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 نشـــرة تصــــــدر عن
٢٠١٩ ديسمبر - نوفمبر – أكتوبر :نالستولثانى واالعدد    

للشئون الخارجية مؤتمره السنوي تحت شعار "أمن الشرق األوسط..  ، عقد المجلس المصري٢٠١٩ديسمبر  ٢٤و ٢٣على مدى يوَمي 
يين والسفراء والباحثين والمهتمين بقضايا المنطقة والعالم، الفرص والتحديات"، حضرته وشاركت في أعماله نخبة متميزة من األكاديم

وافتتح أعمال المؤتمر معالي السيد وزير الخارجية سامح شكري، بكلمة تناول فيها األهداف االستراتيجية في برنامج عمل الحكومة 
رحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة جني الثمار، لحماية األمن القومي وسياسة مصر الخارجية اتساقاً مع التكليف الرئاسي باالنتقال من م

وذلك انطالقاً من كون مصر قوة إقليمية تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لإلقليم أو القارة وتدافع عنها وفقاً لمبادئ القانون الدولي 
قيق  المصالح المشتركة، والتمسك واألطر متعددة األطراف، بما يعزز التعاون بين الدول في إطار من المساواة واالحترام المتبادل وتح

بدور الدولة الوطنية ومؤسساتها كضامن لتحقيق أهداف اإلصالح والتنمية وفق رؤية وإرادة الشعوب وليس تبعاً ألولويات ومصالح 
   .أطراف خارجية

ألول منها على المحددات الداخلية وإلى جانب جلستَْيه االفتتاحية والختامية، عقد المؤتمر أربع جلسات تناول كٌل منها محوراً؛ ركَّز ا
ألمن الشرق األوسط، وتناول الثاني الجوانب االقتصادية والسياسية والقانونية لغاز شرق المتوسط، فيما ركَّز المحور الثالث على 

  .الرؤى اإلقليمية ألمن الشرق األوسط، وأخيراً، تناول المحور الرابع الرؤى الدولية ألمن المنطقة
ا في الجلسات األربع من مناقشات تعرضت لمختلف جوانب الموضوعات التي طرحت فيهاباإلضافة إلى التوصيات وبخالف مادر 

  .بما ينبغي اتخاذه تجاه أوضاعها الراهنة فقد تم التطرق في ختام الجلسة الرابعة في األجندة الدولية تجاه مكافحة اإلرهاب في المنطقة
  .الشرق األوسط وتنمية دولها كما له من تأثير خطير على أمن منطقة

وفي هذا السياق،  أكد المؤتمر على الحاجة إلى تعزيز الجهد الجماعي من أجل مكافحة اإلرهاب، خاصةً مع تنامي هذه الظاهرة 
طلقاء، وقيام وتفشيها بسبب المقاربة االنتقائية للدول الغربية في هذا الشأن باالكتفاء بمواجهة داعش والقاعدة وترك اإلخوان المسلمين 

بعض الدول بدعم اإلسالم السياسي بدعوى حماية الديمقراطية وحقوق اإلنسان. كذلك تمت اإلشارة إلى أن مسألة وضع تعريف محدد 
لإلرهاب ماتزال محل جدل وأن بعض الدول الغربية ماتزال تروج للعديد من المصطلحات المضللة بهدف السعي إلى إضفاء الشرعية 

المقاربة الغربية ماتزال تتسم بإزدواجية المعايير. وقد أدان المؤتمر استمرار بعض الدول من اإلقليم في إيواء  على بعضها، وأن
العناصر اإلرهابية والسماح لها بالنفاذ إلى المنصات اإلعالمية لنشر الفكر المتطرف والتحريض على اإلرهاب، وهو مايشكل خرقاً 

عن األمم المتحدة، وأن بعض الدول ماتزال تعلي المصالح السياسية على مكافحة اإلرهاب،  فاضحاً للقرارات ذات الصلة الصادرة
األمر الذي تعكسه األوضاع في كٍل من سوريا وليبيا حيث تنشط المنظمات اإلرهابية. وخلص المؤتمر في هذا الشأن إلى التأكيد على 

األمنية لتشمل األبعاد اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة اإلرهاب تتجاوز الجوانب 
  .والتنموية

  ٥التفاصيل ص 

المؤتمر السنوي للمجلس المصري 
٢٠١٩للشئون الخارجية   

الفرص ... أمن الشرق األوسط"
"والتحديات  

٢٠١٩ديسمبر  ٢٤-٢٣  
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 المجلس إدارة مجلس أعضاء
  الخارجية للشئون المصري

  الشرفي الرئيس
 الريدى الرؤوف عبد/  السفير

  
  اإلدارة مجلس رئيس

  زهران منير محمد./ د السفير
 

  اإلدارة مجلس رئيس نائب
  حسونة أنيسة /السيدة

 

  العام األمين
  الزميتي هشام/  السفير

 

  الصندوق أمين
 هللا عطية حازم. د

  
  اإلدارة مجلس أعضاء

  هالل الدين على. د.أ

  حسونة حسين. د السفير

  حرب الغزالى أسامة. د

  عمر منى/  السفيرة

  كارم محمود/  السفير

 زيد أبو سيد/  السفير
  

  المجلس مدير
 سعد عزت /د السفير

  

  التحرير رئيس
 الغمري عاطف

  

  المجلس عنوان

 -عثمان أبراج فاخر، ٢ برج
 -المعادي– النيل كورنيش

  .القاهرة

 6-202/25281091: ت

  202/25281093: ف

  :اإلليكتروني البريد

info@ecfa-egypt.org 

 
  الراعي البالتيني

ولعل أبرز التحوالت على المستوى الدولي، اتفاق علماء السياسة بدءاً من السنوات العشر 

األخيرة من القرن العشرين على أن القدرة االقتصادية التنافسية صارت على قمة مكونات األمن 

 ما تزيد عنها أحياناً.القومي تتساوى في ذلك مع القدرة العسكرية ورب

 وكان ذلك هو الذي مَكن دوالً صاعدة من أن تكتسب لنفسها مكانة ونفوذاً دولياً وإقليمياً.

