
يف  بقوة  تتصاعد  التظاهرات  كانت  ال��ذي  الوقت  يف 
اخلرطوم وغريها من مدن السودان، بقوة غري مسبوقة يف 
األوضاع السودانية، وقبل أن تصل إىل ذروهتا بإسقاط حكم 
املرصي  املجلس  عقد  العسكري،  املجلس  وتشكيل  البشري، 
نقاشية  2019، حلقة  يناير   29 الثالثاء  يوم  اخلارجية  للشئون 
مغلقة حول التطورات يف مجهورية السودان ، أدارها السفري 
جانبي  املناقشات  وتناولت  املجلس،  رئيس  زهران  منري  د. 
أوالً:  ومها  السودان،  يف  الوضع  يف  وقتها  الظاهرة  املشكلة 
استمرار املظاهرات، وانضامم األحزاب والتجمعات املهنية 
هلا، وماأصبح واضحاً من أن النظام لن ينجح يف إحتوائها، وأن 

زمام األمور سوف يفلت من بني يديه.
أوصلت  التي  األزم��ة  ج��ذور  مناقشة  الثاين  واجل��ان��ب 
الرأي العام السوداين إىل رفض استمرار النظام القائم، والتي 
تشكل األبعاد االقتصادية حمور األزمة، والسياسات الفاشلة 

واملتخبطة للنظام.
املهتمني  املجلس  أعضاء  من  نخبة  اللقاء  هذا  يف  شارك 
وحممد  ب��در،  م��روان  السفراء:  منهم  ال��س��وداين  بالشأن 
زايد،  الدين  بدر  وحممد  احلفني،  وعيل  الشاذيل،  املنعم  عبد 
وزارة  ومن  النواب.  جملس  عضو  فليفل  السيد  والدكتور 
اخلارجية شارك كل من السفري/ أسامة شلتوت مساعد وزير 
اخلارجية لشئون السودان، والوزير املفوض/ أسامة اهلادي 

نائب مساعد الوزير لشئون السودن.
كان  املتوقعة  لألحداث  سيناريوهات  ثالثة  وطرحت 

أحدها توقع اإلطاحة بنظام البشري.
وطرحت يف الندوة عدة توصيات هي:

أي  تكون  وأن  بالنظام،  يتعلق  فيام  احل��ذر  توخي   �  1
مساعدات مقبلة موجهة للشعب السودين وليس للنظام.

2 � تشجيع فتح قنوات اتصال هادئة بني املجتمع املدين 
املدين  املجتمع  قنوات  وبعض  البحث،  ومراكز  امل��رصي، 
وأساتذة اجلامعات مع املعارضني السودانيني وقوى املجتمع 

املدين املشاركة يف التظاهرات.
مع  بالعالقة  يتعلق  فيام  الراهن  الوضع  عيل  اإلبقاء   �  3
من  يمنع  ال  هذا  كل  وأن   - مرص  يف  املقيميني  السودانيني 
جتنب املبالغة يف التضييق عيل السودانيني يف املرحلة الراهنة 
– دون خطوات إنسانية جديدة قد تشجع املزيد من النزوح 

واحلركة جتاه مرص.
السودان،  يف  الصوفية  احلركات  مع  التواصل  أمهية   �  4
أخذاً بعني االعتبار العالقات التارخيية بني هذه احلركات يف 
البلدين، وتفعيل العالقات الشعبية بني شعبي وادي النيل من 
خالل برامج مقرتحة يف جماالت الثقافة والفنون والرياضة، 
واألزه���ر  امل��رصي��ة  اجل��ام��ع��ات  خ��رجي��ي  رواب���ط  وتفعيل 

والتواصل مع اخلرجيني األفارقة.
5 � يف حالة سقوط النظام، وسيناريو الفوضى، جيب أن 
تكون مرص ُمستعدة للتحرك اهلادئ واحلكيم ملساعدة الشعب 
السوداين يف ترتيب أوضاعه ومواجهة التحديات، والتفكري 
يف لعب أدوار استثنائية يكون إدارهتا بشكل سيايس متوازن.

رؤية املجلس للتطورات يف السودان .. وتوصيات ملساندة إرادة الشعب السوداين

ن�صـرة ت�صدر عـن

العدد التا�سع واخلم�سون ـــ يناير ــ فرباير ــ مار�س  2019
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اأع�ضاء جمل�س اإدارة 
املجل�س امل�رصي 
السودان ...عرص جديدلل�ض�ؤون اخلارجية

ربام كان املجلس املرصي للشئون اخلارجية سًباقًا يف اخلوض يف مناقشة 
نظام  إىل عزل  األحداث هناك  أن تصل  بل  السودان واحتامالته،  الوضع يف 
يف  السوداين  الشعب  رغبة  مع  تتفق  توصيات  من  طرحته  وما  البشري، 
كانت  السودان،  السابق يف  النظام  العالقة مع  أن  لكن ذلك الينفي   . التغيري 

تكتنفها عوامل بالغة الدقة تقتيض التدبري احلكيم يف إدارة هذه العالقة.
فالسودان – من ناحية- جتمعه عالقات مصريية مع مرص، تربط بني 
الشعبني. والسودان بلد بالغة يعد امتداًد لألمن القومي املرصي. فضاًل عام 
يمكن أن يتحقق من مصالح اقتصادية ومعيشية وافرة للشعبني، إذا أديرت 
هذه العالقة وفق رؤية اسرتاتيجية تتجاوز أية حساسيات مع النظام، ومن 
ناحية أخرى فقد كان نظام البشري الذي وصلت فرتة حكمه إىل ثالثني عامًا، 
يمثل الوجه اآلخر لفكر اإلخوان، فهو من البداية جزء من هذا التنظيم، أو 
عىل األقل يتامشى مع فكر التنظيم بشكل أو بآخر، رغم حماولته أحيانًا أن 

ينفي ذلك، حرصًا عىل مصالح له مع دول عربية أو خارجية.
أدركها جوهر  إال أهنا من حيث  له مواقف تقلق مرص،  ثم كانت  ومن 
لو  هلام،  حتقيقها  يمكن  التي  واملصالح  الشعبني،  بني  التارخيي  االرتباط 
أمكن البعد هبا عن أي منغصات سياسية، فقد حرصت مرص عىل إبعادها، 

