
تعددت االحتامالت بشأن مايمكن أن يصل إليه إعالن 
الزعيم الكردي مسعود برزاين االستفتاء عىل استقالل 
أو  االستقالل  إعالن  سواء  تطور،  من  كردستان،  إقليم 
خالفات  نفسه  اإلقليم  يشهد  وحيث  عنه.  الرتاجع 
خطوات  العراق  حكومة  اختذت  املقابل  ويف  داخلية، 
بينام  الدستور،  بحكم  البالد  عىل  الدولة  سيادة  لفرض 

تنوعت املواقف الدولية إزاء ماجرى يف كردستان.
للشؤون  املصصري  املجلس  نظم  كله  ذلصصك  وحصصول   
اخلارجية بتاريخ 19 سبتمرب 2017، ندوة بعنوان:»إشكالية 
وتطرقت  العراق«،  كردستان  إلقليم  املستقبلية  اهلوية 
املشاركات واملداخالت إىل عدد من القضايا التي نتجت 

عن االستفتاء.
ويف اجللسة االفتتاحية، أكد السفري/ د. منري زهران، 
عىل  اجلارية  التطورات  مواكبة  عىل  املجلس،  رئيس 

خاصة  وبصفة  والدولية،  اإلقليمية  السياسية  الساحة 
املستقبلية  باهلوية  واملتعلقة  األوسصصط،  الرشق  منطقة 
أراضيها وسالمتها  املنطقة، واحلفاظ عىل وحدة  لدول 

اإلقليمية.
ومن هنا جاءت فكرة تنظيم ندوة ملناقشة تداعيات 

انفصال إقليم كردستان العراق عىل مستقبل املنطقة. 
اخلارجية  السياسة  إىل  يستند  املجلس  بأن  وأضصصاف 
السيادة  عىل  احلفاظ  رضورة  عىل  تؤكد  التي  املرية 
العربية  الصصصدول  جلميع  األرايض  ووحصصصدة  اإلقليمية 
الدول  تفكك  من  التحذير  يلزم  هنا  ومن  واإلفريقية. 
بينها  فيام  النزاعات  أو  اخلالفات  وتسوية  العربية، 
إغفال  عصصدم  رضورة  إىل  نصصوه  كام  السلمية.  بالطرق 
وتأثري  العراقي  الشأن  يف  التدخل  إرسائيل  حمصصاوالت 

انفصال إقليم كردستان عىل الدولة العراقية.

إشكالية اهلوية املستقبلية إلقليم كردستان العراق

ن�صـرة ت�صدر عـن
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اأع�ضاء جمل�س اإدارة 
املجل�س امل�رصي 
الدولة الوطنية املستهدفةلل�ض�ؤون اخلارجية

»إشكالية  ندوة  يف  املشاركون  خالهلا  من  نظر  التي  اآلراء  تنوعت 
اهلوية املستقبلية إلقليم كردستان العراق«، وعىل قدر أمهيتها مجيعها، 
يتعلق  كان  وإن  له خطورته، وهو  الندوة جانب  فإنه يربز من خالل 
بقرار مسعود برزاين يف االندفاع نحو استقالل اإلقليم إال أنه الينفصل 
قديمة  خطط  من  جزءًا  اخلطوة  هذه  باعتبار  اخلارجي،  اجلانب  عن 
لتفتيت وتقسيم دول املنطقة، بشكل يستهدف مفهوم الدولة الوطنية 

وسيادهتا اإلقليمية ووحدة أراضيها.
رصاعات  إشعال  إىل  تستند  والتقسيم،  للتفتيت  الداعية  واخلطط 
تدخالت  أمصصام  الباب  بفتح  كفيلة  تكون  وعرقية  طائفية  داخلية 
والعمل عىل  الفوضى،  املنطقة عن طريق  لقوى طامعة يف  خارجية  

تفتيتها، وإعادة رسم حدودها، بام هيدم أعمدة الدولة الوطنية. 
الرئيس  نائب  بايدن«،  »جو  التفتيت  خطط  عن  كشف  أن  سبق 
العراق  لتقسيم  بالدعوة  الكونجرس،  قيادات  من  كان  عندما  أوباما، 
لينفصل األكراد يف دولته، إىل جانب دولتني إحدامها للشيعة واألخرى 

للسنة.
ُملقًيا  تشيف«  اإلرسائييل«زئيف  العسكري  املحلل  عنها  وحتدث 
الضوء عىل أن غزو العراق عام 2003، هو خطوة نحو خطة تقسيمه 

إىل 3 دويالت، وبدعم إرسائييل.
جانب  من  كثرت  احلصصدود،  رسم  وإعصصادة  التفتيت  عن  الكتابات 
األمريكية  املسلحة  القوات  جملة  نرشته  ما  منها  أمريكية  مؤسسات 
عام 2006، عن خريطة مرفق هبا مقال للكولونيل »رالف بيرتز« لرشح 
الراعات  من  أجصصواء  وفق  املنطقة،  دول  حدود  رسم  إعصصادة  خطة 

املذهبية والطائفية.
عىل  باالستفتاء  برزاين  قرار  بقوة  إرسائيل  أيدت  كيف  والحظنا 
فهو  الغموض،  اكتنفه  قد  األمريكي  املوقف  يكون  وربام  االستقالل. 
كردستان  انفصال  ضد  يكن  مل  اعرتاضه  أن  إال  اعرتض،  قد  كان  وإن 

لكنه ضد التوقيت الذي اختاره مسعود برزاين.
يبقى أن استهداف الدولة الوطنية التي حتتوي يف إطارها خمتلف 
األعراق والطوائف واملذاهب يف جتمع وطني تارخيي، داخل حدود 
خطط  من  استبعاده  يتم  مل  وسيادهتا  أراضيها  وحدة  للدولة  حتفظ 
التوقيت  حسب  خطواهتا  حتدد  لكنها  املنطقة،  جتاه  خارجية  قوى 

املناسب، وإن كان برزاين قد استبق حساباهتا بقرار رأته متعجاًل.

