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خاصاً  اهتماماً  الخارجية  للشئون  المصرى  المجلس  يولى   ،1999 عام  إنشائه  منذ 
لمصر،  األفريقية  القارة  بأهمية  الواعى  توجهه  إطار  فى  األفريقية،  مصر  بعالقات 
انتمائها الجغرافى  له األخيرة من مسئولية ودور يعبّران عن واقع  وبما يجب أن تتحمَّ

والتاريخى وهويتها األفريقية. 
وفى سياق االستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014، والتى 
تقوم على عدة محاور، من بينها االنتقال من االهتمام بملف وحيد فى أفريقيا - ملف المياه 
- إلى انخراط مصرى متكامل فاعل ومؤثر فى مختلف قضايا القارة، ينضم المجلس 
ومؤسساتها  الدولة  أجهزة  لدعم  المدنى  المجتمع  منظمات  قِبَل  من  المبذولة  للجهود 
المنشود لمصر، والمساهمة  الدور  السياسية والفنية وفاعليها الرسميين، وذلك لتحقيق 
فى بلورة عدد من األفكار والتوصيات التى يمكن أن تفيد صانع القرار المصرى فى 
تطوير اآلليات واألدوات الالزمة لتحقيق ذلك، أخذاً فى االعتبار ما تواجهه مصر من 

تحدياٍت اقتصادية وتنموية  واجتماعية.
شعار   2017 للعام  السنوى  لمؤتمره  المصرى  المجلس  اختار  السياق،  هذا  وفى 
"العالقات المصرية / األفريقية... نحو آفاٍق جديدة"، لمناقشة المحاور السياسية واألمنية 
التفاعل  واالقتصادية والتنموية والثقافية فى العالقات المصرية / األفريقية،فضالً عن 

الدولى فى أفريقيا، والدور المصرى فى إطاره.
وقد عرضت الجلسات منطلقات السياسة الخارجية المصرية فى القارة األفريقية عقب 
التطورات السياسية الحادة على الساحة المصرية خالل األعوام القليلة الماضية، والتى 
األفريقى  بالبعد  والمجتمعى  والشعبى  الرسمى  واالهتمام  اإلدراك  تزايد  معها  تواكب 

وارتباطه الوثيق بالمصالح الحيوية المصرية.
وتمثلت أهم المنطلقات الجديدة، كما سبقت اإلشارة، فى االنتقال من الملف الواحد إلى 
العمل على إنشاء منظومة متكملة من العالقات المتعددة األبعاد فى مختلف المجاالت، 
والتحرك من الدور التاريخى المصرى فى مساعدة دول القارة على التحرر واالستقالل 
التنمية  التحديات المستجدة ذات الصلة بقضايا  التعامل مع  نحو دور مستقبلى يستطيع 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ونحو المزيد من االنخراط فى قضايا السلم واألمن 

تقديم
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المنظمة  بما فى ذلك مواجهة تحديات اإلرهاب والجريمة  بالقارة،  المتشابكة والمعقدة 
والهجرة غير الشرعية، والعمل على تعزيز التواصل على المستويات السياسية العليا، 
الصعيدين  على  المبادرات  وطرح  الجغرافية،  أقاليمها  بمختلف  القارة  نحو  والتوجه 
منظومة  فى  والتنموى  االقتصادى  للبعد  االهتمام  وإيالء  األطراف،  والمتعدد  الثنائى 
العالقات، وتحقيق أكبر قدٍر ممكن من التنسيق على المستوى الوطنى فى التعامل مع 