عام يؤثر عىل العالقة مع النظام الذي كان قائاًم هناك بكل السبل.
يقدم  مواقف  تداعيات  جت��اوز  عىل  حريصة  كانت  مرص  أن  الوضع 
مشكلة  بداية  منذ  ماحدث  املثال،  سبيل  عىل  منها  البشري«،  »نظام  عليها 
السابقة،  اإلثيوبية يف عهد احلكومة  النظر  لوجهة  انحياز  النهضة، من  سد 
واستقباله أردوغان ومنحه رخصة التواجد يف سواكن السودانية، يف وقت 
عربية  أرايض  يف  أطامعه  والخيفى  مرص،  مع  املشاكل  أردوغان  فيه  يثري 
مدفوعًا بأحالم العهد العريب االستعامري العثامين، ودعم عالقاته مع قطر 
عربيًا  عنها  معروف  ماهو  رغم  أراضيها،  يف  تركية  عسكرية  قاعدة  بإقامة 
الليبيني من  اإلخوة  اإلرهاب ومتويلها، وشكوى  ودوليًا من دعم منظامت 

ترصفات لنظام البشري ضد مصالح وأمن ليبيا.
النظام  التعامل مع  بالغة يف  ومع ذلك كان املسار املرصي يترصف بدقة 
يف السودان، حرصًا عىل الشعب السوداين، وعىل سالمة العالقة بينه وبني 

مرص.
واآلن فقد اختار الشعب السوداين طريقه، وأطاح بنظام البشري، وبدأ  يف 
إعادة النظر يف كافة مواقفه وسلوكه، من أجل مستقبل أفضل ومضمون 

ومستقر للسودان الشقيق.
)املحرر(

االفتتاحية

الرئي�س ال�شريف
ال�صفري/ عبد الروؤوف الريدي

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�صفري/ د. حممد منري زهران

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�صيدة/ اأني�صة ح�صونة

الأمني العام
ال�صفري/ ه�صام الزميتي

اأمني ال�شندوق
د. حازم عطية اهلل

اأع�شاء جمل�س الإدارة
ال�صفري/ عبد الروؤوف الريدي
الأ�صتاذ/د.علي الدين هالل
ال�صفري/ د.ح�صني ح�صونة

د.اأ�صامة الغزايل حرب
ال�صفرية/ منى عمر

ال�صفري/ د. حممود كارم
ال�صفري/�صيد اأبو زيد

مدير املجل�س
ال�صفري/ د.عزت �صعد

رئي�س التحرير
عاطف الغمري
عنوان املجل�س

برج 2 فاخر، أبراج عثامن �� كورنيش 
النيل، املعادي �� القاهرة- مرص

ت: 6 -202-25281091
ف: 202-25281093

:Email
info@ecfa-egypt.org

الناقل الر�صمي الراعي البالتيني
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 29 الثالثاء  يوم  اخلارجية  للشؤون  املرصي  املجلس  عقد 
يناير 2019 حلقة نقاشية مغلقة حول »التطورات يف مجهورية 
السودان«، أدار النقاش السفري د.منري زهران، رئيس املجلس 
إضافة لنخبة من أعضاء املجلس املهتمني بالشأن السوداين 
عبداملنعم  حممد  السفري/   ب��در،  م��روان  السفري/  ومنهم: 
الشاذيل، السفري/ عيل احلفني، السفري/ د. حممد بدرالدين 

زايد،والسيد / د. السيد فليفل، عضو جملس النواب.
أسامة  السيد السفري/  اخلارجية:  وزارة  من  شارك  كام 
شلتوت، مساعد وزير اخلارجية لشؤون السودان،السيد وزير 
مفوض/ أسامة اهلادي، نائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون 

السودان.
حمور  االقتصادية  األبعاد  :تشكل  األزم��ة  جذور  أوالً:   -
الزاوية يف تفسري أزمة النظام السوداين، وتتمثل أبعاد االزمة 
فرضتها  التي  االقتصادية  العقوبات  استمرار  يف  االقتصادية 
عن  النامجة  السوداين  االقتصاد  وأعباء  املتحدة،  الواليات 
ال��دوالر  وأرتفاع  اجل��وار.  دول  من  النازحني  أع��داد  تضخم 
النقدية  لالصدارات  نقدي  غطاء  وجود  وعدم  األمريكي، 
الفاشلة  والسياسات  السنوي،  العجز  وتضخم  اجل��دي��دة، 

واملتخبطة للنظام.
- ان استمرار التظاهرات، وانطالقها من خارج اخلرطوم 
هلذه  املهنية  والتجمعات  األح��زاب  انضامم  ثم  البداية،  يف 
التظاهرات قد أكسبها قوة غري مسبوقة يف األوضاع السودانية، 
الطويلة نسبياً نجاح  وأنه من الصعب بعد هذه االستمرارية 
النظام يف احتوائها دون دعم خارجي كبري  وهو ما مل يتحقق 

بعد زيارات البشري اخلارجية والتي شملت قطر ومرص.
- ان هناك 3 سيناريوهات مطروحة:

عيل  سيطرته  استعادة  يف  البشري  نجاح  األول:  السيناريو 
النظام السيايس.

النظام  داخ��ل  من  انقالب  ح��دوث  ال��ث��اين:  السيناريو 
املرتبطة  السياسية احلاكمة  القوي  بالبشري، وبقاء  واالطاحة 

بالتيارات اإلسالمية.
بحالة  س��واء  بالنظام،  االطاحة  هو  الثالث:  السيناريو 

الثاين  الصف  من  اجليش  من  عنارص  نجاح  أو  الفوضى، 
بالسيطرة عيل احلكم.

