجتماعية في "كوبنهاجن" 
عام 1995، وقمة المرأة والتنمية في "بكين" عام 1996، ثم قمة المستوطنات البشرية 
عام 1998، والتي عقدت بعد انتهاء واليته. كل تلك المؤتمرات ونتائجها كانت من لبنات 
البناء الذي ارتكز عليه مؤتمر قمة األلفية عام 2000، كما يذكر التاريخ لبطرس غالي 
إسهاماته المرموقة في إطار "منظمة الفرانكفونية" الدولية، وفي مجال تشجيع وحماية 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية على المستويين الوطني والعالمي.
وبعد انتهاء خدمتي في الدبلوماسية المصرية، نصحني بطرس غالي بأال أتوقف عن 
العمل في أي مجال لخدمة الوطن، طالما ساعدتني صحتي على ذلك، واستمرت عالقتنا 
الشخصية في التشاور حول إصالح األمم المتحدة، وعمليات الرقابة والمساءلة في األمم 
المتحدة والوكاالت المتخصصة، وفي إطار صناعة وبناء السالم وعمليات حفظ السالم.
إن بطرس غالي يعتبر بحق قدوة أدعو الشباب عموًما، وشباب الدبلوماسيين خاصة 
والثقافي  الفكري  التراث  من  رصيًدا  خلقه  ترك  فقد  به،  يقتدوا  بأن  يعرفوه،  لم  ممن 

والحضاري في مجاالت القانون والسياسة والصحافة واإلعالم. 
العزيز  لفقيدنا  أدعو  شخصيًا  وباسمي  الخارجية،  للشئون  المصري  المجلس  باسم 
د.بطرس غالي بالمغفرة وأن يسكنه هللا فسيح جناته، جزاء ما قام به من خدمات جليلة 
"ليا" وآل بطرس غالي ومحبيه  وألهم رفيقة عمره  العزيز مصر،  لإلنسانية ولوطننا 

وتالميذه الصبر.
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بتاريخ: 13 مارس 2016

بــيان المجلس
لتهنئة السيد/ أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية األسبق، بمناسبة انتخابه 

أمينًا عاًما لجامعة الدول العربية
يتشرف المجلس المصري للشؤون الخارجية بتقديم صادق التهاني للسيد/ أحمد أبو 
أمينًا  انتخاب سيادته  بمناسبة  السابق،  العربية  الغيط، وزير خارجية جمهورية مصر 
أطيب  المجلس عن  ويعرب   .2016 يوليو   1 اعتباًرا من  العربية  الدول  لجامعة  عاًما 

التمنيات له بالتوفيق في مهامه الجديدة.

إن المجلس المصري للشؤون الخارجية لعلى ثقة من أن األمين العام الجديد لجامعة 
في  الطويلة  خبرته  ذلك  في  يدعمه  واقتدار،  بنشاط  واليته  يبدأ  سوف  العربية  الدول 
خدمة الدبلوماسية المصرية لما يزيد عن خمسة وأربعين عاًماً، ليجمع الشمل العربي 
العربي  العمل  العديد من األزمات، وليقود سفينة  العربية  الدول  فيها  في مرحلة تشهد 

المشترك إلى بر األمان.

جامعة  وبين  بينه  التعاون  لمواصلة  الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  ويتطلع 
الدول العربية في ظل والية السيد/ أحمد أبو الغيط ألمانة الجامعة في السنوات القادمة 
للشؤون  المصري  العربية والمجلس  الدول  لكل من جامعة  المشتركة  األهداف  لخدمة 

الخارجية.

الدكتور/  للسيد  ليعرب  الفرصة  هذه  الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  وينتهز 
نبيل العربي، األمين العام الحالي للجامعة العربية، والذي تنتهي واليته في نهاية يونيو 
القادم، عن خالص الشكر والتقدير على ما قام به من إجنازات خالل واليته، وما قام به 

العربي املشترك في مرحلة دقيقة  والعمل  العربية  اجلامعة  من جهود مخلصة إلدارة 

بالتوفيق  له  ويدعو اجمللس املصري  العربية.  الدول  التي مرت بها  الظروف الصعبة  من 

والصحة والسعادة في املرحلة التالية النتهاء واليته.
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بتاريخ:19 مارس 2016

السفير عبد الرؤوف الريدي ناعياً السفير وهيب المنياوي

إخوتي وأخواتي األعزاء أعضاء اجمللس املصري للشئون اخلارجية،

للشئون  املصري  اجمللس  إنشاء  زاملنا في  الذي  النادر  الرجل  قد فقدنا هذا  نحن  ها 
اخلارجية منذ سبعة عشر عاماً اكتسب فيها حبنا واحترامنا وقدم مثاال بعد مثال في 
اخللق الكرمي والتضحية اخلالصة الصادقة التي استطعنا من خاللها أن يحقق اجمللس 

فيها الكثير وينمو ليحتل مكانته الرفيعة في اجملتمع املدنى. 
السابق  اليوم  ظهر  بعد  وفي  مارس...  من  عشر  الثامن  اجلمعة  يوم  إليكم  أكتب 
طلبني وهيب على التليفون ودبت الفرحة في قلبي عندما رأيت اسمه على الشاشة 
ليخبرني أنه واحلمد هلل في حال أحسن وخرج من الرعاية املركزة التي بقي فيها أسابيع 
عديدة... قلت له احلمد هلل يا وهيب... وسيتمم اهلل شفاءك وتعود إلينا لتقود سفينة 
الصدارة  في  جتلس  وأنت  بك  وفرحنا  باإلجماع  انتخبناك  فلقد  افتقدتك  التي  اجمللس 
تسير أعمال مجلس اإلدارة في أول اجتماع له ولم يكن أحد يعلم أن ذلك سيكون أيضاً 
مستشفى  إلى  ذلك  بعد  تذهب  ثم  للمجلس...  رئيساً  حتضره  الذي  األخير  االجتماع 
السالم ولتبقى هناك إلى أن تغادره إلى ذمة اهلل... وتترك وراءك هذا اجلمع من الزميالت 
بينما ال تفارقنا صورتك  وهاهم اليوم يبكونك...  والذين أحبوك وأحببتهم...  والزمالء 

التى حتمل ابتسامتك التى لم تكن تفارقك. 
قضيت طوال هذا اليوم ولم أخرج إال لصالة اجلمعة... والعودة ألواصل أحزاني على 
فقدانك أيها  الصديق الذي كانت صداقتك من خير ما قدمه لي مجلسنا العزيز منذ 
أن انشائه فى أخر أعوام القرن املاضى... لم أكن أذكر أسمك ألي إنسان إال وأرى البسمة 