ملف العالقات األفريقية.
جلسات،  ست  وخالل  ديسمبر.  و24   23 يوَمى  مدى  على  المؤتمر  أعمال  جرت 
من  لمجموعة  بحثية  ورقة  عشرين  تقديم  تم  والختامية،  االفتتاحية  الجلستين  بخالف 
الدبلوماسيين والخبراء والباحثين المتخصصين فى الشأن األفريقى. وتم تناول المحور 
السياسى للعالقات المصرية / األفريقية )الجلسة األولى(، بما فى ذلك البعد األفريقى فى 
سياسة مصر الخارجية وعالقاتها بالقوى اإلقليمية الفاعلة فى أفريقيا، وعالقاتها كذلك 
بدول حوض النيل، وما يرتبط بذلك من ضرورة لبحث قضية األمن المائى المصرى، 

وسبل تعزيزه والحفاظ عليه.
وفى جلسته الثانية، تناول المؤتمر المحور األمنى فى العالقات المصرية / األفريقية 
والتحديات األمنية التى تواجه خطط التنمية التى تسعى شعوب القارة إلى تحقيقها. وقد 
عرضت األوراق البحثية الُمقدَّمة خاللها لكافة التهديدات والتحديات األمنية المشتركة 
التأثير  ذات  المناطق  فى  السيَّما  والالجئين(،  بالبشر  واالتجار  والهجرة  )كاإلرهاب 
والبحر  األفريقى  القرن  منطقة  مقدمتها  وفى  المصرى،  القومى  األمن  على  المباشر 

األحمر. 
على صعيٍد متصل، كان البعد التنموى والمحاور االقتصادية من المحاور التى تم 
التركيز عليها فى الجلسة الثالثة من المؤتمر. إذ تم تناول الفرص االقتصادية والتجارية 
الراهن لعالقات مصر األفريقية، السيَّما فى شرق  الواقع  أفريقيا من خالل رصد  فى 
لتعزز  مقترحة  رؤية  قُدَِّمت  كما  القارة،  دول  مع  التصنيعى  التعاون  وفرص  أفريقيا، 
المصالح االقتصادية المصرية داخل القارة السمراء. وتم فى هذا السياق تناول التعاون 
الثالثى فى أفريقيا بإمكاناته وتحدياته، وتقييم ألدوات العمل التنموية المصرية فى أفريقيا 
وسبل تحديثها، سواء من خالل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أو من خالل 

هَة لمناطق بعينها. مبادراٍت أخرى موجَّ
وفى جلسته الرابعة، تناول المؤتمر التفاعل المصرى / األفريقى فى المجالَْين الثقافى 
واإلعالمى، حيث تم إلقاء الضوء على الحالة الراهنة لهذا التفاعل واألدوات التى يتم 
الثقافية  االتصاالت  جودة  من  ممكن  قدٍر  أكبر  لضمان  تحسينها  وفرص  خاللها،  من 
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واإلعالمية. وانطالقاً من أهمية اآلليات المؤسسية اإلقليمية فى تعظيم الدور المصرى 
داخل القارة األفريقية، ركَّزت الجلسة الخامسة على الدور المصرى فى إطار مجموعة 
)مجلس  األفريقى  االتحاد  فى  المصرى  الدور  تناول  تم  إذ  اآلليات؛  هذه  من  متنوعة 
السلم واألمن/ آلية النظراء/ آلية حكماء أفريقيا/ الحوكمة األفريقية/ البرلمان األفريقى(، 
وبحث الفرص والتحديات االقتصادية فى العالقات المصرية بالتجمعات دون اإلقليمية 
هذا  والصحراء(،  الساحل  الوسط/  اتحاد  المغاربى/  االتحاد  سادك/  إيكواس/  )إيجاد/ 
فضالً عن عالقات مصر بالمؤسسات التنموية األفريقية )البنك اإلفريقى للتنمية/ البنك 

األفريقى لالستيراد والتصدير(.
ورغبة فى تكوين صورة عامة عن موقع مصر داخل قارتها األم، فى ضوء التنافس 
بين الفاعلين األجانب لتعظيم مصالحهم بداخلها، انطوت الجلسة السادسة واألخيرة على 
دراسة الشراكات األوروبية واآلسيوية واألمريكية والعربية بالقارة األفريقية، باإلضافة 
إلى الشراكات التى تربط األخيرة بكٍل من تركيا وإيران وإسرائيل. األمر الذى يمكن 
فى ضوئه العمل على تحسين آليات التواصل المصرى / األفريقى، واستحداث أدوات 