- موقف مرص دقيق، ومثلام سبب البشري تارخيياً اساءة 
الفويض ونزوح  البلدين، فإن سيناريو  للعالقات بني  كبرية 
من  الكثري  حيمل  مرص  إيل  السودانيني  من  كبرية  أع��داد 
املخاطر واألعباء عيل مرص ودول جوار السودان. مع االدراك 
ضخمة  ك��وادر  توظيف  يف  نجح  البشري  نظام  بأن  العميق 
معادية ملرص خاصة يف مواقع السلطة التنفيذية بمستوياهتا 

املختلفة.
- التوصيات:

1 - توخي احلذر يف املرحلة الراهنة، فيام يتعلق برسائل 
دعم النظام، وأن تبدو أي مساعدات مقبلة بإعتبارها موجهة 

للشعب السوداين وليست للنظام.
2 - تشجيع فتح قنوات اتصال هادئة بني املجتمع املدين 
املدين  املجتمع  قنوات  وبعض  البحث،  ومراكز  امل��رصي، 
واساتذة اجلامعات مع املعارضني السودانيني وقوي املجتمع 

املدين املشاركة يف التظاهرات.
مع  بالعالقة  يتعلق  فيام  الراهن  الوضع  عيل  اإلبقاء   -  3
من  يمنع  ال  هذا  كل  وأن   - مرص  يف  املقيميني  السودانيني 
جتنب املبالغة يف التضييق عيل السودانيني يف املرحلة الراهنة 
– دون خطوات انسانية جديدة قد تشجع املزيد من النزوح 

واحلركة جتاه مرص.
السودان،  يف  الصوفية  احلركات  مع  التواصل  أمهية   -  4
أخذاً بعني االعتبار العالقات التارخيية بني هذه احلركات يف 
البلدين، وتفعيل العالقات الشعبية بني شعبي وادي النيل من 
خالل برامج مقرتحة يف جماالت الثقافة والفنون والرياضة، 
وتفعيل روابط خرجيي اجلامعات املرصية واألزهر والتواصل 

مع اخلرجيني األفارقة.
5 - يف حالة سقوط النظام، وسيناريو الفويض، جيب أن 
تكون مرص ُمستعدة للتحرك اهلادئ واحلكيم ملساعدة الشعب 
السوداين يف ترتيب أوضاعه ومواجهة التحديات، والتفكري 
يف لعب أدوار استثنائية يكون ادارهتا بشكل سيايس متوازن.

حلقة نقاشية ُمغلقة حول التطورات يف مجهورية السودان

 مشاركة أعضاء املجلس يف حلقة نقاشية مغلقة حول »التطورات يف مجهورية السودان« الثالثاء 29 يناير 2019



4

نقاشية حول  املجلس حلقة  نظم   ،2019 يناير   16 بتاريخ 
من  باالنسحاب  ترامب  األمريكي  الرئيس  قرار  تداعيات 
والسيناريوهات  والدولية  اإلقليمية  الفعل  وردود  سوريا 

املستقبلية.
السفري منري زهران  السيد  افتتحها  التي   - وأدار احللقة 
رئيس املجلس- السفري/ إهياب وهبة منسق اللجنة الدائمة 
واخلرباء  السفراء  من  عدد  وبمشاركة  العربية،  للشؤون 
الرئيس  الريدي  ال��رؤوف  عبد  السفراء:  هم  واألكاديميني 
وحممد  سعد،  وع��زت  زي��د،  أبو  وسيد  للمجلس،  ال��ريف 
زايد،  الدين  بدر  توفيق، وحممد مصطفى كامل، وحممد 

وأ.د. حممد السعيد إدريس، وأ.د. أمحد يوسف أمحد.
 وتم خالل اللقاء التباحث حول عدد من النقاط واملحاور 

عىل النحو التايل:
- األسباب وراء االنسحاب األمريكي من سوريا، وردود 

الفعل الداخلية والدولية عليه.
رضبة  بمثابة  سوريا  من  االمريكي  االنسحاب  يعد   -
قاصمة لألكراد، خاصة يف ظل التهديدات الرتكية باحتالل 
النظام  بني  العالقات  عودة  عن  واحلديث  السوري  الشامل 
وحديث   ، الرتكية  التهديدات  ملواجهة  واألك��راد  السوري 
يف  عازلة  منطقة  بإنشاء  تركية  أمريكية/  صفقة  عن  آخر 

الشامل السوري عىل احلدود مع تركيا . 
- إلقاء الضوء عىل التمدد الرويس يف سوريا لتكون نقطة 
االنطالق والفرصة احلقيقية لعودة روسيا للعب دور أكرب يف 

منطقة الرق األوسط.
بأنه  القول  مابني  األمريكية  الترصحيات  يف  التضارب   -
الرئيس  ملستشار  ترصحيات  ثم  م��روط،  غري  انسحاب 

األمريكي لألمن القومي بأنه سيكون خالل 4 او 5 اشهر.
املستفيد  ه��ي  ط��ه��ران  وأن  خاصة  االي���راين  ال���دور   -
األكرب من هذا االنسحاب، وكذا الدور االرسائييل يف أعقاب 

االنسحاب.
التطورات،  ه��ذه  ظل  يف  العربية  ال��دول  دور  ماهو   -
خاصة وأن بعضها بدأ يف فتح سفاراته يف دمشق كام فعلت 
سوريا  لعودة  العريب  الدعم  وحقيقة  والبحرين،  اإلمارات 

للجامعة العربية.
املنطقة  تشهدها  التي  األزم��ات  حيال  املرصي  ال��دور   -
خاصة وأن هناك حاجة لتبني مرص موقف مناسب وقوي 

للم الشتات العريب من خالل ماييل:
السورية،  األزم��ة  من  واض��ح  موقف  تبني  رضورة   -

خاصة وان مرص حافظت عىل عالقتها مع النظام السوري 
وهو  س��وري��ا،  يف  اخلليجي  العسكري  التدخل  ورفضت 

مايلقي عىل مرص مسؤولية طرح مبادرة للحل.
- رفض مرص القاطع ملا يرتدد عن تشكيل »ناتو عريب« 
تكون إرسائيل جزءاً منه ، خاصة وأن مرص رفضت، منذ 
اخلمسينيات، أن تكون جزءاً يف أي  حتالفات عسكرية تديرها 
قوى غربية يف املنطقة العربية ، وجيب أن حتافظ مرصعىل 
سياستها احلالية التي تقوم عىل أن مرص ملتزمة بحامية األمن 
القومي اخلليجي متى وجدت هتديدات مبارشة، والبد من 
التفكري يف احلوار مع إيران وعدم االنجرار إىل أية استقطابات 
للمنطقة العربية، أو أي مبادرات تستهدف استدراج املنطقة 

للدخول يف حتالفات مضادة إليران يصعد الوضع معها.
الفلسطينية  بالقضية  االهتامم  من  املزيد  إيالء  جيب   -
وأن  خاصة  العربية،  الدول  من  تصُدقًا  ليس  األمر  وهذا   ،
قومي  أمن  قضية  هي  ملرص  بالنسبة  الفلسطينية  القضية 
مرصي وعريب، وعدم االنجرار ملزيد من تطوير العالقات 
مع إرسائيل، كام وأن والتنسيق مع إرسائيل اليعني التغافل 
هي  بل  حليفة،  أب��دًا  تكن  ومل  عدو  إرسائيل  أن  فكرة  عن 

مصدر التهديد الرئييس لألمن القومي العريب واملرصي.