)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
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كان احلوار مع املبعوث الصيني اخلاص لسوريا السفري/XieXiaoyan، خطوة هامة من جانب املجلس املري للشؤون 
األزمة  حول  امليدانية  رؤيته  الستطالع  املختلفة،  الدولية  واملواقف  السورية،  األزمة  لتطورات  متابعته  إطار  يف  اخلارجية، 

السورية، وتبادل اآلراء معه من جانب املجلس.
السفارة يف  املستشار/Wang Yongzhao، ومن أعضاء  باملجلس يف 24 سبتمرب 2017  الذي عقد  اللقاء  وقد صحبه يف 
سعد، مدير املجلس،  عزت  السفري/  املجلس  من  هبم  والتقى   ،Hong Ming/والسيد  ،Yong Jingyan/القاهرة السيدة

والسفريان/  حممد بدر الدين زايد، وحممد مصطفى كامل.
بشكل  ساهم  املعارضة،  اجلامعات  بعض  دعم  عن  املتحدة  الواليات  توقف  أن  يف  متمثلة  رؤيته  الصيني  املبعوث  طرح 
مؤثر وقوي يف متكني القوات السورية من حتقيق انتصارات عىل األرض، والسيطرة عىل جزء كبري من األرايض اخلاضعة 
الدائرة بني روسيا والواليات املتحدة حول حتديد اجلهات الواجب دعمها عىل األرض  لداعش. ولكنه أشار إىل أن املعارك 

وتلك املصنفة مجاعات إرهابية، لن تساهم يف حل األزمة.
وحتدث عن إشكالية تتعلق بتوحيد جبهة املعارضة السورية يف ظل تعدد أطرافها ومواقفها.

وأكد ترحيب الصني بدعوة وزير اخلارجية الرويس سريجي الفروف، لتوسيع مفاوضات آستانا، بضم كل من الصني 
ومر واإلمارات والعراق، كمراقبني خالل عملية املفاوضات؛ وهو ماسيسهم يف توحيد اجلهود الدولية، والتمهيد جلولة 

مفاوضات موسعة بجنيف.
واستكاماًل ملا طرحه يف بداية اللقاء، عاد فأكد يف التعليقات اخلتامية، عىل عدم وجود رؤية واضحة حتى اآلن حول بنود 

التسوية املستقبلية لألزمة.
ويف عرض لوجهات نظر املجلس، أوضح السفري د.عزت سعد أن وجود تنسيق )رويس– صيني( ينطلق من املوقف 
املشرتك للدولتني بأمهية احلفاظ عىل استقالل سوريا واحرتام وحدة وسالمة أراضيها، وأّكد عىل رضورة صياغة اسرتاتيجية 
شاملة حول كيفية حماربة اإلرهاب، ليس فقط عسكريًا، وإنام تفعيل كافة األدوات، وعدم قر النظرة إىل اإلرهاب عىل 

تنظيامت بعينها أو منطقة معينة.
من جانبه، حتدث السفري/ حممد بدر الدين زايد، عضو املجلس،عن عدة نقاط منها: مايتعلق بالرتتيبات القادمة يف ظل 
املواجهة بني الواليات املتحدة األمريكية وروسيا، وهل ستقوم هذه الرتتيبات عىل احلفاظ عىل وحدة األرايض السورية، 

وهل سيتم اإلبقاء عىل نظام بشار األسد، وهل سيشارك يف العمليات السياسية املطروحة يف املستقبل.
بينام أشار السفري/ حممد مصطفى كامل، عضو املجلس، إىل أن ماجيري حالًيا عىل أرض الواقع هو دفع ثمن الكثري 
من األخطاء التي ارتكبت يف األزمة، من قبل كافة األطراف، حمماًل اجلانب العريب املسؤولية الكربى يف هذا الصدد، وأن 

اجلامعة العربية مل تلعب دورًا فاعاًل.

رؤية ميدانية عن األزمة السورية .. يف حوار مع املبعوث الصيني اخلاص

شارك السفري/ عزت سعد،   يف اجللسة املعنونة بص »التنمية املشرتكة يف إطار مبادرة احلزام 
الثالث لطريق احلرير«يف  »املنتدى  اإلسالمي«. وآخر حتت شعار  والعامل  الصني  والطريق: 
مبادرة  حول  املنتدى  حماور  تركزت  حيث  )بأوروميش(،   ،2017 يوليو   )12  –  11( الفرتة 
»احلزام والطريق«، وسبل التعاون املمكنة بني الدول األعضاء يف املبادرة، وعرض سيادته يف 
كلمة أمام املشاركني أمهية املبادرة، واآلليات التي يمكن من خالهلا تعزيز جوانب التعاون 

فيام بني اجلانب الصيني والدول األعضاء بام فيها الدول العربية السيام مر.

مشاركة السفري د. عزت سعد يف أعامل مؤمتر »الصني والعامل اإلسالمي:
 التعلم املتبادل للحضارة« يف الفرتة )4 – 5( يوليو 2017، بالعاصمة الصينية )بكني( 

السفري د. عزت سعد
مدير املجلس املري للشؤون 

اخلارجية
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يف إطار اجللسات الثالث التي ضمتها ندوة »إشكالية اهلوية 
طرح  يف  احلضور  شارك  العراق«،  كردستان  إلقليم  املستقبلية 
العديد من النقاط التي تشكل الواقع الذي يرتتب عىل االستفتاء 
متهيًدا لالستقالل، من حيث توقيته، وما إذا كانت الدولة الكردية 
حال استقالهلا متتلك مقومات املحافظة عىل هذا االستقالل. 
ونوقشت الدوافع احلقيقية وراء خطوة مسعود برزاين، يف 
هذا التوقيت بالذات. ثم ماظهر من انقسام داخيل يف املناطق 
الكردية، ومعارضة كردية لقرار برزاين، وماتناوله احلضور من 
خطورة هذه اخلطوة عىل مفهوم الدولة القومية، ليس يف العراق 
فحسب، بل يف املنطقة عامة. وكيف أن ذلك يرتبط بمخطط 
عامة  الدول  مواقف  أيضاً  املشاركون  ورصد  املنطقة.  تفتيت 
من هذا القرار، خاصة أمريكا وأوروبا وروسيا وإرسائيل وإيران 

وتركيا، مع إيضاح للمواقف العربية ورؤيتها من إعالن برزاين.
وحول هذه النقاط مجيعاً دارت الندوة، عىل النحو التايل:

أوضح الدكتور/ حممد جماهد الزيات، عضو املجلس،إن 
املوقف احلايل قد يشهد تغيرياً يف اللحظات األخرية. فإذا حدث 
تأجيل لالستفتاء فإن حلم الدولة الكردية سيظل قائاًم جنًبا إىل 

جنب مع حلم تفتيت الدولة العراقية.
ويرتبط باالحتامالت، ما أوضحه السفري/ سيد أبو زيد،عضو 
املجلس، عن انطالق أول حراك مدين كردي يف مدينة السليامنية 
من بعض املثقفني األكراد حتت مسمى »ال يف الوقت احلارض«، 
ووصفهم قرار األحزاب الكردية بأنه غري رشعي، ويفتقر إىل 

السند القانوين واإلمجاع الوطني.