جديدة لخدمتها. 
هذا، وقد خلص المؤتمر إلى عدٍد من النتائج والتوصيات العملية، أشار إليها السفير 
عزت سعد، مدير المجلس، فى كلمته بالجلسة الختامية. وتنبغى اإلشارة إلى أنه قد تم 
من  يُعظِّم  بما  التنفيذ،  موضع  وضعها  إمكانية  فى  للنظر  بها،  المعنية  الجهات  موافاة 

المصالح المصرية داخل القارة األفريقية فى المجاالت المختلفة.
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كلمة السيد السفير/ منير زهران
رئيس المجلس

أصحاب المعالى والسعادة
السيدات والسادة،،،
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عشرين عاماً.
السيدات والسادة،،،

تأسيساً على االستراتيجية المتوازنة التى يتبنَّاها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توجيه 
عالقات مصر الخارجية، والتى يقع فى صميمها العمل على ترسيخ الدور المصرى على 
ف  مستوى القارة اإلفريقية والدولية، لتوطيد العالقات بين الدول والشعوب – فإنه يشرِّ
المجلس المصرى للشئون الخارجية أن يكون شعار مؤتمره هذا العام"تعزيز العالقات 
المصرية مع دول القارة اإلفريقية"وبحث سبل تطويرها والوصول بها إلى آفاٍق جديدة؛ 
من خالل تناول المحاور السياسية واألمنية واالقتصادية والثقافية لتلك العالقات، فضالً 
عن بحث الدور المصرى فى المؤسسات اإلفريقية على اختالف مستوياتها، والتطرق 

إلى التفاعالت اإلقليمية والدولية التى تتم على الساحة اإلفريقية.
ودون تناول العالقات الثنائية لمصر وأشقائها األفارقة لكثرتها وتشعبها، أود التذكير 
ببعض البرامج اإلقليمية التى تساعد على تعزيز الدورالمصري لتحقيق الصالح العام 
اإلفريقى، ولتعزيز مكانة القارة اإلفريقية فى إطار العالقات الدولية التى يحكمها ميثاق 
األمم المتحدة فى ظل فصلْيه الثامن والتاسع، وخاصةً التعاون االقتصادى واالجتماعى. 
وأشير فى هذا السياق إلى مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم 
األزمات  إلدارة  المصرية  الخارجية  وزارة  مظلة  تحت   1994 عام  إنشاؤه  تمَّ  الذى 
القارة اإلفريقية بدعٍم من األمم المتحدة، والذى يُسِهم بفاعلية  النزاعات داخل  وتسوية 
فى تلبية االحتياجات التدريبية لقوات حفظ السالم اإلفريقية. وفى هذا الصدد، أسعدني 
اختيار مفوضية االتحاد اإلفريقى للسيد/ عمرو موسى ليشغل مقعد الشمال اإلفريقى فى 
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هيئة حكماء القارة السمراء، خلفاً للسيد/ األخضر اإلبراهيمى. 
كما أشير إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى نشأت فى 2013، 
للقيام بدور  التحرك المصرى على الساحة اإلفريقية  والتى أخذت على عاتقها تطوير 
الوكالة  أن  إلى  اإلشارة  وتكفى  اإلفريقية.  مصر  جذور  وحيوية،وتعزيز  ثراًء  أكثر  
استقبلت منذ إنشائهاأكثر من )5800( متدرباً من 42 دولة إفريقية، ينتمى معظمها إلى 