 مابعد قرار االنسحاب األمريكي من سوريا

استضافة املجلس حللقة نقاشية مغلقة حول »تداعيات قرار الرئيس األمريكي ترامب باالنسحاب 
من سوريا وردود الفعل اإلقليمية والدولية والسيناريوهات املستقبلية«  16 يناير 2019
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مناقشة حول »مؤمتر ميونخ لألمن .. وحتديات إقليمية ودولية«

جانب من النقاشات املغلقة حول »نتائج مؤمتر ميونخ لألمن« 24 فرباير 2019

بتاريخ 24 فرباير 2019 ، استضاف املجلس حلقة نقاشية 
ال�55  دورت��ه  يف  لألمن  ميونخ  مؤمتر  نتائج  ملناقشة  مغلقة 
17فرباير  إىل   15 من  األملانية  ميونخ  مدينة  يف  عقد  ال��ذي 
الدول  رؤساء  من   35 نحو  مشاركة  املؤمتر  وتضمن   ،2019
واحلكومات و50 من وزراء اخلارجية و30 وزير دفاع و600 
وتواكب  والدبلوماسيني،  واألمنيني  العسكريني  اخلرباء  من 
مع تنظيمه عدة مؤمترات كمؤمتر وارسو والذي دعت إليه 
الواليات املتحدة، وكذا مؤمتر سوتيش والذي دعا له الرئيس 
بوتني يف ذات الشهر وشارك فيه الرئيسان الرتكي واإليراين 
حول سوريا، ومل يسفر عن أي تقدم.  واستضافة مدينة رشم 
الشيخ للقمة العربية األوروبية عىل مدى يومي 24 و25 فرباير 
2019 وشارك فيها 49 دولة منها 24 دولة أوروبية عىل مستوى 
الدول  رؤساء  من  و11  األوروبية  واحلكومات  الدول  رؤساء 

واحلكومات العربية والباقي من الوزراء.
السفراء:  من  كل  النقاشية  احللقة  أعامل  يف  شارك  وقد 
د.منري زهران رئيس املجلس، عبد الرؤوف الريدي الرئيس 
إهياب  املجلس،  مدير  سعد  ع��زت  د.  للمجلس،  ال��ريف 
وهبة منسق اللجنة الدائمة للشؤون العربية باملجلس، رخا 
حسن ، ود. كامل أبو عقيل منسق اللجنة الدائمة للشؤون 
األوروبية باملجلس، ود. حازم عطية اهلل أمني الصندوق، أ. 

أمحد أبو شادي عضو املجلس.
مايواجهه  ظل  يف  عقد  املؤمتر  أن  املشاركون  أكد  وقد 
االحتاد األورويب عىل الصعيد الداخيل من تصاعد للشعبوية 
املتحدة،  اململكة  مستقبل  عىل  واخل��وف  املتطرف  واليمني 
الرعية  غري  واهلجرة  الالجئني  مشكلة  ح��دة  وتصاعد 
والرفض الشعبي املتصاعد الستقبال الالجئني، وباملثل هناك 
العالقات االقتصادية والتجارية،  التهديدات تواجه  عدد من 
والتي تتأثر بالعالقات السياسية خاصة يف ظل امتالك كل دولة 
ألجندهتا اخلاصة، ومل يعد األمر يقترصعىل هذه التهديدات 
الداخلية، بل تطور األمر لتهديدات تتعلق باألوضاع يف منطقة 

الرق األوسط خاصة يف ظل مايرتدد عن انسحاب أمريكي 
مع  التنسيق  دون  مصريية  ق���رارات  واخت��اذ  املنطقة  من 

الركاء األوروبيني. 
التي  لألزمات  االنتباه  رضورة  تستوجب  التحديات  تلك 
حتيط بالعامل وهي أزمات متعددة األطراف وليس بني دولتني، 
وتوجد أطراف خارجية تؤجج هذه النزاعات كام هو واضح 

من الدور اإليراين يف سوريا والدور السعودي يف اليمن.
كام تم التنويه عىل أن االرهاب أصبح مشكلة دولية هتدد 
دول العامل يف سوريا وأفغانستان وباكستان، ولكن وسط ذلك 
فهناك صدام حادث بني الدول الكربى أو بني الدول املتوسطة 

بإيعاز من الدول الكربى .
- رضورة االنتباه لتزايد معدالت الفساد والفقر، والسعي 

الحرتام اتفاقيات التجارة احلرة وحقوق االنسان.
املهدد  العامل  هذا  ظل  يف  العريب،  بالوضع  يتعلق  وفيام 
االنقسام  حقيقة  كشف  املؤمتر  أن  عىل  التأكيد  تم  باالهنيار 
يف املعسكر الغريب بني أوروبا والواليات املتحدة يف نظرهتم 
للقضايا العربية، وهو مايمكن االستفادة منه يف إطار انعقاد 
القمة العربية األوروبية، لتكون تلك القمة بداية للتعاون بني 
اجلانبني. خاصة وأن املوقف األورويب يمتاز بالتامسك فيام 
الذي  العريب  باملوقف  باملقارنة  الفلسطينية  بالقضية  يتعلق 
االعتامد  يمكن  قوي  دويل  رشيك  اليوجد  كام  لذلك،  يفتقر 
عليه إزاء مستقبل هذا الرصاع، فكالً من الروس والصينيني 
مشغولون بالدفاع عن مصاحلهم وجتمعهم بإرسائيل عالقات 

هامة ومؤثرة. 
واختتمت أعامل احللقة بتساؤل حول الفرص التي يمكن 
ملرص أن تستغلها للعودة للعب دور، وكيف يمكن هلا أن تصيغ 
اسرتاتيجيات لالستفادة من هذه الفرص ، خاصة وأن املنطقة 
رغم ماتعانيه من رصاعات فهي التزال غنية باملوارد الطبيعية 
والطاقة ومرص تتمتع أيضا بتلك املوارد ، منوهاً ألن التساؤل 
الواجب طرحه واالجابة عليه هو :كيف يمكن ملرص أن تعود؟. 
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ندوة املجلس يف مناسبة مرور 40 عامًا عىل معاهدة السالم بني مرص وإرسائيل