وفيما يتعلق بمنطقتنا العربية في إطارها اإلقليمي فإن محددات األمن القومي  قد تداخلت فيها 

 عناصر مستجدة ، تشكل فرصاً وتحديات في ذات الوقت.

ختيار المجلس المصري للشئون الخارجية، موضوعه للمؤتمر وعلى ضوء هذه المتغيرات جاء ا

تحت عنوان "أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديات"، وجرت تغطية  ٢٠١٩السنوي لعام 
الموضوع في أربع جلسات تناولت مختلف المحاور المتعددة ألمن المنطقة في محاولة لإلحاطة  

 ب ماطرأ على المنطقة والعالم من تغيرات.بمحددات األمن القومي الثابت منها والمتغير حس

وفي إطار التأكيد على جودة التعليم ونتائجه بالنسبة لتقدم الدول وتنميتها وكيفية التنسيق 

والتعاون اإلقتصادي بين دول المنطقة، والعمل على االستفادة من الموارد الجديدة التي لم تكن 

ات من دول إقليمية غير عربية كإيران متوافرة من قبل مثل اكتشافات الغاز إضافة إلى تحدي

وتركيا وإسرائيل، فضالً عن أهمية القوة العربية المشتركة في مواجهة التحديات، وكذلك رؤية 

 القوى الدولية ألمن المنطقة وماطرأ عليها من تحوالت تجاه القضايا العربية.

دودة، لكن صار وقد ألقت المناقشات الضوء على األمن القومي الذي لم يعد  محكوماً بعناصر مح

شامالً لمجموعة من المكونات التي تفرض ضرورة إعادة النظر في وضعية األمن القومي 

بعناصره المستجدة والتي تفرض على دول المنطقة إعادة النظر في مفاهيمها ألمنها القومي، 

 ومجاراة التطور في عالم لم يعد ساكناً لكنه يتغير بسرعة ملموسة.

 (المحرر)
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ة اتصاالً بالتطورات التي تشهدها الساحة السورية وبصفة خاص      
بعد العملية التركية على الشمال السوري "نبع السالم"، كانت دعوة 

 -منسق اللجنة الدائمة للشئون العربية بالمجلس –السفير/إيهاب وهبة 
زمة السورية"، في لعقد حلقة نقاشية بالمجلس لمناقشة "تطورات األ

رئيس  -بمشاركة كل من السفير/ د. منير زهران، ٢٠١٩نوفمبر  ١٨
مدير المجلس، والسادة السفراء  -السفير/د.عزت سعدالمجلس، و

أعضاء المجلس: سيد أبو زيد، عبد الرحمن صالح، حازم خيرت، 
  محمد عبد الحميد قاسم، يوسف الشرقاوي، والدكتور/رجائي فايد .

تناول المبادرات المطروحة لتسوية األزمة بما فيها  الحلقة خاللتم 
انعقاد اللجنة الدستورية المعنية بإعداد دستور للبالد، والمؤتمر 

بمبادرة فرنسية  – ٢٠١٩نوفمبر  ١٤في واشنطن في  هالمزمع عقد
والذي يضم دول التحالف الدولي ضد االرهاب، وذلك في ضوء  –

الذي لم يقلل من مخاوف وانتقادات الدول الغربية لقرار االنسحاب األمريكي من سوريا، باعتبار  تصفية زعيم داعش، األمر
أنه يمكن أن يدعم مساعي داعش للعودة من جديد إلى الساحة وتهديد أمنها ومصالحها، وذلك رغم مقتل زعيمها، كما تم تناول 

صة في ضوء العملية العسكرية التركية التي أطلقها أردوغان في والروسية في سوريا، خا يرانيةتطورات األدوار التركية واإل
، شمال شرق سوريا وما فرضته من معطيات جديدة، وهي العملية التي توقفت بمقتضي تفاهمات توصلت ٢٠١٩أكتوبر  ٩

  .من الشهر ذاته ١٧إليها تركيا والواليات المتحدة في 
ف عربي فاعل على األرض وداعماً للدولة السورية والتي أصبحت ساحة همية وجود موقألى إالتنويه  ،لسياقاوتم في هذا  

، وتقديم مبادرة مصرية بالتنسيق مع األطراف العربية بما يضمن توفير تسوية عربية عادلة لألزمة للتنافسات اإلقليمية والدولية
  السورية وعدم ترك الساحة السورية للتنافس اإلقليمي والدولي.

  
عن  ٢٠١٩نوفمبر  ١٨يوم  اإلدارة األمريكية يعبر المجلس المصرى للشئون الخارجية عن إدانته بأشد العبارات إلعالن

يعتبرانتهاكاً صارخاً ألحكام القانون  يالضفة الغربية المحتلة، والذ ياالعتراف بمشروعية المستوطنات اإلسرائيلية ف
المادة الثانية، ومبدأ عدم جواز احتالل أراضى الغير بالقوة  يومبادىء ميثاق األمم المتحدة المنصوص عليها ف يالدول

ة تحدياً لقرارات الشرعية الدولية الصادر . كما يمثل اإلعالن١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام  يكما هو مثبت ف المسلحة،
بشأن إدانة  ٢٠١٦لسنة  ٢٣٣٤عن مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، وخاصةً قرار مجلس األمن رقم 

 يالضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم االعتراف بأ يإسرائيل بوقف األنشطة االستيطانية ف طالب ياالستيطان والذ
حد ذاته  ييمثل ف مفاوضات. فضالً عن أن اإلعالنعن غير طريق ال ١٩٦٧تغييرات تجريها إسرائيل على خطوط 

الضفة الغربية "يتعارض مع  يف ي، والذى أكَّد أن البناء االستيطان١٩٧٨األمريكى عام ي تنصالً من الموقف الرسم
  ".يالقانون الدول

العالم  يمسيحيين فاألخير استفزازاً لمشاعر الشعوب العربية واإلسالمية والمسلمين وال يكذلك يأتى اإلعالن األمريك
السافر إلى الجانب  يمزيداً من التعقيد حول كيفية إدارة عملية السالم، وترسيخ االنحياز األمريك يقاطبةً، كما يضف

 ي، ما يقّوِض من إمكانية قيام واشنطن بدور الوسيط المحايد والنزيه للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع فياإلسرائيل
  منطقة الشرق األوسط على أساس حل الدولتَْين.