منطقة جنوب الصحراء.
وإننى وإن كنت أنسى، فإننى ال أنسى السبق التاريخى الذى حققته مصر فى دعم 
مسيرة التكامل االقتصادى اإلفريقى باستضافتها لمفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة 
 )COMESA( إفريقيا  وجنوب  لشرق  االقتصادية  الجماعة  بين  تجمع  التى  الكبرى 
إفريقيا )EAC(، والتطور  الجنوبية )SADC( وجماعة شرق  إفريقيا  تنمية  وجماعة 
الذى شهدته تلك المفاوضات، والذى تمثَّل فى منتدى إفريقيا 2017 الذى استضفناه فى 
شرم الشيخ من 7 إلى 9 ديسمبر الجارى بالتعاون مع دول الكوميسا اإلفريقية، والذى 

سيأخذ مؤتمرنا هذا نتائجه وقراراته وتوصياته بعين االعتبار.
 )NEPAD( وأخيراً وليس آخراً، ال ننسى الدور المصرى فى مبادرة تنمية إفريقيا
النهوض  إلى  الذى يطمح  الدور  فى إطارها، ذلك  وفاعالً  باعتبارمصرعضوا مؤسساً 
التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بالتوازى مع  بالشئون اإلفريقية؛ لتحقيق أهداف 

أهداف األجندة اإلفريقية 2063.
وختاماً يسعدنى أن أرحب بسيادتكم جميعاً فى بداية المؤتمر، وأقدم الشكر لمعالى 
االفتتاحية  الجلسة  فى  سيادته  مشاركة  على  الخارجية  وزير  شكرى  سامح  السفير/ 

للمؤتمر... 
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كلمة د. أماني أبوزيد 
 مفوض اإلتحاد اإلفريقي للبنية التحتية والطاقة 

والتجارة والصناعة والسياحة

معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري،
سعادة السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية،

السيدات و السادة من أعضاء البرلمان،
اصحاب السعادة و االساتذة الكرام،

أتشرف بأن أنقل إليكم جميعاً تحيات رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي و نائبه  بدءاً 
أشكركم  و  الهام،  المؤتمر  لهذا  مفوضية االتحاد  دعوة  على  على حرصكم  و شكرهم 
إفريقيا و دور  النقاش حول  في  للمشاركة معكم  لدعوتي  بصفة خاصة على حرصكم 

مصر الكبير بها.

السيد رئيس الجلسة،
 الحضور الكريم،

اعضاء  انتخاب  من  بداية  االفريقي:  الصعيد  على  بزخم   2017 عام  تميز 
المفوضية الجدد في يناير 2017، و الذي شرفت فيه بتمثيل مصر و الفوز بالمنصب 
بأغلبية كبيرة، كما تميزأيضاً بتقدم كبير في شتى أنحاء القارة و حصولها على مراكز 
متقدمة في التقارير الدولية التي أشادت جميعاً بأن القارة تقفز بخطى عالية نحو مستقبل 

أفضل ألبنائها وبناتها، و في 2017 لمسنا اهتماماً عالمياً كبيراً بقارتنا.
و على مستوى االتحاد االفريقي و مفوضيته المنتخبة حديثاً، حرصنا على وضع أجندة 
2063 صوب أعيننا و العمل على التسريع في وتيرة تنفيذها مع التركيز على النتائج  
و المردود  من أجل إفريقيا موحدة في سالم و رخاء ، حرصت أيضاً المفوضية على 
الفرص و  إبراز  العالمية و على  القضايا  إزاء   فاعل  التحدث بصوت واحد.. قوي و 

النجاحات بالقارة.
و كان من أهم ما قمنا به أيضاً هو الدفع بأبناء القارة لترأس المنظمات العالمية و 
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االصطفاف معهم و خلفهم مثال منظمة الساحة و الصحة و اليونسكو، و في عام ٢٠١٧ 
أيضاً بدأت المفوضية تنفيذ برنامج العمل من اجل اإلصالح الداخلي المؤسسي  بأفكار 