لالستفتاء  داخلية  كردية  معارضة  نشوء  مسألة  وعن 
يوسف،  مجال  د.  شارك  التوقيت،  مالءمة  عدم  حيث  من 
رجائي  للدكتور  كلمة  خالهلا  ألقى  بمداخلة  املجلس،  عضو 
فايد املتخصص يف الشأن الكردي– الذي حالت ظروف دون 
والدولية  اإلقليمية  املواقف  أن  فيها  قال  الندوة–  حضوره 
الرافضة لالستفتاء، كانت دافًعا لنشوء معارضة كردية داخلية 
كله  العامل  حتدي  باإلمكان  هل  للتساؤل:  البعض  دفصصع   مما 
يف  النائب  أوضح  االجتاه  نفس  ويف  االستفتاء؟،  نحو  وامليض 
الربملان العراقي والقيادي يف حركة التغيري أرام شيخ حممد أن 

قرار االستفتاء متعجل.
هنا كصصان الصصسصصؤال: ملصصاذ أقصصدم بصصرزاين عىل هصصذه اخلطوة يف 

التوقيت الذي اختاره؟
ويف هذا اإلطار أّكد د. مجال أن حلم االستفتاء هو مناورة 
سياسية من برزاين لتأجيل موعد انتخاب رئيس جديد لإلقليم، 
بعض  ماتدركه  وهو  عامني  منذ  معطل  الربملان  وأن  خاصة 
األحزاب الكردية، التي ترى رضورة االتفاق عىل موعد مناسب، 
الدولة  تقوية  عىل  والعمل  الداخلية  املشاكل  حل  مع  يتواكب 

لتكون مستعدة عندئٍذ لالنفصال.
قائاًل  الزيات  جماهد  حممد  د.  أكدها  الصصدوافصصع  نفس 
عىل  التغطية  هو  احلايل  الوقت  يف  االستفتاء  من  اهلدف  أن 
برزاين، حيث أن مدة واليته انتهت ولن يتمكن من الرتشح 
مرة أخرى يف ظل تعطل الربملان عامني وكان يفرتض إجراء 

انتخابات جديدة عام 2017.

ندوة حول: »االستفتاء عىل استقالل إقليم كردستان ...التداعيات الداخلية واإلقليمية هلذه اخلطوة«

جانب من مشاركة عدد من أعضاء املجلس يف ندوة حول »إشكالية اهلوية املستقبلية إلقليم كردستان العراق«، 19 سبتمرب 2017
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عىل اجلانب اآلخر، أعلنت احلكومة العراقية أن العراق يستند 
إىل الدستور كمرجعية لتحديد العالقة بني احلكومة االحتادية، 
وإقليم كردستان واليمكن لطرف حتديد مصريه بمعزل عن 
اآلخرين، وأن أي قرار خيص مستقبل العراق البد وأن يراعي 

النصوص الدستورية.
وذلك كله مل يكن منعزالً عن فكرة الدولة الوطنية، التي تعد 
ماتناوله  وهو  وممنهجة،  رشسة  هلجامت  تتعرض  قضية 
قد  كانت  التي  الفكرة  أهنا  موضحاً  شحاتة،  رضا  د.  السفري 
تبلورت يف مر، وأن ماتشهده املنطقة هو تفتيت للكيانات 
القائمة، من ثم فإن إقليم كردستان يفتح الباب للتقسيم عىل أساس 
طائفي، فضالً عن التعارض مع كافة املواثيق الدولية، الداعية 

للحفاظ عىل االستقالل ووحدة أرايض الدول.
هذه الفكرة أشار إليها السفري/ حممد العشاموي، عضو 
املجلس، ونبه إىل رضورة االنتباه إىل مايسمى »اسرتاتيجية شد 
األطصصراف«، التي تطبق يف املنطقة، ثم كرس اجلدار العريب، ثم 

اإلجهاز عىل القلب أي مر ودول اخلليج.
ويف مداخلته تطرق السفري/ سيد أبو زيد، عضو املجلس، 
فكرة  عىل  وجصصد  الصصذي  الصصراع  إىل  مشرًيا  املعنى  نفس  إىل 
الدولة الوطنية والقومية من قبل اخلمسينيات، وأن اخلطورة 
عىل املنطقة كلها تأيت من دفعها إىل الترشذم والتفتت إىل حد 

املواجهات الدامية بني شظايا متصارعة.
قادت املناقشات إىل تشخيص للمواقف اإلقليمية والدولية، 
من جانبه أشار د.منري زهران، رئيس املجلس، إىل قرار املجلس 
الوزاري العريب برفضه تنظيم االستفتاء يف كردستان، ومطالًبا 

برضورة املحافظة عىل وحدة وسيادة األرايض العراقية.
وقال السفري/ حممد الشاذيل، عضو املجلس، أن السياسة 
املرية تقوم عىل املحافظة عىل وحدة األرايض داخل الوطن 
العريب، وحتدث احلضور عن أن التحرك العريب األهم هو ماقام 
به أمني عام اجلامعة العربية،أمحد أبو الغيط، بمبادرته اخلاصة 
بتبادل الرسائل مع برزاين، وأنه رشح له املوقف العريب الداعي 

إىل تأجيل االستفتاء واحلوار بني بغداد وإربيل.
يف هذا السياق، كان مارصح به السفري املري لدى العراق 
من أن موقف مر الرسمي يرتكز عىل احلفاظ عىل الوحدة 
العراق  الشقيقة، وأن قوة  العربية  للبلدان  اإلقليمية  والسالمة 
تكمن يف بقائه موحداً متجانساً بني أطيافه املتعددة، التي تشكل 
معاً الدولة العراقية ورفض مر أي رشكات أحادية اجلانب 

وبدون التنسيق بني بغداد وإربيل.
وحني تطرق املتحدثون إىل املوقف اإلرسائييل، فقد رصد كل 
منهم حقيقة دور إرسائيل املؤيد الستقالل كردستان، فباإلضافة 

إىل ما أعلنه نتنياهو من أنه يف حالة إعالن الكرد دولتهم فنحن 
حكومة وشعب نؤيد ذلك، فهناك الترحيات اإلرسائيلية غري 