، وعلى ضرورة التمسك بقرارات يللشئون الخارجية مجدداً إدانته لإلعالن األمريك يوعليه، يؤكد المجلس المصر
 الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير يفيما يتعلق بوضعية المستوطنات اإلسرائيلية ف يالشرعية الدولية والقانون الدول

  والقرارات الدولية ذات الصلة. يمع قواعد القانون الدول ىقانونية وتتناف

 مناقشة تطورات األزمة السورية على أجندة اجتماع لجنة الشئون العربية ،
 ٢٠١٩نوفمبر  ١٨في 
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 في أعمال منتدى عمان األمني والذي عقد في  -رئيس المجلس -نتدى عمان األمني، شارك السفير/د. منير زهران بدعوة من م

  .٢٠١٩نوفمبر  ٧و ٦العاصمة األردنية عًمان يومي 
 آل شارك في المؤتمر األمين العام لمنظمة األمن والتعاون األوروبي، وإياد عالوي رئيس وزراء العراق السابق، والشيخ عبد هللا 

خليفة وكيل وزارة الخارجية من البحرين، ومن المسئولين في األردن الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية، وعلي 
ً للوكالة الدولية للطاقة  أصغر سلطانية من إيران، واعتذر رفائيل جروسى سفير األرجنتين في فيينا بعد أن تم انتخابه مديراً عاما

من الواليات المتحدة ووكيلة وزارة الخارجية الهولندية وعدد من  (NTI) ودبورا روزنبلوم نائب رئيس هيئة التهديد النووىالذرية، 
  .منظمات المجتمع المدني العربية واألمريكية واألوروبية، ومنها المجلس المصري للشئون الخارجية

 عن الموقف العربي من مؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار  –م األول تحدث السفير زهران ثالث مرات في المنتدى؛ األولى في اليو
، والذى يسبقه مؤتمر عن منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، دعا له السكرتير العام لألمم المتحدة، ٢٠٢٠لعام 

نتشار النووي وما بعده، وأوضح فيها أن معاهدة ، والعيد الخمسين لمعاهدة منع اال٢٠١٩نوفمبر  ٢٢إلى  ١٨ويُعقَد في نيويورك من 
جاءت لسد الفراغ الذي تركته معاهدة منع االنتشار النووى لعدم تحقيق األخيرة الهدف المنشود  ٢٠١٧حظر األسلحة النووية لعام 

وصل عدد الدول التي  بعد أن ٢٠٢٠منها، أي تحقيق نزع السالح النووي من العالم، مع توقع دخولها حيز النفاذ قبل نهاية عام 
دولة. كما أعرب عن األمل في نجاح  ٣٣دولة، وبلغ عدد الدول التي صدَّقت عليها  ٧٩إلى  ٢٠١٩وقعت عليها مع نهاية أكتوبر 

المؤتمر المقرر عقده في نيويورك عن الشرق األوسط في نوفمبر الجاري، بشرط مشاركة إسرائيل والواليات المتحدة فيه، حيث أن 
. كما ٢٠٢٠ألن فشله سوف يؤثر سلباً على فرص نجاح مؤتمر المراجعة لعام -ما أعلن حتى اآلن عدم المشاركة في المؤتمر كالً منه

طالب بتعديل الئحة إجراءات مؤتمر المراجعة لتحقيق ديموقراطية اتخاذ القرار بالسماح بالتصويت بأغلبية الثلثين في حالة عدم 
لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في مراجعة المعاهدة في جميع لجان المؤتمر الثالث على غرار التوصل لتوافق اآلراء، والسماح 

  .ما يجري عليه العمل في مجلس حقوق اإلنسان
  وتحدث خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية عن نشاط الهيئة وخاصة في بناء المفاعالت النووية في األردن، وعن مؤتمر

، وهدَّد باحتمال انسحاب الدول العربية من معاهدة منع االنتشار إذا فشل مؤتمر األمم المتحدة عن إنشاء منطقة ٢٠٢٠لعام  المراجعة
  .الشرق األوسط، وفي حالة عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة

 انسحاب واشنطن من االتفاق  دافع علي أصغر سلطانية عن إيران وعن موقف بالده في مقاومة العقوبات األمريكية التي فرضتها بعد
  .النووي اإليراني

  واهتم أحد مراكز البحث اليابانية بتشجيع منظمات المجتمع المدني لتحقيق نزع السالح النووي والتوعية بمخاطر استخدام األسلحة
ين نتيجة ويالت استخدام ا   .١٩٤٥لسالح النووي عام النووية على حياة وصحة مختلف الشعوب والبيئة، بعد أن ذاقت اليابان األمرَّ

  

 بناًء على موعد سبق ترتيبه، حضر للمجلس المصري للشئون الخارجية وفد من معهد جنوب إفريقيا للشئون الدولية (SAIIA)  يوم
يئة ، والتقى بكل من السفير/ منير زهران والدكتور/ سيد بهي الدين عبدالحميد عضو المجلس(ورئيس ه٢٠١٩نوفمبر  ١٨االثنين 

  .المحطات النووية سابقاً(، حيث أن هدف الضيوف من الزيارة هو مناقشة موضوعات التعاون في المجال النووي
 وهما السيدة –أوضح الضيوف/ AditiLalbahadur(مدير البرنامج) والبروفيسور Jo-anise Van Wyk(باحثة)-  أن لدى المعهد

كل من مصر وغانا في األمور ذات االهتمام المشترك، وبصفة خاصة فيما  خطة للتعاون اإلفريقي على المستوى غير الرسمي مع
  :يتعلق بأمرين

  عاماً على دخولها حيز النفاذ، والذي سوف يعقد في نيويورك في  ٥٠اإلعداد لمؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي بعد مرور
  .٢٠٢٠أواخر أبريل والنصف األول من مايو 

 الستخدام السلمي للطاقة النووية في االطار اإلفريقيالتعاون في مجاالت ا(AERA) مع البدء بجنوب إفريقيا ومصر وغانا.  
  وجينيف  ٢٠١٧، أوضحت أن اللجان التحضيرية الثالث التي عقدت في فيينا عام ٢٠٢٠بالنسبة لإلعداد لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام

لتوصل الي مواقف تفاوضية حول مراجعة تنفيذ المعاهدة في ركائزها ، فشلت في ا٢٠١٩مايو  –ونيويورك في أبريل  ٢٠١٨في 
الثالث، أي نزع السالح النووي ومنع االنتشار النووي واالستخدام السلمي للطاقة النووية، باإلضافة لمراجعة التقدم في انشاء المنطقة 

وبالتالي البد من أن يركز مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام الخالية من السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل االخرى في الشرق االوسط، 
 ١٩٩٥عن أسباب الخلل في نظام منع االنتشار وأسباب عدم تنفيذ القرارات التي صدرت في مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام  ٢٠٢٠

  .سواء بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط أو تحسين آلية المراجعة أو المبادئ واالهداف
 بالتعاون مع مركز الوكالة  –أنه سيجري الدعوة لمؤتمر في جنوب إفريقيا حول التعاون اإلفريقي في المجال النووي أضافت الزائرتان

   .، وسيتم توجيه الدعوة للمجلس المصري للمشاركة فيه٢٠٢١أو أوائل  ٢٠٢٠في أواخر   AFRA  الدولية للطاقة الذرية في إفريقيا
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كافة جوانب مادار في الجلسات األربع بخالف المناقشات التي تناولت 
لبه دعم أو مراجعة فقد كان للمتحدثين إضافات لمواجهة مايتط

سات المتبعة بشأنها، منها تحسين جودة التعليم الذي سيكون له السيا
مردود إيجابي على اإلنتاجية والربط بين التعليم والبحث العلمي 

العلمي وقطاعات  والعمل على التنسيق الكامل بين مؤسسات البحث
  . الدولة

وبالنسبة للمحور المتعلق بالتطور االقتصادي في دول المنطقة، تمت 
اإلشارة إلى أن المنطقة تملك عناصر اقتصادية هامة ومتنوعة، وهو 
مايتطلب تحقيق السياسات المتبعة أقصى درجات االستغالل لكافة 
مواردها بكفاءة عالية وحتمية تكامل المنطقة من خالل التنسيق 

  . والتعاون
وفي الجلسة التي تناولت غاز شرق المتوسط، وهو الملف الذي 
فرض نفسه بقوة على الساحة الشرق أوسطية مؤخراً، ألقى 

كإحدى الدول الهامة على خريطة الغاز والطاقة، بما يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتحدثون الضوء على مصر 
، إلى منظمة دولية تحكمها قواعد ٢٠١٩وأن يتحول منتدى غاز شرق المتوسط الذي أعلن عن قيامه بالقاهرة في يناير 

  . قانونية دولية ملزمة ألعضائها
ألمن منطقة الشرق األوسط، وباعتبارها منطقة استراتيجية في غاية األهمية، تم  وفي الجلسة الثالثة عن الرؤى اإلقليمية

التركيز على الدول اإلقليمية غير العربية تركيا وإيران وإسرائيل، ورؤاها ألمن المنطقة بما تمارسه من تحدي ألمن المنطقة 
ار العربي، والربط بينها وبين وكالئها واستقرارها وإثارة الفوضى التي تضربها، وهو مايمثل خطورة على دول الجو

  . السيما حزب هللا والحوثيين إليران وحماس واإلخوان بالنسبة لقطر وتركيا
  . وأكد المشاركون ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك العربية مع اإلشار إلى أهمية جهود إقامة القوة العربية المشتركة

الدولية ألمن المنطقة، تم التعرض لالستراتيجية األمريكية ألمن الشرق األوسط  وفي الجلسة الرابعة واألخيرة، عن الرؤى
ي ظل إدارة ترامب، وموقفها من القضايا العربية بشكٍل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وماإذا كان هناك انسحاباً 

همية التواصل مع مراكز الفكر والبحث المماثلة أمريكياً من المنطقة وتأثيراته على أمنها واستقرارها، وهنا تم التأكيد على أ
  . لشرح مواقف مصر في مختلف القضايا

وبالنسبة للقوى الكبرى األخرى، كان هناك تركيز على أهمية المضي قدماً في تعزيز عالقات التعاون االقتصادي والتجاري 
 . بين مصر وكٍل من الصين وروسيا

 
 
 
 
 
 

  
  

 

٢٠١٩المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية   
 "أمن الشرق األوسط...الفرص والتحديات"

 ٢٠١٩ديسمبر  ٢٤-٢٣
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، استقبل المجلس وفدا من جمعية الشعب الصينية للسالم ونزع السالح، برئاسة السكرتير العام للجمعية، ٢٠١٩أكتوبر  ٣٠بتاريخ  
ودعم حيث تم خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموقف المصرى من مبادرة الحزام والطريق والذى تم التأكيد على ايجابيته 

مصر الكامل للمبادرة خاصة وانها تمثل وجها جديدا للتعاون االقتصادى العالمى في اطار ما يواجهه العالم من سياسات حمائية 
وصعود لليمين الشعبوى، والتطورات الخاصة بالحرب التجارية الجارية بين الواليات المتحدة والصين، والتنافس االقتصادى بين 

 .التنويه الى نجاح الدبلوماسية الصينية في التعامل مع هذا الملف دون تصعيدالقوى الكبرى، حيث تم 
 

نوفمبر  ٧، في  (CICIR)لدولية المعاصراستقبل المجلس وفدا من معهد الدراسات الشرق أوسطية بالمعاهد الصينية للعالقات ا
، نائب رئيس المعهد وعدد من الباحثين بالمعهد، وقد تم خالل اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن Zang Li برئاسة السيد٢٠١٩

الوضع اإلقتصلدى المصرى الراهن، والتاكيد على إيجابية مؤشرات أداء االقتصاد المصرى والصادرة من المؤسسات الدولية وعلى 
القتصاد المصرى  رأسها صندوق النقد الدولى والتي توكد ارتفاع معدالت نمو ا

وتراجع مؤشرات البطالة والتضخم وهو ما يدل على سير  ،%5عند ما يقارب 
كما تم الحديث عن المعوقات . خطة التنمية االقتصاديةعلى الطريق الصحيح