تقابلني والثناء عليه يتوارد ويرحب به اجلميع رئيسا جمللس اإلدارة...
وإننى  تبارى،  ال  وحكمتك  احلميد  وخلقك  جتارى  ال  الدبلوماسية  موهبتك  كانت 
ألدعوكم اليوم زمالئي وزميالتي ألن نعمل لتحقيق ما كان يأمل فيه هذا الرجل فقيدنا 
احلبيب فى أن يرى مجلسنا فى أرفع مستوى ويقدم إلى وطننا  كل ما ميلك من خبرة 

وحكمة حتى يكون سنداً ملسيرة وطننا احلبيب نحو مستقبل أزهى وأعظم...
وداعا أيها األخ احلبيب والصديق الوفي والزميل الكرمي النبيل... أما أنتم ايها الزميالت 
والزمالء أعضاء اجمللس فإننا نتعاهد على أن نواصل العمل من أجل نرتقى مبجلسنا إلى 

من كان يأمل فيه ويعمل عليه فقيدنا احلبيب. 
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بتاريخ: 27 مارس 2016

بيان المجلس
تعقيبًا على خطاب مجموعة العمل عن مصر (لمراكز البحث األمريكية(

للرئيس أوباما بتاريخ 23 مارس 2016

يعرب المجلس المصري للشؤون الخارجية عن عميق انزعاجه إزاء الخطاب الذي 
وجهته مجموعة العمل عن مصر )لبعض مراكز البحث األمريكية( للرئيس أوباما يوم 
الشؤون  في  للتدخل  األمريكية  الحكومة  يدعو  الذي  الخطاب  ذلك   ،2016 مارس   23
الداخلية والسياسية في مصر. إنه من المسلمات أن الدول ذات السيادة لها كل الحق في 
تنظيم وتحديد األنشطة السياسية الخارجية العاملة فيها، وتحديد قواعد التمويل الخارجي 
لتلك األنشطة على أراضيها. وهكذا فإن االدعاءات الزائفة وتشويه الحقائق التي تضمنها 
المصرية  االستراتيجية  العالقات  إلى  يسئ  إنما  إليه  الُمشار  العمل  مجموعة  خطاب 
األمريكية في المرحلة الحرجة التي تمر بها عالقات التعاون بين البلدين، وهي عالقات 
ضرورية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
الشرق  منطقة  في  شاملة  سلمية  تسوية  إلى  للتوصل  رئيسي  فاعل  وأن مصر  خاصة 
األوسط، باإلضافة إلى مواجهة مصر لتحديات اإلرهاب بجميع صوره وأشكاله وهي 

الظاهرة الخطيرة التي تنتهك جميع حقوق اإلنسان ومنها الحق في الحياة.
الخمس  السنوات  خالل  عميقة  مؤسسية  تحوالت  شهدت  مصر  أن  المعروف  من 
الماضية لبناء مجتمع منفتح وديمقراطي، يرتكز على احترام القانون. وفي هذا اإلطار، 
اليوجد شخص فوق القانون، وال يستثني أحد من الخضوع للتحقيقات القضائية، وقد أوضح 
الرئيس السيسي مراًرا أنه لن يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في اإلجراءات القضائية، 
وأبرز أهمية احترام قرارات السلطة القضائية. وهكذا فإن اإلجراءات القضائية العادلة 
هي السبيل الوحيد لتحديد مصير األفراد والتنظيمات التي تشير إليها مجموعات العمل في 
خطابها الُمشار إليه. وبالتالي لن يسمح المصريون ألي بلد أو مجموعة من األفراد بالضغط 

على السلطة القضائية في مصر لوقف مسار التحقيقات القضائية الجارية.
بالتاريخ  الزاخرة  السنين  آالف  عليها  مضى  العالم  في  حضارة  كأقدم  مصر،  إن 
والثقافة، على ثقة من أن الشعب المصري يبني مجتمعاً ديمقراطيًا مزدهًرا. وبالفعل فقد 
تم اتخاذ خطوات عديدة في هذا االتجاه مثل إقرار الدستور وهو األكثر حداثة في منطقة 
الشرق األوسط والذي يضمن حماية حقوق اإلنسان، وضمان الحريات األساسية وحقوق 

منظمات المجتمع المدني.
47 ألف جمعية  يزيد على  فعددها  الحكومية في مصر  للمنظمات غير  بالنسبة  أما 
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أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، غالبيتها العظمى تحترم القوانين 
المصرية، وعدد قليل منها يواجه مشاكل بالنسبة لما ينص عليه قانون الجمعيات األهلية 
تتلقاه من تمويل أجنبي وضرورة  من ضرورة إخطار السلطات المصرية مسبقًا عًما 
الحصول على ترخيص مسبق عن أوجه صرف ماتتلقاه من دعم مالي خارجي لتمويل 

مختلف المشروعات االجتماعية في مصر.
وبناًء على ذلك، يثور التساؤل عن الجهة التي فوضت مجموعة العمل عن مصر 
بفحص موقف حقوق اإلنسان في مصر؟، ومن ثم فيُمكن اعتبار هذه الممارسة سابقة تسمح 
لمنظمات المجتمع المدني في الدول األخرى ومنها منظمات المجتمع المدني المصرية 
التساؤالت عن  المتحدة، بما في ذلك طرح  الداخلية في الواليات  بالتدخل في الشؤون 
النظام القضائي األمريكي ودراسة موقف احترام حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة 
آخذين بعين االعتبار سجل حقوق اإلنسان في أمريكا وفقًا لنظام المراجعة الدورية في 

مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جنيف.
وفي النهاية يجب أن تكف مجموعة العمل عن مصر عن نشر ادعاءات ومعلومات 
زائفة عن األوضاع الداخلية في مصر، وأن تتوقف عن محاوالتها اإلساءة إلى العالقات 

االستراتيجية المصرية– األمريكية التي نحرص على ازدهارها. 