الرسمية التي تدعم منذ سنوات انفصال الكرد.
كردستان  بني  العالقة  أن  يوسف  د.مجصصال  ذكر  وكام 
قيام  ماقبل  أي   ،1943 عام  إىل  تارخيها  يعود  واإلرسائيليني 
بالنسبة  إرسائصصيصصل  بمصالح  ترتبط  وهصصي  إرسائصصيصصل،  دولصصة 
الصحفي  نرشه  بام  واستشهد  العراق.  مع  املمتد  لراعها 
العراق  يف  »املوساد  كتاب  يف  يمون«  مونكن  اإلرسائييل«شلو 
ودول اجلوار«، من أن الزعيم الكردي مصطفى الربزاين رأى 
رضورة االتصال بإرسائيل منذ عام 1963، لتساعده يف حتقيق 

حلم األكراد يف احلكم الذايت.
من جانبها، أوضحت د. نيفني مسعد، أستاذ العلوم السياسية، 
أن اجلانب اإلرسائييل يتبع اسرتاتيجية تعرف بص«شد األطراف«، 
وأن إجياد دولة كردية سيكون بمثابة نفاذ إلرسائيل، ألن من 

مصلحتها إنشاء دويالت عىل أساس عرقي وديني وطائفي.
األمريكية  السياسة  أن  ذكرت  األمريكي  املوقف  وعن 
أن  القول  اليمكن  وحيث  دائصصاًم،  واحصصد  اجتصصاه  يف  التسري 

أمريكا داعم دائم لألكراد.
تعارض  الصصدول  أن هذه  األوروبية، فذكرت  الصصدول  أما عن 
االستفتاء، ألهنا تعاين يف داخلها من هتديدات إنفصالية، وعليه 

فهناك تباين يف املواقف األوروبية.
الدول  املجلس،أن  عضو  توفيق،  السفري/أسامة  ذكر  أيًضا 
الدولة  قيام  وتعارض  االستفتاء،  تعارض  مجيعها  األوروبية 

الكردية، وأن اعرتاضها راجع إىل التوقيت.
ترحيات  هناك  أن  قال  الصصرويس،  املوقف  طرح  وحني 
روسية بأن عىل أربيل أن تأخذ يف احلسبان العواقب املحتملة 

لالستفتاء، والذي يعرب عن رغبة لدى الشعب الكردي.
عن  املجلس،  عضو  إدريصصس،  السعيد  حممد  د.  وحتصصدث 
غموض املوقف الرويس، وهو مايعود بصفة أساسية إىل الرغبة 
يف تقسيم املناطق إىل مناطق نفوذ بني الواليات املتحدة وروسيا، 
خاصة وأن هناك قواعد أمريكية جديدة تقام يف العراق عىل حني 

يستأثر الروس بسوريا كمنطقة نفوذ هلم.
ووصصصوالً إىل املوقفني الرتكي واإليصصراين، قال أن املوقفني 
متطابقني يف رفضهام القاطع لالستفتاء، وهو ماسيؤدي إىل 

مزيد من التقارب )اإليراين– الرتكي(.
املبارشة   وغري  املبارشة  اجلوانب  كافة  الندوة  يف  طرحت 
الستفتاء كردستان، يف أن يكون خطوة متهد لالستقالل.وكام 
ظهر أن القرار كان ينقصه اختيار التوقيت املناسب، وأن تداعياته 

لن تكون يف صالح املنطقة، بل وكردستان ذاهتا.



6

رئيس  الريدي،  الرؤوف  عبد  السفري/  من  بدعوة 
الرشيف  والرئيس  العامة،  مر  مكتبة  إدارة  جملس 
والسفري  اخلصصارجصصيصصة،  لصصلصصشصصؤون  املصصصري  للمجلس 
ندوة  حلضور  املجلس،  رئيس  زهران،  منري  الدكتور/ 
الواليات  يف  األبصصحصصاث  »مصصراكصصز  حصصول  كتاب  ملناقشة 
األمريكية«،  اخلارجية  السياسة  عىل  وتأثريها  املتحدة 

ملؤلفه عضو املجلس،الكاتب/ عاطف الغمري.
 27 يف  باجليزة  العامة  مر  بمكتبة  الندوة  عقدت 
تقديم  إىل  باإلضافة  املناقشة  يف  وشارك   ،2017 سبتمرب 
منري  ود.  الريدي،  الرؤوف  عبد  السفري  من  وحتليل 
السفراء:   منهم  املجلس  أعضاء  من  عصصدد   – زهصصران 
د.عزت سعد، مدير املجلس، وإهياب وهبة، ود. رضا 
توفيق،  وحممد  زايد،  الدين  بدر  حممد  ود.  شحاتة، 
واألستاذ  اهلل،  عطية  حازم  والدكتور  الشاذيل،  وحممد 
الغفار،  عبد  عائشة  واألسصصتصصاذة  حنيش،  الغفار  عبد 

والسفري أرشف حريب .
تضمن عرض املؤلف ملضمون الكتاب، رشح لبداية 

إىل  النتقاله  األول  اليوم  منذ  األبحاث،  بمراكز  معرفته 
بإرسال  هناك  األهرام  ملكتب  رئيسًا  املتحدة،  الواليات 
باهتامم  يعلمهم  املراكز  هذه  من  كثري  إىل  خطابات 
إىل  يبعثوا  لكي  نصصدواهتصصم،  بحضور  األهصصصرام  مراسل 
وموضوعاهتا.كان  الندوات  بمواعيد  األهرام  مكتب 
املالحظ يف هذه الندوات أن احلضور هم من النخبة من 
التقتر  الندوات  هذه  وأن  اخلارجية  السياسة  خرباء 
مناقشاهتا عىل عرض معلومات ووجهات نظر حول 
شكل  أحيانًا  يتخذ  بعضها  إن  بل  الصصنصصدوة،  موضوع 
املشاركني،  وتوجهات  آراء  يف  اختالف  مع  املناظرة 
الصحف  يف  نصصرشت  قصصد  التصصكصصون  معلومات  وطصصرح 

األمريكية.
الكتاب،  هلذا  كمؤلف  ُوضع  حينام  أنه  إىل  مشرًيا 
صنع  يف  رشيكًا  ُتعد  املراكز  هصصذه  أن  يعلم  كصصان  فإنه 
خيتار  املنتخب   فالرئيس  اخلارجية،  أمريكا  سياسة 
األمن  مستشار  من  بدءًا  معاونيه  من  العرشات  منها 
القومي، ووزير اخلارجية، وصواًل إىل أطقم املساعدين 