ندوة املجلس بمناسبة » مرور أربعني عامًا عىل معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية« 25 مارس 2019

كانت اجللسة التي عقدها املجلس املرصي للشئون 
2019، بمناسبة مرور  25 مارس  اخلارجية يوم اإلثنني 
أربعني عامًا عىل معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية، 
متعددة األبعاد من حيث مشاركات عدد من األعضاء 
منهم  كل  وماقدمه  جوانبها  خمتلف  عن  احلديث  يف 
من رؤية التقترص عىل املعاهدة يف حد ذاهتا، بل أيضًا 

عىل التطورات الالحقة سلبًا أو إجيابًا.
افتتح اجللسة السفري/د. منري زهران رئيس املجلس 
العريب،  نبيل  السفري/د.  تاله  للمعاهدة،  ق��راءة  يف 
وحتدث أيضًا السفري/د. عزت سعد- مدير املجلس، 
والسفري/حازم خريت، ود. حممد كامل ، واألستاذ/
حممد قاسم، واللواء/حممد إبراهيم، أعضاء املجلس، 

فضاًل عن مداخالت من عدد من احلضور.
حتدث  إرسائيل  مع  للرصاع  تارخيي  عرض  يف 
السفري  ق��دم  حديثه  ويف  زه��ران،  منري  السفري/د. 
من  السالم  معاهدة  لنصوص  حتلياًل  العريب  نبيل  د. 
بالنزاع، ثم باملعاهدة،  واقع خربته واتصاله بام يتعلق 
مرص  الستعادة  بالنسبة  عليها  ترتبت  التي  والنتائج 
لكامل أراضيها. وأوضح أنه غري متفائل حاليًا بوجود 
املحتلة  العربية  األرايض  لتحرير  سعي دويل حقيقي 
رئيسا  نتنياهو  ووجود  ترامب،  سياسة  منها  ألسباب 
حلكومة إرسائيل، واالنشقاق الفلسطيني، وعجز األمم 

املتحدة عن الوقوف بقوة وراء تنفيذ قراراهتا.
وحتدث د. حممد كامل عن التغري الذي حدث يف 
أربعة عقود  بعد  السالم  األمريكي من عملية  املوقف 

عىل املعاهدة. 
امل��وق��ف  أن  س��ع��د  ع���زت  د.  ال��س��ف��ري  وأوض����ح 
مكمالت  أو  بدائل  يف  التفكري  عىل  جيربنا  األمريكي 
للدور األمريكي، فقرارات الواليات املتحدة ومنها ضم 
اجلوالن إلرسائيل يف غياب أي رد فعل عريب، يدل عىل 

العجز الشديد يف اجلسد العريب.
العالقات  آلف��اق  قاسم  األس��ت��اذ/حم��م��د  تعرض 

املرصية اإلرسائيلية االقتصادية يف جماالت متعددة.
السابق يف إرسائيل،  السفري  السفري/حازم خريت 
وأوضح  املعاهدة،  من  إرسائيل  استفادة  عن  حتدث 
أن هناك رشحية البأس هبا داخل املجتمع اإلرسائييل 
احتالل  يف  إرسائيل  حق  يف  وتشكك  تتساءل  ب��دأت 
بالقوة. وحتدث عن جتربة شخصية وهي  األرايض 
وهو  اإلرسائيليني  من  به  يواجه  كان  ال��ذي  السؤال 
يف  الشارع  رج��ل  إىل  بلدينا  بني  السالم  يصل  مل  مل��اذا 
مرص؟، وكان رده الطبيعي أنه طاملا مل يتحقق السالم 
للشعب  املروعة  احلقوق  وإع��ادة  والعادل،  الشامل 
الفلسطيني، ورفض مبادرات السالم فسيظل التطبيع 

الشعبي منعدمًا.
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حمارضة  املجلس  نظم   ،2019 م��ارس   31 بتاريخ   
النووي  األمن  وضامنات  واألمان  »األمن  حول  بمقره 
والدروس املستفادة«، حتدث خالهلا كالً من د. يرسي 
بالوكالة  السابق  واملفتش  املجلس  عضو  ش��ادي  أب��و 
الدولية للطاقة الذرية، ود. سيد هبي الدين عبد احلميد 
عضو املجلس ورئيس هيئة املحطات النووية ومستشار 
وزير الكهرباء سابقاً ، وأدار املحارضة السفري د. منري 

»األمن واألمان وضامنات األمن النووي« يف حمارضة باملجلس

حمارضة املجلس حول » األمن واألمان وضامنات األمن النووي«
31 مارس 2019

زهران، كام ضم اللقاء حضور عدد من أعضاء املجلس 
من السفراء واخلرباء واألكاديميني، وهم : 

منري،  حممد  السفري/  حجاج،  أمحد  السفري/ 
ال��س��ف��رية/ هاجر  ال��غ��م��رواي،  ال��س��ف��ري/ أمح���د 

اإلسالمبويل، السفري/ د. حممد توفيق ، وغريهم.
األمن  أن  عىل  بالتأكيد  املحارضة  أع��امل  ب��دأت    
ثالثة  متثل  والتي  النووي  األمن  وضامنات  واألم��ان 
حماور أساسية ملؤمتر مراجعة معاهدة منع االنتشار 

النووي عام 2020.
العديد  إىل  ابو شادي  الدكتور يرسي    وقد تطرق 
الوكالة  اختذهتا  التي  والسبل  النووية   احلوادث  من 
حادثتي  بعد  خاصة  ملنعها  الذرية  للطاقة  الدولية 
الضوء  تسليطه  عن  فضاًل  وفوكوشيام،  ترنوبل 
بكوهنا  امتازت  والتي  النووي  االنتشار  منع  ملعاهدة 
النووية  للتكنولوجيا  السلمي  النقل  يف   احلق  كفلت 
ولكنها باملقابل افتقرت لوجود سقف زمني للتخلص 
من أسلحة الدمار الشامل وافتقارها لألداة التنفيذية، 
يف  م��ارأت  إذا  االنسحاب  يف  دولة  أي  حق  عن  فضاًل 
بسياسات  تأثرها  و  القومي،  ألمنها  هتديدًا  املعاهدة 
يف  حدث  كام  ال��دول  من  عدد  حيال  الكربى  ال��دول 
امتالك  احتاملية  عن  الوكالة  عن  الصادرة  التقارير 
العراق وسوريا ملفاعالت نووية رغم تبني عدم صحة 