بتاريخ: 24 إبريل 2016

بيان المجلس
حول تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بشأن البقاء الدائم

في الجوالن المحتل

إيماًء إلى التصريحات الخطيرة التي أعلنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي مؤخًرا بشأن 
البقاء الدائم للجوالن العربي السوري المحتل تحت السيطرة اإلسرائيلية وقيام الحكومة 
2016، يؤكد  17 إبريل  اإلسرائيلية بعقد اجتماعها األسبوعي في أرض الجوالن في 
المجلس المصري للشؤون الخارجية أن مثل هذه التصريحات التصعيدية االستفزازية 
والجامعة  المتحدة  األمم  وقرارات  الدولي  القانون  لمبادئ  وخطيًرا  جسيًما  انتهاًكا  تعد 
العربية ذات الصلة. كذلك تُعيق هذه التصريحات غير المسؤولة أية جهود سلمية من 

أجل التوصل إلى تسوية عادلة للصراع العربي– اإلسرائيلي.
وفي هذا السياق، يؤكد المجلس دعمه المطلق لحق الجمهورية العربية السورية في 
استعادة الجوالن المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استناًدا إلى أسس عملية السالم 
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ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما يؤكد تعاطفه ودعمه الكامل للقرار اإلجماعي رقم 8041 الصادر عن مجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بشأن الجوالن 
في 21 إبريل 2016، والذي يطالب المجتمع الدولي ممثالً بمجلس األمن باتخاذ التدابير 
الالزمة التي تفرض على إسرائيل االلتزام التام بتنفيذ قرارات مجلس األمن والجمعية 
فرض  أن  يعتبر  والذي   ،1981 لعام   497 رقم  القرار  وخاصة  الصلة،  ذات  العامة 
إسرائيل لقوانينها وسلطاتها وإدارتها في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة، إجراءات 
الغية وباطلة وغير ذي أثر قانوني، وذلك إضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس 
جنيف  اتفاقية  أحكام  بتطبيق  وااللتزام  الشأن،  هذا  في  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم 

الرابعة لعام 1949 على مواطني الجوالن العربي السوري المحتل.

بتاريخ: 18مايو 2016

بيان المجلس
للترحيب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها خالل زيارته 

لمحافظة أسيوط في 17 مايو 2016 الخاصة بعملية السالم

يرحب المجلس المصري للشؤون الخارجية بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي 
أطلقها خالل زيارته لمحافظة أسيوط في 17 مايو الجاري، والذي طالب فيها األشقاء 
العام  والرأي  القيادة  لتوصل  ودعوته  الخالفات،  وتجنب  الصف  بتوحيد  الفلسطينيين 
اإلسرائيلي إلى إدراك أهمية التوافق حول السالم وأهمية ثماره، مؤكًدا استعداد مصر 

لتقديم كافة المساعدات الممكنة إليجاد فرصة حقيقية لحل القضية الفلسطينية.
يؤكد المجلس دعمه لرؤية الرئيس السيسي بأنه بالرغم من الظروف التي تمر بها 
المنطقة حاليًا إال أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق السالم، واستعداد مصر في هذا السياق 

لبذل كافة الجهود الالزمة إلنجاح المبادرات التي أطلقت لحل هذه القضية حالً نهائيًا.
التاريخي  الدور  تعكس  الجمهورية  رئيس  السيد  تصريحات  أن  المجلس  يقدر 
والمحوري لمصر في إيجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس إنشاء 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد قناعة مصر بأن حل 
هذه القضية سيكون عامالً حاسًما في عودة االستقرار واألمن في المنطقة، وبما ينعكس 
إيجابًا على حياة شعوبها، وهو الهدف الذي كان وراء اتخاذ مصر مبادرتها التاريخية 

بالسالم مع إسرائيل.
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بتاريخ: 27 يوليو 2016

بيان المجلس
بشأن ترشيح السفيرة/ د. مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو

قرر مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية دعم ترشيح السيدة السفيرة/ 
د.مشيرة خطاب، عضو مجلس اإلدارة لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مؤكًدا أن 
سيرتها الذاتية القوية وخبرتها العملية الكبيرة في المنظمات الدولية، وقدراتها اإلدارية 
المتميزة كوزيرة سابقة لألسرة والسكان وانتمائها األفريقي والعربي والمتوسطي، هي 
السيد  أكده خطاب  الذي  النحو  وذلك على  الرفيع،  المنصب  لهذا  تؤهلها  كلها عناصر 
خطاب  السفيرة  السيدة  بترشيح  الوزراء،  مجلس  رئيس  إسماعيل،  شريف  المهندس/ 
رئيس  منير زهران،  د.  السفير/  وقد صّرح  الجاري،  19 يوليو  الثالثاء  مساء  رسميًا 
مجلس اإلدارة، بأن المجلس عازم على مساندة هذا الترشيح ودعمه بكل قوة في كافة 

المناسبات والمحافل التي يشارك المجلس فيها أو يتعامل معها.

بتاريخ: 15 سبتمبر 2016

بيان المجلس
حول مشاركة السيد الرئيس في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية 

العامة لألمم المتحدة وأنشطته ولقاءاته، على هامش أعمال الدورة

الفعالة  للمشاركة  الكامل  تقديره  عن  الخارجية  للشؤون  المصري  المجلس  يعرب 
والجهود المكثفة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية، خالل مشاركته في أعمال الدورة 
الحادية والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة، واألنشطة المكثفة على هامشها، والتي 
شملت لقاءات بعدد من زعماء دول العالم، وكبار المسؤولين والعسكريين األمريكيين 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  واإلعالمي  السياسي  الفكر  قادة  وبعض  السابقين، 

واستقبال سيادته للمرشحين )الديمقراطي والجمهوري( للرئاسة األمريكية.

من  عدد  على  للتأكيد  العامةمناسبة  الجمعية  دورة  أمام  الرئيس  خطاب  كان  ولقد 
النقاط األساسية المتعلقة بمواجهة التحديات التي تواجه مصر داخليًا وتوجهات سياستها 

الخارجية وأولوياتها ورؤيتها لقضايا اإلقليم وما يواجهها من تحديات.
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 فقد حرص السيد الرئيس على إطالع قادة العالم على التطورات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية في مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، وما تواجهه من تحديات اقتصادية 
وأمنية، وماتبذله من جهود لمواجهتها، السيما فيما يتعلق ببرنامج اإلصالح االقتصادي 
في  االختالالت  لعام2030،ومعالجة  المستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  في  مصر  ودور 
تهيئة  الدولة، بهدف  تنفذها  التي  الكبرى  القومية  المشروعات  إلى  الموازنة، باإلضافة 

المناخ المناسب لجذب االستثمارات األجنبية ومكافحة اإلرهاب.

ويؤكد المجلس تقديره للمشاركات الفعالة لرئيس الجمهورية في جلسة مجلس األمن 
المهاجرين  لمشكلة  خصصت  التي  المستوى  رفيعة  الجلسة  أعمال  وفي  سوريا  حول 
والالجئين حول العالم، وترؤس سيادته لقمة مجلس السلم واألمن األفريقي، فضالً عن 
إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي تناول فيه– بجانب تطورات 
االقتصادية  التحديات  مواجهة  في  الحكومة  وجهود  مصر،  في  الداخلية  األوضاع 
واالجتماعية واألمنية– األوضاع في اإلقليم وأزمات سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية 
وجهود مصر لتحريك عملية السالم، وعرض جهود مصر الحثيثة تجاه أمن واستقرار 
القارة األفريقية وسعيها لدعم بنية السلم واألمن في القارة، مشدًدا على وجوب التعامل 
مع اإلرهاب من خالل منظور شامل، والعمل على بلورة آلية دولية لمجابهة األيديولوجيا 

المغذية لإلرهاب والحيلولة دون استغالله للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي.