ندوة ملناقشة كتاب حول«مراكز األبحاث 
وتأثريها عىل السياسة اخلارجية األمريكية«

جانب من ندوة ملناقشة كتاب حول »مراكز األبحاث وتأثريها عىل السياسة اخلارجية األمريكية«، 27 سبتمرب 2017
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بالبيت البيض، ممن جيدهم أقرب إىل تفكريه.
مراكزهم،  إىل  هصصؤالء  يعود  واليته،  تنتهي  وحني 
وحيل حملهم أعضاء جدد من مراكز أخرى، خيتارهم 

الرئيس اجلديد.
بمن  األبيض  البيت  صلة  انقطاع  ذلصصك  واليعني 
تواجهه  حني  الرئيس  يشعر  فأحيانًا  منه،  خرجوا 
بأحد  باحثًا  أو  خبريًا  أن  اخلارجية  السياسة  يف  مشكلة 
للتعامل مع هذه املشكلة،  املراكز قد وضع ورقة  هذه 
خارجية  سياسة  منها  ويتخذ  بالورقة،  ماجاء  فيتبنى 
وأيزهناور،  كارتر،  جانب  من  هذا  جرى  حلكومته، 

وترومان، وبوش، ورجيان.
األفكار  أوصناعة  بتقديم  املراكز  هذه  والتكتفي 
– والتي قد  حيث تعمل أيضًا وفق قانون االحتامالت 
فهي  للدولة–  سياسية  بأهداف  مدفوع  بعضها  يكون 
تطرح للمناقشة أحداثًا حيتمل أن تقع مستقباًل حتى 
ولو كانت مستبعدة يف حينها. وجتهز رؤى وتصورات 
وخطط للتعامل املستقبيل معها، من ذلك – عىل سبيل 

قبل  من  للكويت،  حسني  صصصدام  غزو  خطة  املثال– 
وقوعها بعرش سنوات.

–إرسائيلية  املراكز  من  ملجموعة  املؤلف  وعرض 
تعمل  وكيف  إلرسائصصيصصل،  كلية  واملصصنصصحصصازة  الصنع– 
القرن  مصصصرشوع  مصصركصصز  قصصيصصام  ذلصصك  ومصصن  خلدمتها، 

األمريكي اجلديد 
 The Project for the new American«
Century«، بوضع خطة حرب العراق، والتي قدمها 
لكنه   1992 عام  األب  بوش  الرئيس  إىل  تشيني«  »ويك 
أن  إىل  أوراقصصه  حقيبة  يف  تشيني  فوضعها  رفضها. 
أصبح نائًبا للرئيس بوش اإلبن، فأخرجها من حقيبته 

بعد حوايل عرش سنوات ونفذت عام 2003.
املراكز  هذه  من  كثري  بيع  عن  وثائق  قدم  الكتاب 
ميزانية  متويلها  مقابل  أجنبية،  حلكومات  ضمريها 
وفضحته  قطر،  دولصصة  بصصه  ماقامت  وهصصو  املصصراكصصز. 
الكونجرس،  يف  ونوقش  تايمز،  نيويورك  صحيفة 

وباهتام رصيح لقطر بدعمها للجامعات املتطرفة.
ستظل  التي  املراكز،  هذه  وضع  املؤلف  رشح  ثم 
فيها،  اخلطوط  تتداخل  أوسصصع  منظومة  من  جصصزًءا 
يف  اخلارجية  السياسة  قرار  صدور  أجل  من  للضغط 
صورة معينة. منها قوى الضغط، ومجاعات املصالح، 
واملؤسسة العسكرية الصناعية األمريكية، واملؤسسات 
املركزية  املصصخصصابصصرات  ووكصصالصصة  الصصكصصربى،  االقتصادية 

واإلعالم.
يف  العريب–  لعاملنا  بالنسبة  ظهر–  التداخل  هصصذا 
وتغيري  اخلالقة  الفوضى  مرشوع  وراء  بقوة  احلشد 
والعقائدية  الطائفية  الصصراعصصات  وإشعال  األنظمة، 
وتفتيتها  تقسيمها  أجصصل  مصصن  الصصصدول،  هصصذه  داخصصصل 
وإعادة رسم حدودها. وكل ذلك مسجل يف مناقشات 
ومساجالت مكتوبة نرشت يف منابر عديدة بالواليات 

املتحدة.
ومعنى ذلك أن العامل العريب بأكمله، يقف عىل خط 
واملحليني  اخلارجيني،  الالعبني  وكل  واحد،  مواجهة 
من  جزء  اخلارجية  للقوى  الوكيل  دور  يلعبون  الذين 

منظومة سياسية لقوى كربى.

جانب من ندوة ملناقشة كتاب حول »مراكز األبحاث وتأثريها 
عىل السياسة اخلارجية األمريكية«، 27 سبتمرب 2017
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املري  املجلس  استقبل   ،2017 فرباير   23 بتاريخ 
صباًحا  عرش  احلادية  الساعة  متام  يف  اخلارجية  للشؤون 
اجلنوبية  كوريا  مجهورية  سفري  سن«،  يون  »جو  السيد/ 
الكوري  الصصدفصصاع  ملحق  الصصزيصصارة  يف  ورافصصقصصه  مصصر،  لصصدى 
الكورية،  السفارة  أعضاء  من  وعدد  مو«،  جني  السيد/»كيم 
املجلس،  رئيس  زهصصران  منري  د.  السفري/  من  كل  وبحضور 
أعضاء  من  وعصصدد  املجلس،  مدير  سعد  عزت  د.  والسفري/ 

املجلس.
بالسفري  زهصصران  منري  السفري/  برتحيب  اللقاء  بصصدأ 
الكوري، مؤكًداعىل عمق ما جيمع البلدين من تاريخ طويل 
تعززت  والتي  املصصايض،  القرن  مخسينات  منذ  ومشرتك 
وارتفاع   ،2016 يناير  يف  هلا  السييس  الرئيس  بزيارة  مؤخًرا 
معدل التبادل التجاري بني البلدين، والتطلع لتنمية العالقات 
بني اجلانبني يف كافة املجاالت، وبخاصة عىل الصعيد الثقايف 
واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  جمال  ويف  واالقتصادي 
اآلراء  وتبادل   )Socio Economic Development(

حول كافة القضايا ذات االهتامم املشرتك. 
عىل  الصصضصصوء  تسليط  أمهصصيصصة  عصصىل  بالتأكيد  خمتتاًم 
التطورات فيام يتعلق باتفاقية الرشاكة عرب املحيط اهلادئ 
إعالن  ظل  يف   )Trans-pacific-partnership( )TPP(

اإلدارة األمريكية اجلديدة اإلنسحاب من االتفاقية.
عىل  املصصجصصلصصس  بشكر  حصصديصصثصصه  الصصكصصوري  الصصسصصفصصري  بصصصدأ 