هذه األنباء الحقًا .
الدكتور/ مداخلة  كانت  النووية،  الثقافة  وحول 
سيد هبي الدين الذي أوضح التطور يف مصطلح األمن 
النووية واملشعة.  املواد  2005 ليشمل  النووي بعد عام 
الضبعة    مفاعل  ع��ىل   الضوء  تسليط  إىل  عمد  كام 
أكرب قدر  لتحقيق  بتكنولوجيا متقدمة  يتمتع  والذي 
للمفاعل،  هتديدات  أية  جماهبة  وإمكانية  األمان  من 
البحر  من  قربه  عن  فضاًل  املفاعل  تصميم  يف  متثلت 
درجة  بارتفاع  ترتبط  حوادث  أية  وتفادي  للتربيد 

حرارة املفاعل. 
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 ،James McGann بناًء عىل دعوة من الربوفيسور
بالواليات  بنسلفانيا  جامعة  ىف  البحث  مراكز  منسق 
املتحدة، دعا املجلس املرصي للشئون اخلارجية إىل حلقة 
التطورات  الفكر ودورها يف ضوء  نقاشية حول مراكز 
العاملية، يوم اخلميس املوافق 31 يناير 2019، والتى واكبها 
انعقاد أكثر من مائة ومخسني حلقة غريها يف كثرٍي من 
األساسى  العنوان  من  موضوعها  مستمدًة  العامل،  مدن 
احللقة  أدار  وقد   .»Why Think Tanks Matter?«
السفري منري زهران، وشارك فيها عدد من أعضاء املجلس 
هم:السفراء/ السيد أمني شلبى، وحسني الكامل، ورخا 
أمحد حسن، وحممد العشاموى، ود. حممد بدر الدين 
زايد، ود.حسن احليوان، والدكتورة/ هبة راغب عوض، 
والدكتورة/ إيامن رجب، عضو املجلس، واخلبري بمركز 
واألستاذ  واالسرتاتيجية،  السياسية  للدراسات  األه��رام 
فايد،  رجائى  واألستاذ/  ش��ادى،  أبو  أمحد  الصحفى/ 

رئيس املركز املرصى للدراسات والبحوث الكردية.
التى  املشكالت  من  العديد  احللقة  أوضحت  وق��د 
تواجه مراكز الفكر مثل نقص املوارد املالية، وانخفاض 
وصعوبة  والبريوقراطية،  البرية،  امل��وارد  مستوى 
القدرة  وعدم  عليه  والتأثري  القرار،  متخذ  مع  التواصل 
ونقص  الفكر،  مراكز  من  غريها  مع  التواصل  عىل 
املستقبل. ودراس��ات  املعرفة  جمتمع  من  االستفادة 
حول  حت��وم  التى  الشكوك  م��ن  الكثري  ُأثِ����رَيت  ك��ام 
أو  التنفيذية  باألجهزة  املرصية  الفكر  مراكز  عالقة 
فيام ُيبلَور بعملية صنع القرار ىف الدولة، وإىل أى مدى 
يكون التفاعل بينهام، وإىل أى درجة تتم االستفادة من 

خمرجات وتوصيات هذه املراكز.
وقد طرح البعض عىل سبيل التوصية رضورة تفعيل 
وتعظيم التعاون بني مراكز الفكر املختلفة، ىف كل قارات 
ى بالتعاون القارى، الذى يقوم عىل  العامل، لتشكيل ما ُيسمَّ
تفعيل العالقات بني مراكز كل قارة، بغية حتقيق الصالح 
املختلفة  املشكالت  وحل  مجعاء،  لإلنسانية  املشرتك 
التى تواجه رخائها وازدهارها. كام تم التأكيد عىل ثالث 
ملفات إقليمية رئيسية، وهم إنشاء حلف الرق األوسط 
واملسألة  السورية  واألزمة  إيران،  ملواجهة  االسرتاتيجى 
ه احل��ارضون إىل  ن��وَّ ال��رق األوس��ط. حيث  النووية ىف 
عدم االنسياق وراء األجندة األمريكية إلنشاء هذا احللف، 
األمريكية  القوات  انسحاب  إعالن  أن  بعضهم  د  أكَّ فيام 
أكدوا عىل  ثم  األزمة،  من سوريا يصب يف صالح تسوية 
األسلحة  من  اخلالية  املنطقة  إنشاء  يف  السعي  رضورة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل يف الرق األوسط، ونددوا 
بمزاعم الدول الكربى احلائزة عىل مثل هذه األسلحة بأهنم 
حيتفظون هبا ألجل الردع، ما يمكن أن يشكل خطراً عىل 
البرية مجعاء، ُيَضاف إىل ذلك، أن كل ما سبق يعد انتهاكًا 
من  الثانية  املادة  عليها  انطوت  التى  للمبادىء  باألساس 
ميثاق األمم املتحدة. هذا، وقد أوصى احلارضون برضورة 
العمل عىل حتقيق االستفادة من مراكز الفكر املرصية، 
باعتبارها متثل أداة متميزة للقوة الناعمة ىف مرص، فضاًل 
مهامها  لتأدية  الالزمة  باالستقاللية  متتعها  رضورة  عن 
املنشودة عىل النحو األفضل، مع انخراطها ومشاركتها ىف 
حتقيق السالم والتنمية املستدامة، عرب شبكة كربى من 

العالقات مع بعضها البعض.

من أجل دور فاعل ملراكز الفكر

استضافة املجلس حللقة نقاشية حول » مراكز الفكر ودورها يف ضوء التطورات العاملية« 31 يناير 2019
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األحد  صباح  اخلارجية  للشئون  امل��رصى  املجلس  استقبل 
حيث  Masaki Noki؛  بالقاهرة/  اليابان  سفري    ،2019 27يناير 
حتدث عن العالقات الثنائية بني مرص واليابان، وسبل تعزيزها. 
هشام  سعد،  عزت  زه��ران،  منري  السفراء/  االجتامع  وحرض 
الزميتي، حسني حسونة، السيد أمني شلبى، وحممد العشاموى، 
والدكتور عىل الدين هالل، د. حممد كامل، د. إيامن رجب، أمحد 
املعبود،  عبد  حممد  فوزى،  إبراهيم  مربوك،  فاروق  شادى،  أبو 

واملحامي حممد حسونة.
تشهد  أهنا  إىل  السفري  أشار  اليابانية،  املرصية  العالقات  وعن 
اإلقليمي  الثقل  الفرتة األخرية، وحيفز عىل ذلك  تطوراً كبرياً يف 