توافر  األمريكية  الرئاسة  النتخابات  للمرشحين  الرئيس  السيد  استقبال  عكس  وقد 
القيادة  كانت  أيًا  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  للعمل  المصرية  السياسية  اإلرادة 
الجديدة التي ستأتي بها االنتخابات الرئاسية القادمة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس، في 
لقاءاته الرسمية واإلعالمية، على وصف عالقات مصر بالواليات المتحدة بالتاريخية 
الشعبين  بما يخدم مصالح  لها  دفعة جديدة  الحاجة إلعطاء  إلى  واالستراتيجية، مشيًرا 
المصري واألمريكي، ويعزز األمن واالستقرار في المنطقة. وفي المقابل أكد كالً من 
المرشحين للرئاسة األمريكية اهتمامهما بتطوير العالقات مع مصر والتعاون معها على 

نحو أوثق، السيما في  محاربة اإلرهاب. 

هذا ويؤكد المجلس أن مشاركات ولقاءات السيد الرئيس تساهم في المزيد من تعزيز 
قدًما  المضي  وعزمها  والعالم،  منطقتها  في  رائدة  كدولة  مكانتها  وترسيخ  دور مصر 
إلعادة البناء الداخلي واستعادة دورها التاريخي في إقرار السلم واألمن على المستويين 

اإلقليمي والدولي.
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بتاريخ: 23أكتوبر 2016

بيان المجلس
بشأن العمليات اإلرهابية بسيناء

تابع المجلس المصري للشؤون الخارجية باهتمام بالغ األحداث اإلرهابية التي وقعت 
المصرية  والشرطة  المسلحة  القوات  لها  تصدت  والتي  سيناء،  في  األخيرة  الفترة  في 
ببسالة، وآخرها حادث االغتيال اإلرهابي الذي أودى بحياة الشهيد العميد/ عادل رجائي، 
قائد الفرقة التاسعة المدرعة،  تلك األحداث اإلرهابية التي عرضت أمن مصر، وبصفة 
العسكري  المتحدث  عن  صدرت  بيانات  ما عكسته  وهو  للخطر،  سيناء،  في  خاصة 

المصري بإدانة تلك الهجمات اإلرهابية.
وإذ يُدين المجلس المصري للشؤون الخارجية تلك األعمال اإلرهابية، التي تستهدف 
مؤسسات الدولة وأبنائها البواسل من القوات المسلحة والشرطة، ويؤكد رفضه الكامل 
وتوفير  المالي  الدعم  ذلك  في  بما  اإلرهابية،  والعمليات  التنظيمات  دعم  أشكال  لجميع 
المالذ للمحرضين والمشاركين فيها، يعرب المجلس عن صادق عزائه للقوات المسلحة 
والشرطة، وألسر من سقط من شهداء في تلك األحداث اإلرهابية المؤسفة، مؤكًدا ثقته 
التضحيات من أجل أمن  الوطن عن بذل  أبناء  تُثني  الخسيسة لن  في أن هذه األعمال 

واستقرار وازدهار البالد.
ويؤكد المجلس المصري للشؤون الخارجية مجدًدا وقوفه خلف الحكومة المصرية 
الديمقراطية  الحكم  نظم  دعائم  لتقويض  يسعى  الذي  اإلرهاب  للقضاء على  في حربها 
والدستورية، كما يؤكد تضامنه الكامل مع الحكومة والقوات المسلحة والشرطة للتصدي 

لإلرهاب بجميع صوره وأشكاله.

بتاريخ:3 نوفمبر 2016

بيان المجلس
)JASTA)»حول »قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب

تابع المجلس المصري للشؤون الخارجية باهتمام كبير االنعكاسات القانونية والسياسية 
الذي   ،))JASTA "اإلرهاب العدالة ضد رعاة  "قانون  بـ  المسمى  األمريكي  للقانون 
 28 األمريكي،في  الكونجرس  أن  إال   ،2016 سبتمبر   23 في  أوباما  الرئيس  رفضه 
سبتمبر 2016، صوت بأغلبية ساحقة ضد رفض الرئيس األمريكي فصار قانونًا نافًذا 
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في الواليات المتحدة وتمتد آثاره خارج أراضيها.

إليه يثير إشكاليات  القانون األمريكي المشار   وفي هذا  الصدد، يؤكد المجلس أن 
عديدة من الناحية القانونية، وبصفة خاصة حول اآلتي:

وقواعد  وأحكام  المتحدة  األمم  ميثاق  وأهداف  لمبادئ  األمريكي  القانون  مخالفة  ـ 
القانون الدولي العام، وذلك بالنسبة للحصانة السيادية للدول، والمساواة في السيادة فيما 

بين الدول األعضاء في األمم المتحدة وفقاً للمادة الثانية من الميثاق.
ـ سريان قوانين كل دولة داخل حدودها، وعدم سريان ونفاذ القوانين الوطنية خارج 

. )Extra-territoriality( حدود الدولة
ـ انتهاك القاعدة القانونية اإللزامية حول عدم رجعية األثر بالنسبة لألفعال التي تم 
وفقًا  مستقرة  قانونية  قاعدة  باعتبارها  القانون  صدور  علي  سابق  تاريخ  في  ارتكابها 

لمعاهدة فيينا الخاصة بالمعاهدات لعام 1969.
ـ يثير القانون األمريكي مسئولية الدولة عن أفعال مواطنيها من األشخاص الطبيعيين 
من  تعليمات  تلقيهم  حالة  في   – مؤقتة  أو  دائمة  بصفة  سواء   – الخارج  في  المقيمين 

حكومات دولهم  مثل رجال المخابرات.
الدولي  القانون  أحكام  بتطبيق  يتعلق  فيما  إشكاليات  أيًضا  األمريكي  القانون  يثير  ـ 
بانتهاك قوانين  إليه  اتهامات  الذي يتم توجيه  الخاص في حالة تعدد جنسيات المواطن 
الدولة المقيم فيها، بالنسبة لتنازع القوانين وفيما يتعلق أيًضا بتنازع اختصاص المحاكم 

بين الدولة التي يحمل المواطن جنسيتها والدولة المقيم فيها ومتهم بخرق قوانينها.
ـ يثير القانون األمريكي )JASTA( أيًضا إشكاليات فيما يتعلق باألشخاص االعتباريين 
مثل نشاط الشركات التي تعمل خارج حدود الدولة، ناهيك عن نشاط الشركات متعددة 