االستضافة،موضًحا أنه سيتناول البيئة األمنية ملنطقة شامل 
رشق آسيا، والتجارب والتهديدات النووية لكوريا الشاملية ، 

وذلك بجانب العالقات الثنائية الكورية – املرية.
وحول العالقات املرية – الكورية، أكد السفري الكوري 
متتع مر وكوريا بعالقات متينة وقوية للغاية تعززت مع 
وصول الرئيس السييس للحكم، والزيارة التي قام هبا مطلع 
الشخصيات  من  العديد  توافد  أعقبها  والتي  املايض،  العام 
اجلانبني  الصناعة من  لقاءات بني وزيري  الكورية، وتنظيم 

يف مارس 2016.
يف  الكورية  الرشكات  تقدمه  أن  يمكن  ما  بحث  هبدف 
جمال التنمية االقتصادية يف ظل التجربة املرية وبرنامج 
تنافسية  بمميزات  متتعها  عن  فضاًل  االقتصادي،  االصالح 
التطور  عىل  ومنفتح  كبري  استهالكي  سوق  بكوهنا  تتعلق 
عىل  عملها  جانب  إىل  الكياموية،  والصناعات  التكنولوجي 
توافر  عن  فضاًل  املاضية،  الفرتة  يف  التحتية  البنية  تطوير 
القرى  وإنشاء  احلوكمة  جمصصال   يف  للتعاون  كبرية  فرص 
لنقل  التدريبية  املنح  وتوفري  الثقايف  التبادل  وكذا  الذكية، 
املجاالت،  كافة  يف  املرية  للسوق  الكورية  الفنية  اخلربات 
ملجاالت  وانتقاله  التعاون  هذا  استمرار  يف  أمله  عن  معرًبا 
أرحب تتعلق بتعزيز التعاون عىل املستويني الثقايف والشعبي.
ثم دارت مناقشات مستفيضه من أعضاء املجلس حول 

كافة املوضوعات التي طرحها السفري الكوري.

ندوة املجلس مع السفري الكوري

جانب من اللقاء مع السفري الكوري بالقاهرة، 23 فرباير 2017
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بتاريخ 22 مايو 2017، استقبل املجلس املري للشؤون 
اخلارجية السيد املهندس/ طارق املال، وزير البرتول والثروة 
يف  الطاقة  قطاع  مستجدات  آخر  عن  للحديث  املعدنية، 
املجلس  أعضاء  إطالع  عىل  سيادته  حرص  حيث  مر، 
بزيادة  تتعلق  الوزارة، واملتضمنة ملحاور  عىل اسرتاتيجية  
البرتولية،  املنتجات  من  البالد  احتياجات  وتأمني  اإلنتاج، 
فضاًل  البرتول،  قطاع  وحتديث  لتطوير  مرشوع  تنفيذ  و 
للمنازل  الطبيعي  الغاز  توصيل  مرشوعات  يف  التوسع  عن 
لتعظيم  البرتوكيامويات  صناعات  يف  والتوسع  واملصانع، 
من  تنفيذها  يتم  الرؤية   تلك  أن  وأوضح  املضافة،  القيمة 
خالل خطط قصرية وطويلة األجل يف ظل رؤية متكاملة 
بالتنسيق  إعصصدادهصصا  تصصم   ،2035 عصصام  حتى  الطاقة  لقطاع 
وزارة  رأسها  وعىل  الصصوزارات  وباقي  البرتول  وزارة  بني 

الكهرباء.
إطار  يف  تأيت  املرشوعات  تلك  أن  سيادته  أكد  وقد  هذا 
الغاز  كفاءة  لرفع  واهلادفة   ،2030 للتنمية  املرية  الرؤية 
العاملية،  للمعايري  املصصري   املنتج  ومطابقة  املستخرج، 
رفع  خالل  من  والعجز  التمويلية  الفجوة  سد  عن  فضاًل 
لتلبية  املضافة  القيمة  بصناعات  واالهتامم  تدرجيًيا،  الدعم 
أمهية  مع  الفائض،  وتصدير  املحيل  الطلب  احتياجات 
إقليمي  ملركز  مر  لتحويل  حالًيا  الصصوزارة  حترك  إدراك 
كام  اإلقليمية،  املياه  يف  احلصصدود  ترسيم  خالل  من  للطاقة 
وتوقيع  التحكيم،  قضايا  وتسوية  قصصربص،  دولصصة  مع  تم 

مذكرات تفاهم مع الدول املصدرة للطاقة.

ندوة حول »التنمية االقتصادية 
يف حمور منطقة قناة السويس«

 7 الثالثاء  يوم  اخلارجية  للشؤون  املري  املجلس  نظم 
مارس 2017، ندوة حتدث خالهلا دكتور/ أمحد درويش، 
الرئيس السابق ملجلس إدارة اهليئة االقتصادية ملنطقة قناة 
قناة  منطقة  حمور  يف  االقتصادية  »التنمية  عن  السويس، 
السويس«، وذلك بحضور كاًل من السفري/ د. منري زهران، 
املجلس،  مدير  سعد،  عزت  د.  والسفري/  املجلس،  رئيس 
واألكاديميني  السفراء  من  املجلس  أعضاء  من  ولفيف 

واخلرباء.
كافة  عصصىل  احلصصضصصور  بصصإطصصالع  حديثه  درويصصصش  د.  بصصدأ 
يتم  ما  أن  أكد  حيث  القناة،  منطقة  يف  اجلارية  التطورات 
املريني  يراود  حلاًم  كان  وتطوير،  مرشوعات  من  حالًيا 
كيفية  إىل  باستمرار  يتطلعون  كانوا  حيث  بعيد،  زمن  منذ 
اسرتاتيجي  موقع  ذو  مالحي  كممر  القناة  من  االستفادة 
واالرتقاء  موانئها،  بتطوير  أخرى،  دول  فعلت  كام  مهم، 
كافة  ويف  العابرة،  للسفن  املقدمة  اخلصصدمصصات  بمستوى 
حتصيل  عىل  فقط  االقتصار  وعدم  اللوجيستية  النواحي 

الرسوم.
خمتلف  حول  املجلس  أعضاء  من  مناقشات  ودارت 
جوانب هذه املرشوعات، وتأثريها اإلجيايب عىل األوضاع 
أرايض  ختصيص  يف  والصصتصصوسصصع  مصصر،  يف  االقصصتصصصصصاديصصة 
للمرشوعات االستثامرية خاصة اإلفريقية، وتوفري فرص 
برامج  تطبيق  يف  واالستمرار  املرية،  للعاملة  التدريب 

اقتصادية طموحة.