الراهنة التي تواجه تفعيل اإلطار اإلستراتيجى بين الصين ومصر فى كافة 
ساهم في الدفع بالعالقات الثنائية المجاالت وليس المجال اإلقتصادى فقط بما ي

فضال عن التنسيق بين الجانبين في حلحلة أزمات المنطقة في ظل . بينهما
تشاركهما لمبادىء وقواسم مشتركة ترتبط برفض التدخل في الشئون الداخلية 
للدول واهمية تسوية المنازعات ومواجهة التنظيمات اإلرهابية بكافة أشكالها، 

  . ق االستقرار في المنطقةبما يعمل على تحقي
 

رئيس  /Cui Lei ديسمبر استضاف المجلس وفدا من المعهد الصينى للدراسات الدولية بعضوية كل من البروفيسور٣بتاريخ 

  .وعدد من الباحثين بالمعهد/  Wang Zeshengوالسيدالوفد من قسم الدراسات االمريكية بالمعهد 
وقد تم خالل اللقاء التباحث بشأن العديد من القضايا الخاصة بتغير التحالفات العالمية في ظل اإلدارة األمريكية الجديدة، وإمكانية 

تحول االإستراتيجية األمريكية من التدخل في أزمات الشرق األوسط إلى التوجه  وجود تحول في هيكل هذه التحالفات، وحقسقة
لتعزيز التواجد في منطقة المحيط الهادىء وجنوب آسيا والتقارب الصينى الحالي مع دول منطقة الشرق األوسط في إطار تعزيز 

ي الشراكة اإلستراتيجيةللصين مع دول المنطقة، فضال عن الدور الروسى النشط ف
المنطقة، واتفق المجتمعون على أن التراجع األمريكي عن مشكالت المنطقة دفع 

دولها إلى التقارب مع روسيا والصين، وعلى هذه األخيرة لعب دور أكثر فاعلية حيال 
 . أزمات المنطقة

  
 
 
 
  

لقاء المجلس مع وفد من معهد الدراسات الشرق أوسطية بالمعاهد 
 ٢٠٢٠نوفمبر  ٧الصينية للعالقات الدولية المعاصرة، 

  CIIS لقاء مع وفد من المعهد الصيني للدراسات الدولية

٢٠١٩ديسمبر  ٣بتاريخ   
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رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء المجلس  -منير زهران . د ، نظم المجلس محاضرة للسفير٢٠١٩نوفمبر  ١٨بتاريخ 

نظرات على قناة السويس من الزوايا التاريخية والسياسية والقانونية " من السفراء والخبراء واألكاديميين، للحديث عن 

 ١٥٠ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار االحتفاالت بمرو . مدير المجلس –عزت سعد . د ، وقد أدارها السفير"واالقتصادية
  .عاماً على افتتاح قناة السويس أمام المالحة العالمية

وقد ألقى السفير زهران خالل المحاضرة الضوء على تاريخ حفر القناة 
لقديمة وإلى من ترجع فكرة الحفر، فضالً عن المرحلة التي تلت افتتاح القناة ا

مع لجوء مصر إلى التحكيم في قناة السويس  بعد التضحيات الكبيرة التي 
تكبدتها مصر في إنشاء القناة ووجود خالفات مع ديلسبس ، وكانت نتيجة 

بق أن منحها التحكيم إلغاء نظام السخرة، والتنازل عن األراضي التي س
الخديوي للشركة مقابل الحصول على تعويض وتحديد التعويض المناسب 
مقابل إعادة األراضي وعدم وفاء الشركة بالتزاماتها نحو العمالة سواء 
بالنسبة لألجور أو حصة الغذاء الخاصة بهم ، وأن امتياز حفر القناة يبدأ من 

شركة لألراضي المخصصة تاريخ افتتاحها للمالحة وليس من تاريخ حيازة ال
للقناتين المالحة والعذبة، األمر الذي دفع  غالبة المراقبين للنظر إلى الحكم 

  .ح الشركةلعلى أنه أوقع ظلماً وإجحافاً لمصالح مصر لصا
  

مليون جنيه استرليني  ٤٠تلى ذلك استعراض مراحل حفر القناة حتى افتتاحها وتكاليف ذلك والتي بلغت نحو 
وكان الجنيه المصري يعادل أو يزيد عن نظيره االسترليني، وكذا الرفض المصري لتأييد الحكومة البريطانية 
الممثلة لسلطة االحتالل في مصر بطلب شركة قناة السويس بمد االمتياز، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 

والخسائر الفادحة التي تعرض لها  ١٩٥٦ار تأميم القناة عام سنة أخرى، وماأعقب ذلك من قر ٤٠، لمدة ١٩٦٨

حيث  ١٩٦٧الشعب المصري عقب هذا القرار ، حيث أكد السفير منير زهران أن ذلك كان مقدمةً وسبباً  لنكسة 

 ١٩٥٦أنه بمطالبة الرئيس عبد الناصر بانسحاب قوات الطوارئ الدولية من سيناء والتي وافقت عليها مصر عام 
مما دفع البعض . النسحاب إسرائيل من سيناء وفرض حصار  على خليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية كثمن

لرؤية أنه لو صبرت مصر حتى انتهاء امتياز شركة قناة السويس لتمكنت مصر من استرجاع القناة وعدم دفع 
، خاصة وأن قرار التأميم ١٩٦٧تعويضات التأميم وتفادي العدوان الثالثي بدون خسائر ومن ثم تفادي حرب 

نتج عنه تجميد األرصدة المصرية في البنوك األمريكية والفرنسية واإلنجليزية وتعويض حملة األسهم بالشركة 
  .مليون دوالر للبعض اآلخر ٨١٫٢من خالل شراء حصص بعضهم وسداد تعويض قدره 

الجديدة والجهود المبذولة في إطار تطوير المجرى كما انتهت المحاضرة باستعراض السفير زهران لقناة السويس 
  . المالحي وكذا المنطقة االقتصادية للقناة وكيف أن ذلك سيعود على مصر بالخير الكثير

نظرات " منير زهران مع األعضاء حول حديث السفير
من الزوايا التاريخية والسياسية ... على قناة السويس 