أفريقية و من أجل إفريقيا.  
و اعتمدت القمة االفريقية عام ٢٠١٧ عاماً للشباب، و بالفعل قامت المفوضية بعدد 
كبير من الفاعليات و المشروعات و االتفاقات التي من شأنها التركيز على القضايا التي 
تهم الشباب و في طليعتها التشغيل و أيضاً التمكين من أجل المشاركة في اتخاذ القرار.  
و لقد شهدنا  و سعدنا بدًور متعاظم لمصر و انخراطها في الشأن االفريقي و في 
أعمال االتحاد: فبعد تسليم راية لجنة المناخ للجابون في مطلع العام قامت أيضاً بتسليم 

راية لجنة الشراكة لجيبوتي هذا الشهر.
و في اثناء العام تابعنا بإعجاب كبير النشاط  الرئاسي في افريقيا و الحرص على 
دعوة القارة و ذكرها في كل محفل، و حرص الدبلوماسية المصرية سواًء على المستوى 

الوزاري أو من خالل التمثيل القوي و النشط لمندوبية مصر في االتحاد االفريقي.
و توجت هذه األنشطة بالمؤتمر العالمي للشباب و بمؤتمر االستثمار في إفريقيا، و 
أيضاً الدعوة الرائعة الستضافة المفوضية و المندوبين الدائمين  في القاهرة لخلوة تهدف 

الى الحوار المثمر من أجل تحسين العمل  و إبراز مهام العمل في 2017.

و في نهاية كلمتي ادعو مصر لزيادة الدعم للبرامج و المشروعات القارية و االقليمية 
في  االستثمار  و  بجدية  للعمل  المصري  الخاص  بالقطاع  الدفع  الفني  الدعم  من خالل 

افريقيا.

اشكر كم على حسن االستماع و اتمنى للمؤتمر و للمجلس كل النجاح...
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كلمة السيد/ سامح شكري
)وزير الخارجية(1

أكد السفير/ حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون اإلفريقية، في الكلمة التي 
السياسة  توليها  التي  الكبيرة،  األهمية  على  شكري،  سامح  الوزير  عن  نيابة  ألقاها 
الخارجية المصرية، لدعم وتنمية العالقات مع الدول اإلفريقية. مشيًرا إلى أن الرئيس 
ووحدة  المصرية،  الروابط  وتدعيم  بتعزيز  كبيًرا  اهتماًما  يهتم  السيسي،  عبدالفتاح 

المسار، والمصير المشترك بين مصر وقارتها اإلفريقية.  
 وأشار سيادته إلى الدور الذي يقوم به المجلس المصري، للشئون الخارجية، فى 
تعزيز العالقات بين مصر وشتى دول العالم، بما فى ذلك القارة اإلفريقية، وحرصه 
على تعزيز خبراته الثرية، فى طرح أبعاد ورؤى للتعاون، مع الملفات ذات األولوية، 
بالنسبة للسياسة الخارجية. قائالً:" إن إفريقيا حاضرة فى السياسة الخارجية المصرية، 
فى كل العصور وتمتد منذ مهد التاريخ حتى يصعب على المرء دراسة تاريخ مصر، 
إن لم يلم بروابطها وجذورها اإلفريقية.  مستشهداً في ذلك بعدد من األطروحات التي 
تناولتها بعض األقالم واأللسنة، ربما بقصد أو غير ذلك، والتي تخلق أفكاًرا نمطية 

يتعين مراجعتها وتصحيحها، بما يعكس واقع الدور المصرى على مستوى القارة. 
فى  يتواجد  الخارج،  فى  المصري  الدبلوماسي  التمثيل  أن ربع حجم  إلى  نوه  كما 
بما  األفريقى،  اإلتحاد  ميزانية  فى  المساهمين،  كبار  أحد  تعد  أن مصر  كما  إفريقيا، 
يقرب من ١٥ بالمائة سنوًيا من الموازنة، فضال عن أن مصر عضو بارز فى منظمة 
"الكوميسا" باإلضافة إلى مساهمتها فى غالبية، عمليات حفظ السالم فى إفريقيا. وقال 
إن مصر، أسست منذ مطلع الثمانينيات الصندوق المصري، للتعاون الفنى مع إفريقيا 
الذي قام بتدريب أكثر من ١٦ ألف متدرب فى كافة المجاالت، كما أوفدت مصر، أكثر 
من ٩ آالف خبير، وأستاذ جامعي، إلى الدول اإلفريقية، عالوًة على المنح والقوافل 