وزير البرتول والثروة املعدنية املهندس/ طارق املال 
يرشح أمام املجلس مستجدات قطاع الطاقة يف مر

لقاء مع وزير البرتول والثروة املعدنية املهندس/ طارق املال

ندوة حول » التنمية االقتصادية يف حمور قناة السويس«، 7 مارس 2017
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مائدة  2017اجتامع  مارس   26 املوافق  األحد  يوم  شهد 
رشو،  خالد  األستاذة/خالدة  مع  املجلس  ألعضاء  مستديرة 
عن  للحديث  كردستان،  بربملان  الثقافية  اللجنة  مستشار 
معاناة األيزيديني عىل يد عصابات داعش، وأوضاع النازحني 

يف املخيامت.
املجلس،  رئيس  زهصصران،  منري  السفري/د.  اجللسة  ترأس 
السيد/  بمشاركة  املجلس،  مدير  سعد،  عزت  د.  والسفري/ 
رجائي فايد، عضو املجلس، ود. ياسني رؤوف، مسؤول مكتب 
القاهرة للعالقات اخلارجية عن االحتاد الوطني الكردستاين، 

وعدد من أعضاء املجلس املري للشؤون اخلارجية.
زهران  منري  السفري/  برتحيب  االجتامع  أعامل  بدأت 
رشو،الكاتبة،  خالد  خالدة  السيدة/  وبخاصة  باحلضور، 
التي  والقصائد  الروايات  وصاحبة  والربملانية  واألكاديمية 

نالت عليها العديد من اجلوائز.
قدومها  خصصالصصدةبصصأن  االسصصصتصصصاذة/  أكصصصدت  جانبها  مصصن   
للمجلس ليس هبدف كسب التعاطف إعالميًا، وإنام هبدف 
التنوع  احصصرتام  عىل  العمل  رضورة  تقتيض  رسالة  إيصال 
مبادئ  أبسط  هي  والتي  العقيدة،  حرية  و  واالخصصتصصالف 
اإلنسانية، و كان غياهبا سببًا فيام حدث من فوضى بمنطقة 
الرشق األوسط،  مشددة عىل أن اجلميع دومًا يروج بأمهية 
وباعتبار  إقصصراره،  دون  ولكن  احرتامه  ورضوة  االختالف 
تكن  فلم  العربية  احلكومات  احدى  هي  العراقية  احلكومة 
تقر برضورة احرتام األقليات العراقية وكانت تتم معاملتهم 

كمواطنني من الدرجة الثانية .

زيارة وفد الص UNTSO للمجلس 
املري للشئون اخلارجية

املجلس  بمقر  ُعقد   ،2017 أغسطس   8 بتاريخ 
لقاء مع وفد من بعثة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة

United Nations Truce Supervision Organization )UNTO(
وقد ضم الوفد املري السفري/ د. عزت سعد, مدير 
من  و  املجلس,  عضو  ابراهيم,  حممد  اللواء  و  املجلس, 
Ms Kai- و   UNTSO, General Gawnال جانب 

Errik, رئيسة مكتب االتصال لدى القاهرة.
حول  الصصصرؤى  وتصصبصصادل  التباحث  الصصلصصقصصاء  خصصالل  وتصصم 

املوضوعات التالية:
يف  والرشطة  املسلحة  القوات  وجهود  سيناء  وضع  صص 

مواجهة اجلامعات اإلرهابية واملتطرفة.
مع  املتحدة  والصصواليصصات  مر  بني  العالقات  تغري  صص 
العالقات  خيص  فيام  أمريكا  توقعات  اجلديد:  الرئيس 
املرية ص اإليرانية، وتوقعات مر يف املقابل واآلثار بالنسبة 

إلرسائيل و العالقات املرية ص اإلرسائلية.
صص  العالقات الثنائية املرية السودانية. 

مؤخرا  جرت  التي  املناقشات  تأثري  غزة/محاس:  صص 
عىل  اآلثار  احلدود،  عىل  العازلة  املناطق  القاهرة،  يف  بينهام 

التمرد يف سيناء.
ناقش اللواء حممد ابراهيم الوضع يف سيناء و املناقشات 
بصصني محصصاس ومصصصر. وأوضصصصح دور اجلصصيصصش املصصصري يف 
القضاء عىل اإلرهاب ونجاح اخلطط الشاملة التي وضعتها 
مر منذ ثالث سنوات للقضاء عىل اخلطر الذي قد تشكله 

اجلامعات اإلرهابية هناك.
مر  بني  العالقات  إىل  سعد  عزت  السفري  وتطرق 
للعالقات  وبالنسبة  والسودان،  ومر  املتحدة  والواليات 
الثنائية بني مر والسودان أوضح السفري أمهية ماجيمع 
البلدان من تاريخ وقيم مشرتكة يستوجب البناء عليها،  كام 
الدويل مع مر حتى تتمكن من  التعاون  أكد عىل أمهية 
وحرص  السيايس،  االستقرار  وحتقيق  االرهاب  حماربة 
السلبية  اآلثصصار  من  بالرغم  أنه  التأكيد  عىل  عزت  السفري 
لإلصالحات االقتصادية املرتتبة عىل الشعب املري إال أنه 

يتفهم رضوريتها ويدعم القيادة السياسية يف ذلك.

مائدة مستديرة حول مأساة األيزيديني

لقاء مع الدكتورة/ خالدة خالد رشو مستشار اللجنة الثقافية 
بربملان كردستان للحديث عن مأساة األيزيديني

)UNTO(
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يف  املجلس،  رئيس  زهصصران  منري  السفري  شصصارك 
للقانون  الصصدويل  للمعهد  املستديرة  املصصائصصدة  أعصصامل 
اإلنساين، يف الفرتة من )7-9( سبتمرب 2017، حول 
اإلضافيني  الربوتوكولني  اعتامد  بعد  سنة  »أربعون 
وآفصصاق  وأطصصصصراف  نصصزاعصصات   : جنيف  التصصفصصاقصصيصصات 
القضايا  من  العديد  مناقشة  متت  حيث  جديدة«، 
الربوتوكولني التفاقيات  وعىل رأسها عدم خضوع 
القوات  التي قد ترتكبها  جنيف 1949، واالنتهاكات 
انتهاكًا  وتعد  السالم  حفظ  قصصوات  ومنها  الدولية 
حكومات  حماسبة  وعدم  اإلنساين  الدويل  للقانون 
تلك القوات عىل االنتهاكات املرتكبة من قبل قواهتا، 
مذكرات  صياغة  حتسني  رضورة  مايستلزم  وهو 
التفاهم التي توقعها األمم املتحدة مع تلك الدول لكي 
بأحكام  وتوعيتها  السالم  حفظ  قوات  تدريب  يتم 