الذي تتمتع به مرص يف املنطقة، مشرياً إىل البلدين قد حققا الكثري 
من اإلنجازات معاً، ولعل أبرز ما ُيطَرح ىف هذا األمر هو املدراس 
التجريبية اليابانية التي تم إنشاؤها مؤخراً يف مرص، والتى تسعى إىل 
بناء الطفل املرصى وتعزيز قدراته، نافياً أن تكون هذه التجربة من 

قبيل حماوالت االستعامر أو الغزو الفكري. 
جغرافية  طبيعة  هلا  اليابان  أن  إىل  الياباين  السفري  أشار  ولقد 
خاصة، وحتيط هبا العديد من الدول ذات الشأن، وذات الطبيعة 
التي تقيم دول املنطقة معها نزاعات  اخلاصة أيضاً. فهناك الصني 
بشأن بحر الصني اجلنويب، والتي شهدت مؤخراً نزاعاٍت أخرى 
جتارية مع الواليات املتحدة األمريكية، احلليف األول لليابان. وهناك 
روسيا التي تتامس اليابان معها حدودياً من اجلهة الشاملية، والتى هلا 
أيضاً بعض املشاكل احلدودية مع الدولة اليابانية. كذلك توجد كوريا 
النووى وصوارخيها  الشاملية ذائعة الصيت من حيث برناجمها 
للجدل، والتى مارست عدة جتارب نووية غري  املثرية  الباليستية 

مروعة، وأطلقت بعض الصواريخ  جتاه األراضى اليابانية. 
اخلارجية  السياسة  أن  اليابانى  السفري  ذك��ر  ع��ام،  وبشكٍل 
رئيسية؛ وهى عىل  أولويات  أو  أعمدة  تقوم عىل ستة  األمريكية 
العالقات  األمريكى،تعزيز  اليابانى–  التحالف  تعزيز  الرتتيب: 
االقتصادية،  الدبلوماسية  تطوير  اجل��وار،  دول  مع  اإلمكان  قدر 
العاملية، االنخراط يف عملية السالم  القضايا  طرح مبادرات بشأن 
ىف الرق األوسط واملشاركة يف حتقيق استقراره، وأخرياً ضامن 

حرية وانفتاح املنطقة اهلندية – الباسيفيكية. 

سفري اليابان يتحدث عن : التطور الكبري يف عالقات بالده مع مرص

سفري أفغانستان يلقي الضوء عىل الوضع داخل بالده

لقاء سفري اليابان بالقاهرة السيد/ Masaki Noki مع أعضاء املجلس  للحديث 
عن » العالقات الثنائية املرصية اليابانية وسبل تعزيزها« 27 يناير 2019

سفري أفغانستان بالقاهرة السيد/ حممد 
حمق خالل لقائه مع السفري/د. عزت 
سعد مدير املجلس للحديث عن آخر 

تطورات األوضاع يف بالده 2 يناير 2019

بتاريخ 2 يناير 2019، استقبل السفري د.عزت سعد، مدير املجلس، كالً من السفري األفغاين بالقاهرة، 
واألستاذ كامل جاب اهلل، الكاتب باألهرام وعضو املجلس. وذلك من أجل التباحث حول آخر مستجدات 

الوضع األفغاين.
حيث أكد السفري األفغاين  أن بالده تسعى لتحقيق االستقرار واألمن وهو ماسيلعب دوراً يف حتقيق 
التنمية واإلزدهار االقتصادي.  خاصة وأنه قبل تويل الرئيس »حامد كرزاي« احلكم بعد الرئيس »برهان الدين 
ربانيكان إمجايل ميزانية الدولة نحو 100 مليار دوالر، إذ أن اإلقتصاد كان قد أهنار واهنارت البنية التحتية 
واملؤسسات السياسية متاماً يف البالد نتيجة ثالثة عقود من الدمار واحلرب، لكنها تبلغ اليوم مايقارب 3 

تريليونات دوالر. 
أن القوة الذاتية يف أفغانستان تدفع املجتمع لإلزدهار، واذا استطاع البلد أن يتغلب عيل املشكلة األمنية 
سواء عن طريق املصاحلة أو تقوية اجليش أو طرق أخرى، سُتفتح األبواب عىل مرصاعيها أمام عملية التنمية.
– األفغانية طالب برضورة أن يكون هناك مروع تعاون طويل  العالقات املرصية  و عىل صعيد 
املدى بني مرص– وأفغانستان عىل األقل ملدة عر سنوات قادمة، بعيدًا عن أي تقلبات سياسية )كتغيري 
الدولتان  تسعى  أن  جيب  حيث   .) اجلمهورية  رئيس  شخص  تغيري  أو  اخلارجية  وزير  أو  احلكومات 

لبلورة إطار كيل للعالقات.  
وحول تسوية األزمة األفغانية فقد أكد عىل املسارات املتعددة التي تقوم هبا القوى الدولية  )إيران 
وروسيا والواليات املتحدة وأيضاً السعودية وقطر( لكنه أكد أن تعدد هذه الصيغ يزيد تعقيدات الوضع، 
مشدداَ عىل أن تكون عملية التسوية من خالل قناة واحدة وهي احلكومة األفغانية، وتطلب من األمريكان 
والروس واألخرين أن يقفوا بجانب األفغان. وأن تكون احلكومة األفغانية يف املقدمة وهؤالء داعمني هلا 

من اخللف. وهذا ما طالب به الرئيس األفغاين من املبعوث األمريكي ألفغانستان السيد زملاى خليل زاد. 
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بدعوة من املجلس اهلندي للشئون العاملية شارك السفري/ 
الثالثة ملنتدى  – مدير املجلس، يف اعامل القمة  د. عزت سعد 
مع  اهلندية  »الراكة  شعار  حتت   IAFSIII إفريقيا   / اهلند 
شامل إفريقيا والقرن اإلفريقي: القضايا، املبادرات،التوقعات«، 

وذلك خالل الفرتة من )29-30(مارس 2019، بأديس ابابا.
 وقد حرص سياسته عىل التأكيد يف مداخلته خالل اجللسة 
األوىل: »العالقات السياسية والدبلوماسية: القضايا والرؤى حول 