الجنسية )TNCs( والتي لبعضها نفوًذا أكثر تأثيًرا من بعض الدول.
تحديًدا  السعودية  العربية  المملكة  إلى حكومة  يشر  لم  األمريكي  القانون  أن  ـ رغم 
بمناسبة أحداث 11 سبتمبر 2001، إال أنه – إذا لم يتم االعتراض عليه أو إعادة النظر 
فيه – يمكن أن ينطبق على مسئولية الحكومة السعودية عن أفعال رعاياها، رغم عدم 
ثبوت مسئولية تلك الحكومة، بما يسمح بصدور أحكام من المحاكم األمريكية ضدها، 
خاصة وأن15 من رعاياها تم توجيه االتهام إليهم في أحداث 11 سبتمبر 2001 وما 
تنفيذها على أرصدة  بالتعويض يحتمل  قد يترتب على ذلك من احتمال صدور أحكام 

وممتلكات الحكومة السعودية في الواليات المتحدة.
ـ في إطار التزام مصر التاريخي بمبادئ وأحكام القانون الدولي واحترامها وااللتزام 
بها والدفاع عنها، كضمانة للسلم واألمن الدوليين، وبحكم كونها عضًوا مؤسًسا لمنظمة 
األمم المتحدة، يرى المجلس أهمية التضامن مع المملكة العربية السعودية وغيرها من 
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الدول في رفض هذا القانون، استناًدا إلى االعتبارات المشار إليها أعاله.
لذلك يوصي المجلس باآلتي:

القانون  القانون األمريكي )JASTA(، والتضامن مع السعودية برفض هذا  رفض  ـ   1
استنادًا إلى املبررات القانونية السابقة.

2 ـ إثارة هذا املوضوع في اجلمعية العامة لألمم املتحدة – بالتضامن مع الدول األخرى 
السادسة)الشئون  واللجنة  االقتصادية(،  )الشئون  الثانية  اللجنتني  في  املعنية، 
يحتاج  الذي  األمر  وهو  القانون،  العامةبإدانةهذا  اجلمعية  قرار  واستصدار  القانونية(، 
إلى حملة دبلوماسية نشيطة مع دول حركة عدم االنحياز ومجموعة الـ77، والصني 

وغيرها من الدول الصديقة.                    
3 ـ في حالة حدوث انقسام في املواقف بني الدول األعضاء )حيث من املتوقع أن تقوم 
حكومة الواليات املتحدة بحملة مضادة(، ميكن النظر في استصدار قرار من اجلمعية 

العامة لطلب الرأي االستشاري من محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.
بهدف  في جنيف  املتحدة  األمم  في مقر  اإلنسان  املوضوع في مجلس حقوق  إثارة  ـ   4
استصدار قرار بإدانة قانون جاستا )JASTA( لألسباب الواردة أعاله، ومطالبة الواليات 

املتحدة األمريكية بإلغائه.
5 ـ عدم استصدار قوانني وطنية مثيلة للقانون األمريكي – كرد فعل عليه – ألنه في 

هذه احلالة ستنهار جميع احلجج ضد القانون األمريكي

بتاريخ: 11ديسمبر 2016

بيان عن العمل اإلرهابي ضد الكنيسة البطرسية بالعباسية

بتاريخ 11ديسمبر 2016 أصدرالمجلس المصري للشؤون الخارجية بيانًا أدان فيه 
الحادث اإلرهابي البشع الذى تعرض له المواطنون أثناء أدائهم  قداس األحد في الكنيسة 
البطرسية بالعباسية، هذا الحادث اإلرهابي الذي راح ضحيته أكثر من25شهيًدا، ومايزيد 
على 50 مصابًا. وأعرب المجلس عن خالص الحزن واألسى لما تعرض له مواطنو 

مصر من عدوان وإرهاب غاشم، خاصة أثناءأداء الصالة.
وأضاف البيان أن هذا الحادث اإلرهابي الغاشم، اقترفته أيدي الشر والعدوان ضد 
الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، والمجلس المصري للشؤون الخارجية يتضامن 
الحادث  هذا  لشهداء  ويدعو هللا  الخسيس،  العدوان  هذا  أسر ضحايا  مع  كامالً  تضامنًا 

اإلرهابي بالرحمة الواسعة وألسرهم وذويهم بالصبر والسلوان.
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إصدارات ومطبوعات المجلس

الفصل السادس
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المؤتمر المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية حول “االنعكاسات األمنية 
اإلقليمية لالتفاق النووي اإليراني مع مجموعة دول الـ (5+1("(4(

في إطار حرص المجلس منذ إنشائه على تضمين أجندة عمله على موضوعات تتعلق 
بقضايا منع انتشار األسلحة النووية، ونزع السالح النووي بصفة عامة، حيث ال تخلو 
األنشطة السنوية للمجلس حول قضايا السياسة الخارجية من ندوة أو ورشة عمل أوغيرها 
جامعة  بين  الثاني  المشترك  المؤتمر  ُعقد  الموضوعات،  بهذه  الخاصة  الفعاليات  من 
الدول العربية، والمنتدى العربي النووي برئاسة المجلس المصري للشؤون الخارجية 
تحت شعار "االنعكاسات األمنية اإلقليمية لالتفاق النووي اإليراني مع مجموعة دول 

)1+5("، وذلك بمقر األمانة العامة للجامعة يومي 28 و29 فبراير 2016.
وانطالقًا من اهتمام المجلس ببلورة المخرجات الفكرية لمعظم األنشطة التي يقوم بها 
في صورة مطبوعات وإصدارات تحوي ما جاء في هذه الفعاليات من رؤى وأفكار حول 
معظم القضايا والمسائل ذات االهتمام على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي، فقد تم 
رصد وقائع جلسات هذا المؤتمر وإصدارها في ُكتيب، تركزت محاور التناول فيه على 

القضايا الرئيسية التي طرحت في المؤتمر، ومن أهمها:
إقليمية(  )نظرة  العربي  القومي  األمن  مفهوم  العربي، من  القومي  األمن  تحديات  ـ 

ومكافحة اإلرهاب في المنطقة العربية.
دور  المؤتمر  ناقش  حيث   ،)5+1( دول  مجموعة  مع  اإليراني  النووي  االتفاق  ـ 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ االتفاق ورؤية تحليلية له.
ـ االنعكاسات األمنية لالتفاق النووي اإليراني مع مجموعة الـ)1+5(، حيث نوقشت 
االنعكاسات على األمن القومي العربي، وعلى أمن دول الخليج العربي، وفرص إخالء 

منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية.
ـ آثار االتفاق النووي اإليراني على االستخدامات السلمية للطاقة النووية، من حيث 
لبرنامج نووي سلمي، وذلك بجانب  لتجارب عربية  النووي، وعرض  األمن واألمان 
تحليل لمضمون حقوق والتزامات الدول األطراف في االتفاق النووي اإليراني وطبيعته 
القانونية وآثاره اإلقليمية، وانعكاساته على نظام عدم االنتشار في منطقة الشرق األوسط 

بصفة خاصة، واالستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ـ مستقبل الشراكة العربية النووية واالستراتيجية العربية النووية حتى عام 2020، 
والتحضيرات لعقد مؤتمر المراجعة لعام 2020 في ظل عدم التوصل لعالمية معاهدة 

عدم انتشار األسلحة النووية. 
لمزيد من التفاصيل انظر: سفير/ د. عزت سعد )محرر(، المؤتمر المشترك بين المجلس المصري للشؤون   )4(
الخارجية وجامعة الدول العربية حول االنعكاسات األمنية اإلقليمية لالتفاق النووي اإليراني مع مجموعة دول الـ)5+1(، 

المجلس المصري للشؤون الخارجية، )القاهرة: 2016(.
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ورشة عمل مشتركة بين المجلس ومركز األهرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية حول»نحو مبادرة مصرية لألمن والتعاون اإلقليمي«(5(

في إطار متابعة المجلس وتفاعله مع التغيرات السريعة والمتالحقة التي تشهدها الدول 
العربية، منذ بدء ثورات الربيع العربي، حيث شهد العقد األخير تغييًرا في أنماط القوى والنفوذ 
اإلقليمي، باإلضافة إلى وجود مزيد من التدخالت اإلقليمية والدولية الواسعة في الشؤون 
العربية، وهو ما فرض بدوره على مراكز الفكر والبحث، وفي مقدمتها المجلس المصري 
للشؤون الخارجية، وكذا مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، ضرورة فحص 
ودرس هذه المتغيرات، من أجل صوغ رؤية واستراتيجية عربية للتعامل مع هذه المتغيرات 

بما يحافظ على خصوصية البيئة العربية، وكذا حماية اعتبارات األمن القومي العربي.
المجلس ومركز األهرام–  بين  فيما  لتنظيم ورشة عمل مشتركة  الدافع  وعليه جاء 
الجانبان في تعاون بحثي مشترك– حول "نحو مبادرة  التي يدخل  المرة األولى  وهي 

مصرية لألمن والتعاون اإلقليمي"، وذلك بمقر المجلس بتاريخ 31 مايو 2016.
ونتيجة ألهمية األفكار والرؤى التي طُرحت في ورشة العمل، ومن أجل توثيق هذه 
الرؤى في عمل بحثي يمكن الرجوع إليه كمرجع أكاديمي يستعين به الباحثون المهتمون 
بهذه الموضوعات، أخذ المجلس على عاتقه زمام المبادرة في بلورة مخرجات هذه الورشة 
في صورة ُكتيب يحوي ما جرى في جلساتها، وما طُرح فيها من أوراق بحثية، وقد تركزت 

محاور التناول في هذا الكتاب على أهم القضايا التي طرحت، ومن أهمها:
عدة  على  المحور  هذا  ورَكز  اإلقليمي،  والتعاون  لألمن  مصرية  مبادرة  نحو  أ- 

موضوعات منها:
 عناصر حول أهمية تبني مصر لهذه المبادرة في المرحلة الحالية.	
 الجوار 	 ودول  العربي  المحيط  بين  وتعاون  أمن  لعالقات  جديدة  أسس  وضع 

الجغرافي.
ب- األبعاد المختلفة للقضية، وتم التركيز على اآلتي:

 البعد الشرق أوسطي في سياسة مصر الخارجية.	
 البعد األفريقي.	
 البعد الخليجي.	
 البعد اإليراني.	
 البعد التركي.	
 الطاقة واالقتصاد.	

جـ - خبرات األمن اإلقليمي في الشرق األوسط.
)5((لمزيد من التفاصيل،انظر: سفير/ د.عزت سعد )محرر(، ورشة عمل مشتركة حول "نحو مبادرة مصرية لألمن 

والتعاون اإلقليمي"، المجلس المصري للشؤون الخارجية، )القاهرة: 2016(.
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المؤتمر السنوي للمجلس (2016(
حول »السياسة الخارجية المصرية والتحوالت اإلقليمية والدولية 

في الشرق األوسط«(6(

كعادته من كل عام، يقوم المجلس المصري للشؤون الخارجية بعقد مؤتمر سنوي حول 
أحد الموضوعات التي تتقاطع مع ما تفرضه الساحة السياسية من متغيرات تستوجب التناول 
والطرح، حيث كان موضوع المؤتمر لهذا العام تحت شعار "السياسة الخارجية المصرية 
والتحوالت اإلقليمية والدولية في الشرق األوسط"، وعلى مدى يومي )21 و 22( ديسمبر 

2016، عقد المجلس مؤتمره السنوي بمقر النادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة.
وفي وقت الحق، قام المجلس برصد وقائع المؤتمر وما جاء فيه من رؤى وأفكار 
عرضتها األوراق البحثية التي تم مناقشتها، في ُكتيب يصدر عن المجلس، وقد ضم هذا 

الُكتيب في فصوله، ما جاء في جلسات المؤتمر من قضايا وموضوعات، من أهمها:
على - أ المحور  هذا  في  التركيز  وتم  العربي،  اإلقليمي  النظام  تحوالت 

موضوعين هما:

 األوضاع العربية الراهنة وأنماط القوى الجديدة.	
 الجامعة العربية والتحديات الراهنة.	

مصر واألدوار اإلقليمية البازغة، تم التركيز على ثالث موضوعات:- ب
 االستراتيجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية والمصالح المصرية.	
 االستراتيجية التركية تجاه المنطقة العربية والمصالح المصرية.	
 إسرائيل والمنطقة والمصالح المصرية.	

جـ - مصر واألدوار الدولية الرئيسية، تم التركيز على ثالث موضوعات:
 االستراتيجية األمريكية تجاه المنطقة العربية.	
 االستراتيجية الروسية تجاه المنطقة العربية.	
 االستراتيجية األوروبية في المنطقة العربية.	

د- تحديات السياسة الخارجية المصرية، تم التركيز على موضوعين هما:
 	 25 ثورتي  أعقاب  في  المصرية  الخارجية  السياسة  في  واالستمرارية  التغير 

يناير و30 يونيو.
 تحليل دوافع وتوجهات السياسة المصرية تجاه األزمات العربية الرئيسية.	