القانون الدويل اإلنساين.
حول  اخلصصرباء  بني  قانونية  مناقشة  جرت  كام 

الدول،  بني  النزاعات  يف  املحاربة  القوات  استخدام 
والتي من شأهنا إيقاع ضحايا قتيل وجرحي وتدمري 
غصصري مصصربر ألهصصصداف مدنية مصصن مصصنصصازل ومصصدارس 
ومستشفيات، وعدم التفريق بني األهداف احلربية 
واإلنسانية، وهو حُمّرم وفًقا ألحكام الربوتوكولني 
اإلضافيني، واملادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف 
األربعة. أثريت أيًضا عدد من املوضوعات منها قيام 
الرشعي  غري  بالتدخل  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 
املشاركون  وتعرض  العراق،  يف  القوة   باستخدام  و 
اإلنساين  الدويل  القانون  التي يوفرها  الضامنات  إىل 
يف  احتجازهم  تصصم  الصصذيصصن  ولصصألشصصخصصاص  للمدنيني 
كام  اإلنسانية،  القواعد  مراعاة  ورضورة  السجون 
التي  اجلنسية  االعتداءات  عن  جلسة  ختصيص  تم 
حتدث عىل املدنيني وبني املتحاربني وقوات حفظ 
مشاركة  أمهية  موضوع  أثري  كام  األممية،  السالم 
اإلنساين،  الدويل  القانون  تطبيق  عمليات  يف  النساء 

مشاركة املجلس يف عدد من املؤمترات الدولية:

سفري
د. منري زهران

رئيس املجلس املري للشؤون اخلارجية

سفري
د. عزت سعد

مدير املجلس املري للشؤون اخلارجية

)UNTO(
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هذا باإلضافة إىل أنه تم ختصيص جلسة عن موضوع 
انتهاء والية حمكمة جرائم احلرب يف يوغوسالفيا 
السابقة يف نوفمرب القادم، وتم استعراض انجازات 

املحكمة.
السفري  مصصشصصاركصصة  جصصصاءت  أخصصصرى  ناحية  مصصن 
الندوة  أعصصامل  يف  املجلس،   مدير  سعد  د.عصصصزت 
املشرتكة بني كلية الشؤون الدولية والسياسة العامة 
العالقات  ومعهد  بالقاهرة،  األمريكية  باجلامعة 
الدولية اليوناين، واملركز القربيص للتنمية اخلرضاء 
االسرتاتيجي  »التعاون  حصصول  الطاقة  وسياسات 
البازغ بني مر وقربص واليونان : الطاقة واألمن«  
أعامل  تضمنت  وقصصد    ،2017 سبتمرب   25 بتاريخ 
الندوة حمورين حول التعاون بني الدول الثالث يف 
جمال الطاقة، والتعاون والتحديات يف منطقة رشق 
املتوسط . وخالل كلمة للسفري/ عزت سعد، أشار 
إىل أمهية تعزيز التعاون بني الدول الثالث يف جمال 
إليه  ُتضاف  بينهم  اسرتاتيجي  حتالف  وبناء  الغاز 
الكربى  الغاز  حقول  وربط  استقراراها،  بعد  ليبيا، 
بني مر واليونان وقربص توطًئة للبدء يف تصدير 
الغاز ألوروبا، والعمل عىل تطوير اسرتاتيجية شاملة 

لصناعة الغاز.
كام جاءت مشاركة السفري عزت سعد يف أعامل 

مؤمتر قمة عامن حول »دور مراكز الفكر يف رسم 
املستقبل يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا« 
امليت  بالبحر   ،2017 سبتمرب   )21–19( من  الفرتة  يف 
باألردن، ويف إطار دعوة موجهة للمدراء التنفيذيني 
وشامل  األوسصصط  الصصرشق  منطقة  يف  الفكر  ملراكز 
أعامل  يف  سعد  عصصزت  د.  السفري  شصصارك  إفريقيا، 
بن  احلسن  األمري  رعاية  حتت  عقدت  التي  القمة 
حتدي  مواجهة  حصصول:  جلسات   5 عصصىل  طصصالل، 
األوسط  الصصرشق  منطقة  يف  والراديكالية  التطرف 
االقتصادية.  والتنمية  التعاون  إفريقيا،  وشصصامل 
وخالل اجللسة العامة الرابعة التي خصصت لألمن 
السالم.. صناعة  »إمكانية  عنوان  حتت  اإلقليمي 
يف  التقليدية  وغري  التقليدية  التحديات  مواجهة 
املنطقة«، أّكد السفري/ عزت سعد أن األمن بأبعاده 
املختلفة أصبح يمثل حتدًيا متزايًدا للمنطقة والعامل، 
ملعضلة  بسيطة  أو  املصصدى  قصرية  حلول  والتوجد 
األمن يف املنطقة، وهو مايستوجب رضورة البحث 
الصصدول،  بني  النزاعات  لكافة  توافقية  حلول  عن 
اإلقليمية  القوى  ملواجهة  العريب  العامل  وبخاصة يف 
وخلصت  املنطقة،  يف  األمن  لزعزعة  تسعى  التي 
القمة إىل عدد من التوصيات اهلامة يف جمال تنشيط 

دور مراكز الفكر وزيادة فاعليتها.

زيارة أعضاء املجلس ألديرة وادي النطرون
وادى  أديرة  إىل  وأرسهم  املجلس  ألعضاء  زيارة   ،2017 مارس   18 بتاريخ  اخلارجية،  للشؤون  املري  املجلس  نظم 
»األنبا بيشوى«، دير  اآلتية: دير  الزيارة كاًل من األديرة  البحرية، وذلك ملدة يوم واحد، وشملت  النطرون بمحافظة 

»الرباموس«، دير »الرسيان«، دير »األنبا مقار«.
وقد سامهت الزيارة وفق ما أكده األعضاء، عىل أهنا أتاحت هلم التعرف عىل تاريخ األديرة، ودورها االجتامعي، 

والثقايف، يف نقل رسالة السالم، التي حتملها. 
وقد أشاد األعضاء باملستوى الثقايف والتعليمي للرهبان،  والذي سيساهم بدوره يف نقل رسالتهم للزائرين وما القوه 

من حفاوة لدى استقباهلم.