الطبية، التى تقدمها كل عام.
 موضًحا أنه سعًيا لتعزيز هذا الدور قامت مصر بإنشاء الوكالة المصرية، للشراكة 
النيل، وكالهما يلعب  لتنمية دول حوض  المبادرة المصرية  التنمية وتدشين  من أجل 
دوًرا محورًيا فى دعم جهود األشقاء األفارقة، فى جهود التنمية ورفع مستوى المعيشة. 
وأكد على أن الدول اإلفريقية العربية فى شمال القارة، دفعت ثمًنا باهًظا لما رددته 
وزرعته دوائر خارجية غربية من فكر بشأن عدم وجود ارتباط كاف بين شمال أفريقيا 

)1( ألقاها بالنيابة عنه السفير/ حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون اإلفريقية 
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وما يسمى أفريقيا جنوب الصحراء، ليخلقوا بذلك خًطا وهمًيا بين األشقاء فى شمال 
اإلفريقى  التماس  منطقة  فإن  األفكار  بتلك  تأثًرا  أنه  إلى  الفًتا  أنحائها.  وباقى  القارة 
العربي، من موريتانيا غرًبا إلى الصومال والقرن اإلفريقى شرًقا مليئة باالضطرابات، 
وتنامى العنف والصراعات فضاًل عن تنامي األنشطة اإلرهابية فى عدد من مناطق 
القارة، األمر الذي يلقي مسئولية كبرى على الدول اإلفريقية العربية، ومن بينها مصر 
بعدم السماح ألي طرف خارجى بنشر الفرقة بين دول القارة، كما يتحتم العمل على 

تعزيز الروابط التى تعكس وحدة القارة. 
الدول  مع  العالقات  توثيق  على  الحرص  تتوخى  المصرية  السياسة  أن  وأوضح 
اإلفريقية على مستوى القمة، حيث قام الرئيس السيسى، بعدة جوالت شملت مختلف 
القمم  هامش  على  األفارقة،  الزعماء  مع  اللقاءات  من  العديد  عقد  كما  القارة،  أقاليم 
الدولية واإلفريقية، وكذا الفعاليات اإلفريقية، التى استضافتها مصر ومن بينها، مؤتمر 
التكتالت االقتصادية اإلفريقية، ومؤتمر التجارة واالستثمار فى إفريقيا، ومؤخًرا منتدى 
الشباب  الشامل، فى قضايا  إفريقيا االقتصادى. منوًها بحرص مصر على االنخراط 
منتدى  فى  الواسعة  اإلفريقية  المشاركة  عكسته  ما  وهو  القارة  مستوى  على  والمرأة 
الشباب، التى تؤكد التوافق بين مصر ودول القارة، حول أهمية تعزيز دور الشباب فى 

بناء وتنمية القارة. 
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المحور السياسي في العالقات المصرية اإلفريقية
د. سيد فليفل2

على  المبذولة  لجهودهم  المصرية  والدبلوماسية  الخارجية  ووزارة  للمجلس  تحية 
تتبوء  أن  تستطيع  أن مصر  مايؤكد  المؤتمر وهو  تنظيم  في  الخارجية  السياسة  صعيد 

مكانتها التي تستحقها في القارة اإلفريقية .
كما أود أن أرحب بجميع الحضور، واعرب عن سعادتي أن أكون بين هذا الجمع 