هـ - آفاق حركة السياسة الخارجية المصرية، تم التركيز على موضوع:
 بدائل الحركة أمام السياسة الخارجية المصرية.	

)6(  لمزيد من التفاصيل، انظر: سفير/ د.عزت سعد )محرر(، المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية حول "السياسة 
الخارجية المصرية والتحوالت اإلقليمية والدولية في الشرق األوسط"، المجلس المصري للشؤون الخارجية، )القاهرة: 2016(.
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ندوة مشتركة بين المجلس وتجمع سفراء دول رابطة "دول جنوب شرق 
)ASEANآسيا" (آسيان

حول »التعاون االقتصادي واالستثماري بين مصر ودول آسيان«(7(

الخارجية،  سياستها  في  الحركة  مسارات  تنويع  على  المصري  الحرص  إطار  في 
واالنفتاح على آسيا، قارة القرن الحادي والعشرين، حرص المجلس المصري للشؤون 
الخارجية على تعزيز هذا التحرك من خالل تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات التي 
تخدم هذا الهدف، وتماشيًا مع ماسبق، استقبل المجلس في 4 يونيو 2016 سفراء لجنة 
التالية،  آسيان، التي تضم سفراء دول الرئاسة الحالية للرابطة والرئاسة السابقة وتلك 

لعقد ندوة مشتركة حول العالقات االقتصادية والتجارية بدول الرابطة.
ونتيجة ألهمية مخرجات الندوة وما جاء بها من رؤى شّكلت وجهتي النظر المصرية، 
وكذا دول رابطة اآلسيان، عمد المجلس على بلورة هذه المخرجات في صورة ُكتيب، 

تركزت محاور التناول فيه حول عدد من الموضوعات، من أهمها:
ـ سبل تعزيز العالقات االقتصادية بين مصر ورابطة آسيان.

ـ الفرص والتحديات التي تواجه التجارة واالستثمار بين مصر والرابطة.
ـ أطر االستثمار ومجاالت التعاون المستقبلية بين مصر والرابطة.

ـ البعد الثقافي في عالقات مصر بدول آسيان.

)7(  لمزيد من التفاصيل،انظر: سفير/ د. عزت سعد )محرر(، ندوة مشتركة بين المجلس المصري للشؤون الخارجية 
وتجمع سفراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( بعنوان "التعاون االقتصادي واالستثماري بين مصر ودول 

آسيان"، المجلس المصري للشؤون الخارجية، )القاهرة: 2016(.
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بعض القضايا اإلقليمية والدولية

استكماالً لما بدأه المجلس على مدار العام من مجهودات تمثلّت في تنظيمه العديد من 
للمجلس  يكون  أن  األعضاء على  يأتي حرص  المختلفة،  الموضوعات  الفعاليات حول 
االهتمام  ذات  الموضوعات  الفكرية حول  واألطروحات  اإلسهامات  بعض  من خاللهم 
المطروحة على الساحة اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل عدة أوراق بحثية تعكس الرؤى 

ووجهات النظر المختلفة حول كافة القضايا المثارة، ومن بين هذه األوراق مايلي:

 )JCPOA) الصفقة النووية مع إيران "خطة العمل المشتركة الشاملة
بين إيران ومجموعة الـ (5+1((8(

الذي شغلته  الواسع  والدولي  اإلقليمي  اإلعالمي  واالهتمام  البحثي  الحيز  إطار  في 
نظًرا   ،2015 يوليو   14 في  وإيران  الـ)5+1(  بين مجموعة  الموقعة  النووية  الصفقة 
لألهمية التي تحظى بها لتفردها بسمات تعاهدية اختلفت عن اإلطار التعاهدي الذي يتم 
المرة  الصفقة  تُعد هذه  ناحية،  المسألة، فمن  بهذه  الخاصة  المعاهدات  توقيع  في سياقه 
األولى التي يعترف فيها مجلس األمن الدولي ببرنامج تخصيب للمواد النووية تقوم به 
دولة غير معترف بها كدولة نووية، ويؤيد فيها اتفاقًا موقًعا من دول عدةفي إطار قرار 

مجلس األمن رقم )2231(.
كما أنها المرة األولى في تاريخ األمم المتحدة التي تستطيع فيها دولة إيران أن تلغي 
قرارات صدرت ضدها من مجلس األمن بدون تنفيذها، هذا فضالً عن أن وثيقة الصفقة 
متعددة  لمعاهدة  وطوالً  تفصيالً  األكثر  الوثيقة  هي  الـ)159(،  بصفحاتها  ومالحقها، 
األطراف منذ الحرب العالمية الثانية. وعبر تاريخ القانون الدولي، تعد هذه المرة األولى، 
والوحيدة حتى اآلن، التي تنجح فيها دولة خضعت ألحكام الفصل السابع من الميثاق في 

إنهاء قضيتها والتخلص من التزاماتها بموجب أحكام هذا الفصل من خالل الدبلوماسية.
ونظًرا لما آلثار وتداعيات هذه الصفقة على الواقع العربي ومنطقة الشرق األوسط 
في عمومها، وعلى مستقبل عالقات إيران بالمنطقة والعالم، جاءت الرغبة البحثية في 
الرصد والوقوف على تفاصيل هذه الصفقة، وبحث آثارها ومآالتها على الواقع العربي، 
وهو ما تحاول هذه الورقة بحثه والوقوف على حقيقته، من خالل عدة محاور للتناول 

جاءت على النحو التالي:  

الشاملة  المشتركة  العمل  "خطة  إيران  مع  النووية  الصفقة  سعد،  عزت  د.  سفير/  التفاصيل،انظر:  من  لمزيد   )8(
)JCPOA( بين إيران ومجموعة الـ )1+5(، أوراق)23(، المجلس المصري للشؤون الخارجية، نوفمبر 2016.



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2016م 290

ـ مضمون حقوق والتزامات األطراف.
ـ الطبيعة القانونية للصفقة وما تضمنته من التزامات.

ـ تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الصفقة.
ـ هدف الصفقة النهائي وتقييم لها.

ـ ردود الفعل على الصفقة وتداعياتها.
ـ مسألة عدم االمتثال الجوهري ألحكام االتفاق من جانب إيران وتداعياته.
األسلحة  من  خالية  منطقة  األوسط  الشرق  إعالن  على  الصفقة  تأثير  ـ 

النووية.