الرشيدة«  واحلوكمة  العاملي  السيايس  احلوار 
عىل أمهية مامتثله منطقة القرن اإلفريقي من 
أمهية حيوية لكل من اهلند ومنطقة الشامل 
عديدة  الع��ت��ب��ارات  ال��س��واء،  ع��ىل  اإلفريقي 

جيوسياسية وأمنية وتنموية.
ويف هذا السياق، فإن التحديات التي تواجه 
حالةعدم  السيام  املنطقة  ه��ذه  دول  بعض 
االستقرار السيايس وضعف مؤسسات الدولة 
) حالتي اليمن والصومال(، والتي أدت إىل تفاقم 
ظاهرة اإلرهاب والقرصنة والالجئني وهتديد 
حلركة  هتديداً  متثل   ، الدولية  املائية  املمرات 
التجارة العاملية وتأمني مرور النفط والغاز، بام 
يشكل هتديداً خطرياً ملصالح دول اإلقليم بصفة 

خاصة واملجتمع الدويل عامة.
فتح  إىل  املرتدية  األوضاع  هذه  أدت  لقد 
الباب عىل مرصاعيه لدول كثرية من خارج 

املنافسة  باتت  حيث  وعسكرياً،  سياسياً  فيه  لتتواجد  اإلقليم 
العاملية ورصاع املصالح والنفوذ بني القوى الكربى إحدى أهم 
ذلك  ويمثل  اإلفريقي،  القرن  منطقة  يف  اجلديد  النظام  سامت 
تراجعاً عن أهداف حركة التحرر الوطني اإلفريقي من حيث 
التخلص من النفوذ األجنبي والتبعية. إن املطلوب للتعامل مع 
هذه األوضاع السياسية والعسكرية واألمنية واإلنسانية، املعقدة 
اإلقليم  دول  بني  فيام  السيايس  احلوار  تعزيز  هو  واملتفاقمة، 
احرتام  أس��اس  عىل  بشؤونه  املهتمة  خارجه  من  واألط��راف 
مبادئ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية، وإحرتام سيادة الدولة 
وسالمتها اإلقليمية وأمنها واستقرارها، وذلك بام يدفع عملية 

التنمية الشاملة فيها.
وكام نعلم يمثل البحر األمحر أحد الطرق املائية احليوية، إذ 
من  والغاز  النفط  وايضاً  آسيا،  مع  األوروبية  التجارة  عربه  متر 
السويس.  قناة  عرب  املتوسط  األبيض  البحر  إىل  اخلليج  منطقة 
كذلك يعد البحر األمحر حلقة وصل بني منطقتي اخلليج والقرن 
اإلفريقي، كام أنه ممر للهجرة بني املنطقتني . والواقع أن أمن 
التهديدات غري  البحر األمحر أمر مطروح منذ فرتة يف ضوء 

املسبوقة ألمن هذا البحر بسبب النزاعات اإلقليمية، والتدخالت 
البحر  أصبح  حيث  واإلره��اب،  البحرية  والقرصنة  اخلارجية 
األمح��ر م��رسح��اً ل��رصاع ال��ق��وى ال��ك��ربى وال���دول اإلقليمية 
املتنافسة، بام فيها االحتاد األورويب وتركيا ودول اخلليج العريب 

وإيران وإرسائيل.
ومما الشك فيه أن ضامن أمن البحر األمحر اليمكن أن تكفله 
إنشاء  يف  النظر  يستوجب  الذي  األمر  بمفردها،  واح��دة  دولة 
بني  فيام  والتعاون  لألمن  ترتيبات  أو  نظام 
دول املنطقة، خاصة وأن مصاحلها   مرتابطة 
يستوجب  مم��ا  ذاهت���ا  التحديات  وت��واج��ه 
بينها. ويف هذا  الوثيق فيام  التنسيق والتعاون 
باملبادرة املعروفة ب� »اهلادئ  السياق، وارتباطاً 

واهلندي...حر ومفتوح«،
»Free and Open Indo- Pacific«

التواصل  م��ن  ن��وع  يف  التفكري  يمكن 
اهل��ادئ  املحيطني  ب��ني   connectivity
واهلندي والبحرين األمحر واملتوسط. ذلك 
 Sea املالحة  خطوط  من  كبريًا  جانبًا  أن 
يف  بالبحرين  ترتبطان  املحيطني  يف   Lanes
املحيط  وإىل  أوروب��ا  إىل  آسيا  من  طريقهام 
السويس  قناة  تلعب  أن  ويمكن  األطلنطي، 
ال��ذي  ال��ت��واص��ل  ه��ذا  يف  حم��وري��ة  نقطة 
التجارة  تعزيز  تتجاوز  حيوية  مسألة  يعد 

والرخاء لتوحيد املناطق.
التنفيذ، سوف  إذا ماوضعت موضع  الفكرة،  إن مثل هذه 
تتكامل، ولن تتعارض، مع مبادرة الصني بشأن احلزام والطريق
وبالفعل، وكام ذكر   ،  China’s Belt and Road Initiative
السيد رئيس الوزراء/ ناريندرا مودي يف كلمته الرئيسية أمام حوار 

شانجريال Shangri-la Dialogue يف أول يونيو 2018.
إن مثل هذه املبادرات التي تقوم عىل فوائد التواصل ستكون 
يف صالح اجلميع، متى كانت قائمة عىل التوافق واحرتام السيادة 
والسالمة اإلقليمية والتشاور واحلكم الرشيد والديمومة والتسوية 

السلمية للمنازعات.
حول  الكربى  القوى  بني  املنافسة  فإن  الشديد  ولألسف 
النفوذ يف املنطقة جتيء عىل حساب مكافحة اإلرهاب الذي 
رأس  عىل  كان  أن  بعد  ثانوية،  بأولوية  سوى  حيظى  يعد  مل 
سبتمرب  هجامت  منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات  اهتاممات 
2001. وتؤكد االسرتاتيجية األمريكية لألمن القومي )ديسمرب 
2017( واسرتاتيجية الدفاع الوطني )يناير 2018( حقيقة أولوية 

املنافسة مع الصني وروسيا عىل حساب مكافحة اإلرهاب.

IAFSIIIمشاركة السفري/د. عزت سعد يف أعامل القمة الثالثة ملنتدى اهلند / إفريقيا
» الراكة اهلندية مع شامل إفريقيا والقرن اإلفريقي : القضايا، املبادرات،التوقعات«

السفري/د. عزت سعد
مدير املجلس املرصي للشئون اخلارجية