٢٠١٩نوفمبر  ١٨"والقانونية واالقتصادية  
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سفير  –علي بن أحمد العسائي  ، استقبل المجلس السيد٢٠١٩نوفمبر  ٢١بتاريخ 
  : حيث تحدث األعضاء عن اآلتيسلطنة عمان بالقاهرة، بدعوة من المجلس ، 

العمانية في كافة المجاالت والتنسيق والتعاون  تطورات العالقات المصرية -
  . المشترك بين البلدين

وفي هذا السياق، تناول . ات مسقط بجيرانها من دول الخليج العربي وبإيرانعالق -
باستفاضة عالقات بالده التاريخية بإيران والتبادل الثقافي بن البلدين وتفاعلهما 

وتأثير كل منهما في اآلخر ) ميل بحري ٣٥٠(بحكم الحدود البحرية المشتركة 
  . على مدار التاريخ

ارتباطاً بما تقدم، تطرق الضيف العماني إلى ما أسماه بالفروق بين تعامل إيران  -
مع السلطنة وتعاملها مع دول الخليج األخرى، مشيراً في ذلك إلى المساواة المطلقة 
فيما بين أبناء عمان شيعة وسنة وبالتالي المجال لتدخل إيراني في الشأن الداخلي 

  . العماني 
مه الخاص للمظاهرات الجارية في إيران ومايعانيه شعبها من أوضاع اقتصادية صعبة، يمكن أن تضع نهاية أعطى السفير تقيي -

  . لحكم الماللي هناك مالم يبحث النظام عن حلول لها
تطرق إلى العالقات اإليرانية األمريكية ورؤية كل جانب لآلخر ونظرة واشنطن إليران كالعب رئيسي لتحجيم النفوذ الصيني  -
  .   ي المحيط الهندي وفي الشرق األوسطف

  

المئوي ، كانت استضافة في إطار احتفاالت الدبلوماسية األذربيجانية بعيدها 
المجلس لندوة مشتركة مع مركز الحوار للدراسات السياسية واإلعالمية  للحديث 

إميل رحيموف المستشار الثقافي لسفارة أذربيجان   عن الكتاب الصادر للدكتور
احتفاالً بهذه  ٢٠١٩بالقاهرة للحديث عن كتابه الصادر من يوليو من العام 

ديسمبر  ١٤، في "الدبلوماسية الذربيجانية في عيدها المئوي" المناسبة عن 
٢٠١٩.  

كل من  -مدير المجلس –عزت سعد . د وقد شارك في الندوة التي  أدارها السفير
   –عادل درويش   عضو المجلس والدكتور –يوسف الشرقاوي    السفير

محمد  المدير السابق للمركز الثقافي المصري لدى جمهورية أذربيجان، واألستاذ
  .سالمة الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة األخبار سابقاً 

الدبلوماسية متعددة  أن أذربيجان دوماً مامارست:  عزت سعد عدداً من النقاط منها. د بدأت أعمال  الندوة بتأكيد السفير 
  .األطراف وذلك بحكم موقعها الجغرافي والجيوسياسي حيث تمثل الدولة األذرية نقطة التقاء مابين آسيا الوسطى وأوروبا

إميل رحيموف لكتابة حيث تم استعراض المحطات التاريخية للدبلوماسية األذربيجانية، على اعتبار . تلى ذلك استعراض د
  . ألداة التنفيذية للسياسة الخارجية ألي دولةأن الدبلوماسية هي ا

كما تم خالل الندوة استعراض تطورات العالقات الثنائية المصرية األذرية فضالً عن التعاون الثقافي القائم بين الجانبين ، 
  .كما تم التأكيد على أهمية العمل على المضي قدماً في تعزيز هذه العالقات على كافة األصعدة

سفير سلطنة عمان  -لقاء مع السيد السفير/ علي بن أحمد العيسائي
٢٠١٩نوفمبر  ٢١بالقاهرة،بتاريخ   

 استضافة المجلس ندوة مشتركة لالحتفال بالعيد المئوي للدبلوماسية
 ٢٠١٩ديسمبر  ١٤بتاريخ  األذربيجانية،
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، وفد سريالنكا، برئاسة سكرتير ٢٠١٩ديسمبر  ١١استقبل المجلس المصرى للشئون الخارجية فى    

؛ للتحدث حول تطورات العالقات الثنائية Ravinatha Aryasinha  لسيدالدولة للشئون الخارجية ا

وحضر االجتماع . بين مصر وسريالنكا، واألخيرة وأفريقيا، وموقف سريالنكا من عدٍد من قضايا المنطقة

منير زهران، عزت سعد، نجالء الظواهرى، على الحفنى، فاروق مبروك، يسرى خليل، يوسف   السفراء

بينما رافق السكرتير عددٌ من أعضاء السفارة بالقاهرة، من بينهم السيدة سفيرة . مد منيرالشرقاوى، ومح

  . سريالنكا بالقاهرة

واعترف سكرتير الدولة بموقف بالده المتواضع إلى حٍد ما على الصعيد االقتصادى بشكٍل خاص، 

التعاون بين بالده والمنطقة، وفى إال أنه طالب الحضور بطرح ما أمكن من استراتيجيات وآليات ألجل تعزيز 

مقدمتها مصر، باعتبارها فاعل رئيسى فيها، وأنها تشهد طفرة اقتصادية مبهرة، وتسير بخطى ثابتة نحو التقدم 

  . واالزدهار، بعد أن نجحت فى مجابهة الكثير من التحديات

الرئيس الشرفي  -عبد الرؤوف الريدي ، وبمبادرة من السفير٢٠١٩نوفمبر  ١٧بتاريخ 
عبد الرؤوف الريدي ،   السفير: سهم كالً منللمجلس، قامت مجموعة من أعضاء المجلس على رأ

رئيس مجلس اإلدارة، بزيارة الهيئة العامة لقناة السويس، حيث استقبلهم  -منير زهران. د والسفير
عاماً على افتتاح  ١٥٠رئيس الهيئة ومعاونوه، وذلك في ذكرى مرور  –أسامة ربيع  السيد الفريق

  .القناة

ريخ قناة السويس، نظمت الهيئة لوفد المجلس ولوفود بجانب مشاهدة فيلم تسجيلي عن تا
أخرى منها جمعية أصدقاء ديلسبس، والسفيرين الفرنسي والبنمي، زيارات لمتحف ديلسبس ومقر 