آفة الفساد وكيفية القضاء عليها(9(

دفع تفشي ظاهرة الفساد وتطور درجة التعقيد الشبكي لعالقاته في الدول، إلى ضرورة 
بحث هذه الظاهرة من المنظور العالمي، وكذا بحث األطر القانونية الدولية الموضوعة 
لمواجهتها، وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إلى الوقوف على أبعاد ظاهرة الفساد، وقد 
كانت هذه الورقة رصد لمحاضرة ألقاها السفير/ د. منير زهران، في ندوة أمام جامعة 
الدول العربية في 14 نوفمبر 2016 تحت عنوان "آفة الفساد وكيفية القضاء عليه"، وقد 

تركزت هذه الورقة على عدة محاور للتناول جاءت على النحو التالي:
ـ خلفية الموضوع.

ـ ظاهرة الفساد عالميًا.
ـ الموقف التعاهدي الدولي من اتفاقيات مكافحة الفساد.

ـ اتفاقية األمم المتحدة.
ـ االتفاقية العربية ومقارنتها مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ـ الموقف في مصر.
ـ توصيات ختامية.

 

)9( لمزيد من التفاصيل، انظر: سفيرد. منير زهران، آفة الفساد وكيفية القضاء عليها، أوراق)24(، المجلس المصري 
للشؤون الخارجية، نوفمبر 2016.
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السياسة الخارجية المصرية والقانون الدولي(10(

نظًرا لالرتباط الوثيق فيما بين السياسة الخارجية ألي دولة والقانون الدولي، على 
السياسة  تتم صياغة وتحديد  الذي في ضوئه  والمحدد  اإلطار  يمثل  األخير  أن  اعتبار 
الخارجية للدول بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي، وبما أن السياسة الخارجية ألي 
بلد تمثل ركناً رئيسياً من أركان أمنه القومي فيما تقوم به من إدارة العالقات الخارجية، 
فإن القانون الدولي هو أيًضا ركن أساسي من منظومة السياسة الخارجية ألي بلد، حيث 
يلعب القانون الدولي دوًرا رئيسياً في إنجاح أو إخفاق أية سياسة خارجية ألي بلد مما 

ينعكس إيجابًا أو سلبًا على أمنها القومـي.
ومن هذا المنطلق، شرعت هذه الورقة في تتبع دور القانون الدولي في سياسة مصر 
الخارجية في محطاتها المختلفة، في محاولة لبيان تأثير القانون الدولي وتأثر مصر به، 
الفاصلة من مسار  فيما اتخذته من قرارات سواء في الحرب أو السالم في المحطات 
القضية الفلسطينية. وعليه تمثلت محاور تناول الورقة في عدة محطات تاريخية جاءت 

على النحو التالي:
ـ المحطة األولى: تقسيم فلسطين وحرب فلسطين األولى.

ـ المحطة الثانية: السويس 1956–1957.

ـ المحطة الثالثة: كارثة 1967.

ـ المحطة الرابعة: حرب أكتوبر المجيدة 1973.

ـ المحطة الخامسة: طابا
مصر وصندوق النقد الدولي )11*(

في محاولة إلشباع الفضول المعرفي لقطاعات الرأي العام الواسعة حول طبيعة دور 
تُطرح حول  التي  الكبيرة  التساؤل  مساحات  اإلجابة على  وكذا  الدولي،  النقد  صندوق 
حقيقة الدور السياسي للصندوق الذي يمارسه على الدول في المراحل التفاوضية معها 

إلقراضها وهو ما بات يُعرف باسم "المشروطية السياسية".
التي  للتحديات  نتيجة  الفترة األخيرة،  الصندوق في  لعبه  الذي  الكبير  للدور  ونظًرا 
فرضتها المرحلة التي تمر بها البلدان العربية في فترات ما بعد الثورات، وكذا تدهور 
الدولي،  والقانون  المصرية  الخارجية  السياسة  الريدي،  الرؤوف  عبد  السفير/  انظر:  التفاصيل،  من  لمزيد   )10(

أوراق)25(، المجلس المصري للشؤون الخارجية، نوفمبر 2016.
)11( لمزيد من التفاصيل، انظر: سفير/  منير زهران، مصر وصندوق النقد الدولي، أوراق)26(، المجلس المصري 

للشؤون الخارجية، نوفمبر 2016.
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األوضاع االقتصادية لهذه البلدان، وكانت في مقدمتهم مصر. كما كانت مصر قد وقعت 
مؤخًرا اتفاقاً مع الصندوق لالقتراض منه، وهو ما أوجد حالة من الغموض والضبابية 
على  مصر،  على  المحتملة  اإليجابية  أو  السلبية  آثاره  حيث  من  االتفاق،  هذا  حول 
نحو شّكل دافًعا لبلورة ورقة بحثية يتم تضمينها بكافة الجوانب السابقة محل التساؤل 
واالستفهام، وعليه سعت هذه الورقة إلى اإلجابة على هذه التساؤالت، وتغطية كل ما 

يتعلق بالصندوق في ضوء محاور التناول التالية:

ـ مقدمة تعريفية بالصندوق.

ـ تاريخ نشأة الصندوق.

ـ دور الصندوق.

ـ اختصاص الصندوق.

ـ أهداف الصندوق.

ـ الموارد المالية للصندوق.

ـ صنع القرار في الصندوق.

ـ مشاورات الصندوق مع مصر.
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تأمالت في الظاهرة اللبنانية ودالالتها اإلقليمية(12(

الرئاسي، والفشل في  الفراغ  تُعاني من حالة  لبنان  على مدار ثالث سنوات، ظلت 
كشفت  استثنائية  ظاهرة  بدوره  شّكل  ما  وهو  مرات،  عدة  للجمهورية  رئيس  اختيار 
معها نقاط الضعف في النظام السياسي اللبناني، على نحو فرض معه ضرورة الفحص 
التي قادت  الحقيقية والدوافع  والدراسة لهذه الظاهرة، من أجل الوقوف على األسباب 
إلى هذه األزمة، ومن ثم بيان دالالتها على المحيط اإلقليمي لدولة لبنان، وكذا النظام 

اإلقليمي العربي في عمومه.
فيها  تناولت  مالحظات  عدة  على  الورقة  هذه  في  التناول  محاور  تركزت  وعليه 

اآلتي: 
ـ التركيبة الطائفية في لبنان ودورها في األزمة.

ـ التركيبة السياسية للمجتمع اللبناني، والقوى السياسية المؤثرة هناك.
ـ مراحل التطور التاريخي لواقع الحياة السياسية في لبنان.

ـ تطورات المشهد اللبناني الراهن وأبرز التحديات التي يواجهها الداخل هناك.
ـ مراحل تطور الحضور المصري على الساحة اللبنانية.

اإلقليمية،  اللبنانية ودالالتها  الظاهرة  في  تأمالت  زايد،  الدين  بدر  د.محمد  التفاصيل،انظر: سفير/  من  لمزيد   )12(
أوراق)27(، المجلس المصري للشؤون الخارجية، نوفمبر 2016.
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