  .إقامته، ولألنفاق التي تربط اإلسماعيلية بشبه جزيرة سيناء

قام الفريق ربيع واختتم الوفد زيارته بقبول دعوة غذاء كريمة من السيد رئيس الهيئة، وقد 
  .عبد الرؤوف الريدي درع الهيئة بهذه المناسبة بإهداء السفير

وقرر المجلس ترتيب زيارة للسيدات والسادة األعضاء للمنطقة االقتصادية لقناة السويس 
  . بالعين السخنة
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ارخ  ة ٢٠١٩أك  ٢١ب ل ل ع ق ـــ ان "م ع وة  ة ن ارج ن ال ـــ ـــ لل ل ال ، عق ال

ة  ها ن ة"، ح ة الفل اساتها على الق ة وانع ة األخ ل ائ ات اإلس ا ء االن الم في ض ال

ا ي. وعلى م لي والع ائ ـــأن اإلســـ ال ه  اح م ال اء واألكاد وال ـــف وة م ال ه ال ر ه

رًا  ها م ٌل م اول  ة ت د م األوراق ال اض ع ع ـــ ان، ت اســـ / د. م زه ـــف ـــ ها ال ي اف ال

ان  ، و ل ال ة م ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ان الق دًا م ج ًا م ر األولأو جان قف  ال ل "تق ال ور ح ي

ة  ل ائ اســة اإلســ ــ اســاتها على ال ة وانع ــ األخ ات ال ا ائج ان ء ن الي فى ضــ لي ال ائ اإلســ

ــــالم"،  ــــ ة ال ل اه ع انيت ر ال ة  وال ات اإلقل غ ل ال ؟ فى  ي.. إلى أي ـــ ـــ ــ قف الفل "ال

ة"،  ول الوال ص دفع ع وال ي وف قف الع ود ال الم"، "ح ة ال عل ا اقف الق  وال اف م "اس

ا  ـــ ـــ ـــ  –ال األخ (روسـ ـــ ـ حلة القادمة"،  –ال ــــالم في ال ـــ ة ال ل اه ع ي) ت اد األورو االت

ام ح".  وال ل وال أج اتها ب ال ن وتأث   "صفقة الق

ائج اال ها ن ت عل ي ان لفة ال ة ال ـــل ن على اآلثار ال ـــار ة وق أكَّ ال ل ائ ات اإلســـ ا ن

ـــالم أو  ـــ ـــ ـــ ـــ ة ال ل ة لع م إيالء أدنى أه ، وع ف في تل أب ة ال ال ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ًا ل ة، ن األخ

ـــــة  اف اب ال ات األح ة أول ة على قائ ل ه الع ج أ ذ له ؛ إذ ل ي ـــ ــ ة مع الفل ـــ ــ ال

الم ل ت ة ال ل أن ع ر  ات. األم ال ي ا ه االن اك ش  في ه ن سهلة وأنه ل ه

ة.  ل اف تل الع ه الس اد عل  االع
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أمن الشرق " عزت سعد في أعمال منتدى حول . د بدعوة من معهد الصين للدراسات الدولية، شارك السفير
للدراسات ، الذي استضافه استضاف المعهد الصيني "الفرص والتحديات: األوسط في ظل المتغيرات الجديدة

  .٢٠١٩نوفمبر  ٢٨وحتى  ٢٦، التابع لوزارة الخارجية الصينية في الفترة من (CIIS) الدولية
وقد شاركت في أعمال المنتدى شخصيات ومراكز بحثية من عدد من دول المنطقة، بما فيها كال من تركيا وإيران، 

ة المتحدة وفلسطين والعراق وسوريا واليمن بجانب كل من مصر واالردن والعربية السعودية ودولة االمارات العربي
كل من إياد علوي ) في الجلسة االفتتاحية فقط(   ومن بين الشخصيات التي شاركت  . وسلطنة ُعمان والكويت وتونس

رئيس الوزراء العراقي االسبق وجواد عناني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية االردني االسبق واألمير تركي 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية وأحمد تيجيدي وزير الخارجية والتعاون الموريتاني الفيصل رئيس 

السابق وعلى جرباوي وزير التخطيط والتنمية االدارية بحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية االسبق ومدي مركز 
لبحوث السياسات والدراسات البحوث والدراسات بجامعة بيرزيت وهاني المصري مدير المركز الفلسطيني 

هذا بجانب باحثين وخبراء في أمن الشرق االوسط ودبلوماسيين من كل من روسيا االتحادية ) مسارات( االستراتيجية 
وقد . وفرنسا والهند وجيبوتي وسويسرا وجزر القمر والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة االمريكية

وقد شارك في أعمال المنتدي المجلس المصري للشئون الخارجية، . طقة لحضور الجلسة االفتتاحيةدعي سفراء دول المن
حيث دعا الجانب الصيني ثالثة من أعضائه هم كل من السفير عزت سعد مدير المجلس، والسفيران محمود عالم 

محمد فايز . كما شارك د. يويةسفيرنا االسبق لدي الصين ومحمد حجازي مساعد وزير الخارجية االسبق للشئون االس
  .فرحات من مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

وقد اختار الجانب الصيني أجندة تتوافق مع رؤية الصين لنزاعات الشرق االوسط ومقاربتها للتوصل الي حلول لها، ال 
ات مختلفة، بما فيها ورقة الصين بشأن سيما من منظور الفكر السياسي للرئيس شيجينبنج والتي عبر عنها في مناسب

في الجامعة العربية على هامش زيارته للقاهرة، وخطابيه  ٢٠١٦سياستها تجاه الدول العربية والتي طرحها في يناير 
هذا . ٢٠١٩و  ٢٠١٧االفتتاحيين في قمتي المنتدي االول والثاني للتعاون الدولي بشأن مبادرة الحزام والطريق عامي 

  .قرير الصادر عن المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصينيبجانب الت
يونيو  ٤، على حدود ١٩٨٨ومن المعروف أن الصين اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة، منذ االعالن عنها عام 

يلي مبادرتين لتسوية مشكلة االحتالل االسرائ -على استحياء –وعاصمتها القدس الشرقية، كما كانت قد تبنت  ١٩٦٧
  .)ما يعرف بمبادرة النقاط االربع ثم مبادرة النقاط الخمس (  ٢٠١٨و  ٢٠١٦لفلسطين عامي 

نظم الجانب الصيني لقاء لعدد محدود من المشاركين، ضم مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، مع وزير •
المؤتمر، حيث القي كلمة عرض فيها لألهمية نوفمبر وقبيل افتتاح أعمال  ٢٧صباح يوم " وانج يى " الخارجية الصيني 

االستراتيجية لمنطقة الشرق االوسط بالنسبة للصين وعالقاتها االقتصادية والتجارية المتنامية بها، وأهتمام بالده الخاص 
  .المنتديباستقرار وأمن هذه المنطقة، وتنمية شعوبها اقتصادياً واجتماعياً، وان هذه هي االسباب وراء تنظيم الصين هذا 

والخالصة هي أنه في الوقت الذي  تمر فيه منطقة الشرق االوسط بحالة غير مسبوقة من عدم االستقرار، سواء ارتباطاً 
بالسياسة الخارجية االمريكية بشأن الصراع العربي االسرائيلي، أو التوترات الجارية بين إيران والعربية السعودية وما 

لبنان، بجانب ما تقوم به تركيا من استفزازات في منطقة شرق المتوسط، استهدفت يجري في كل من اليمن والعراق و
بكين، بالمنتدي الذي نظمته، توجيه رسالة لدول المنطقة باهتمامها بمشكالتها، خاصة مع تعاظمها مصالحها االقتصادية 

  . والتجارية بهذه الدول
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) جاري إصداره(، نظم المجلس المصري للشئون الخارجية ندوة لمناقشة كتاب ٢٠١٩أكتوبر  ٨بتاريخ 

حول أستاذ العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، وعضو المجلس  –هبة جمال الدين  للدكتورة
وقد ". بين صفقة القرن والمخطط االستعماري للقرن الجديد: لدبلوماسية الروحية والمشترك اإلبراهيمي"

ضم اللقاء حضور عدد من السفراء واألكاديميين والخبراء من أعضاء المجلس، فضالً عن عدد من 
علي الدين هالل عضو . د لشخصيات الصحفية واإلعالمية،من غير األعضاء ، وقد أدار اللقاء األستاذا

  . مجلس إدارة المجلس
  : هبة جمال الدين خالل عرضها ألهم ماورد في الكتاب على اآلتي بصفة خاصة. وقد أكدت د 
  ديني العالمي، ومطية للقضاء بدأ يتردد مؤخراً كمدخل للسالم ال" المشترك االبراهيمي"أن الحديث عن

وأضحت األديان السماوية . على التطرف والعنف، بل وللقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة
تنعت باألديان اإلبراهيمية كخطوة للتعبير عن تقارب األديان واستثمار القواسم المشتركة والوصول إلى 

ة النزاعات المتوارثة بسبب األسالف نتيجة للخالف أخوة إنسانية تقوم على االحترام المتبادل وتنحي
  . الديني

 هنا األمر يحتاج . هذا في إطار رسم صورة ذهنية مقبولة ومقربة للنفس عن كل ما يوصف باإلبراهيمي
إلى إعمال الذهن والتدبر إلى أي مدى يستخدم المشترك اإلبراهيمي؟، وهل يقتصر استخدامه على 

اً عن السماوية، واذا امتد استخدامها خارج نطاق الدين فهل يسيس، وإلى أي الدين، ولماذا استبدل عوض
وقبل ذلك كله ما هى اإلبراهيمية . حد يسيس ما هو عنان السماء الذي يوظف خالله مصطلح اإلبراهيمية

لمن تعود؟، هل لنبي هللا إبراهيم عليه السالم، وإن كان، لماذا يطرح اآلن ومن هو األب الشرعي 
ف نبي هللا كمدخل للتصدي للنزاعات الممتدة والوصول للمشترك وتحقيق السالم الديني العالمي؟ لتوظي

هل السالم الديني العالمي مصطلح جديد؟ ولماذا ينعت السالم بالديني رغم نشأة العالم على أساس رفض 
لمي رغم عدم وجود اقحام الديني في الحياة السياسية األمر الذي استمر قرون عديدة ولماذا الديني عا

  . دين واحد عالمي يسود العالم ككل
  مع خطاب  ١٩٩٠والواقع أن مفهوم المشترك اإلبراهيمي تدعمه الحكومات األمريكية بحثياً منذ عام

عقب انهيار االتحاد السوفيتي والحرب " النظام العالمي الجديد"الرئيس األمريكي بوش األب عن 
  . ٢٠١٣األمريكية على العراق، والدعم الذي توج بمأسسة داخل وزارة الخارجية األمريكية عام 

  وفي هذا الصدد، نوهت إلى أننا أمام صورة مشوشة غير واضحة المعالم في ظل الحديث عن صفقة
ة حرية العبادة والمعتقد وإزالة الكراهية المستمدة القرن التي تقوم على إزالة الحدود وتالشيها عبر مراعا

من االديان وتنحية خالفات األسالف المستمدة من االديان وفقا لتصريحات كوشنر مستشار الرئيس 
  . ٢٠١٩األمريكي عن صفقة القرن في فبراير 

  كمدخل مهم هل للتهديدات البيئة دور في تأجيج الوضع واللجوء للحديث عن المشترك اإلبراهيمي
للمستقبل القريب، وما عالقة ما يقدم من أجل األجيال القادمة كخطاب االستدامة بالمشترك الغبراهيمي 

  . هل يتم تسييسها لتتوافق مع الطرح االمريكي المزمع اإلعالن عنه بشأن صفقة القرن
  طرحته مراكز واختتمت حديثها بالتأكيد على ان الكتاب يهدف إلى الكشف عن المخطط الجديد الذي

الفكر األمريكية منذ بداية األلفية، مع قراءة وتفنيد المخطط ومحاولة استشراف مساره واتجاهه في ضوء 
األمر الذي يتقاطع مع مالمح صفقة القرن وأهمية طرح سياسات . إعالء المصلحة العربية ككل متكامل

 . جديدة للمجابهة وإعادة تقييم الوضع الداخلي