الكريم وان أدير هذه الجلسة التي يشارك فيها عدد من الزمالء واألساتذة األجالء.
التحديات  كانت  ومهما  للحركة،  البد من وضع مخطط  بل  قدراً  ليس  مايجري  إن 
للعمل كجزء من  المؤسسات المصرية  تنفيذ رؤية شاملة والتنسيق بين كافة  فالبد من 
هذه الرؤية االفريقية 2063 ، وحشد كافة اإلمكانيات المصرية في االتجاه االفريقي، 
بل والسعي الستصدار قرار رئاسي لوضع برامج لكل وزارة يعني بإفريقيا، والبد من 
تحفيز المستثمرين المصريين ورجال األعمال للعمل في افريقيا، وقيام المنظمات غير 

الحكومية والمجتمع المدني بالدور المنوط بهم في هذا اإلطار.
وحتى الأطيل على الحضور ،أعطي الكلمة اآلن للسيد السفير/محمد إدريس3 إللقاء 

كلمته.

البعد اإلفريقي في سياسة مصر الخارجية
السفير/محمد إدريس

ورقة حول أهم تحركات وزارة الخارجية في إفريقيا
أوالً: اإلطار العام للسياسة المصرية تجاه إفريقيا:

يتعلق  فيما  المصرية  الخارجية  السياسة  شهدتها  التي  الهيكلة  إعادة  1-استلزمت 
بالتوجهات – ومن ثم السياسات واألدوات- من عام 2014 إحداث تغيرات وتطوير في 
رؤية مصر لطبيعة الدور والحركة تجاه الدول اإلفريقية تحقيقاً للمصالح الوطنية وحفاظاً 
على األمن القومي المصري، ولخدمة األهداف الوطنية للمرحلة الجديدة، ولخدمة مصالح 

القارة والقيام بدور قيادي في تحقيقها على الصعيدين الثنائي والمتعدد األطراف.

)2( رئيس لجنة الشؤون اإلفريقية بمجلس النواب  
)3( مساعد وزير الخارجية للشؤون اإلفريقية 
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2-في ظل هذا التوجه الواعي بأهمية القارة اإلفريقية لمصر باعتبارها عالقة تاريخ 
الجغرافي  انتمائها  حقيقة  عن  يعبر  بناء  دور  من  مصر  تقدمه  ان  ومايجب  ومصير، 
والتاريخي وهويتها اإلفريقية، كان من المهم أن تسعى الدولة المصرية بكامل مؤسساتها 
وأجهزتها السيادية والفنية وفاعليها الرسميين وغير الرسميين إلى تضافر الجهود في 
اآلليات  المنشود، وتطوير  الدور  لتحقيق  الالزمة  للسياسات  متكاملة  استراتيجية  إطار 
والتنموية  االقتصادية  التحديات  االعتبار  في  وضعاًً  ذلك،  لتحقيق  الالزمة  واألدوات 

والسياسية التي مرت بها البالد خالل األعوام الماضية.
3-وقامت تلك االستراتيجية على عدة محاور هي:

مصري  انخراط  المياه(إلى  )مسألة  إفريقيا  في  واحد  بملف  االهتمام  من  أ.االنتقال 
متكامل بشكل فاعل ومؤثر في مختلف قضايا القارة،  وبما يشمل نشاط كبير وحراك 

مستمر لتعزيز العالقات مع الدول الواقعة في أقاليم إفريقيا المختلفة.
القارة  واستقالل  تحرر  في  المصري  التاريخي  الدور  عند  التوقف  من  ب.االنتقال 
وإستلهامه نحو دور مستقبلي في التعامل مع التحديات التي تواجهها القارة على صعيد 

السلم واألمن وإنجاز التنمية.
جـ.تعظيم البعد االقتصادي في عالقاتنا مع الدول اإلفريقية، وتشجيع القطاع الخاص 
المصري على مزيد من التوجه نحو إفريقيا بما يحقق االستفادة من الفرص االقتصادية 

المتوفرة في القارة.
د.االهتمام بالبعد التنموي في عالقاتنا اإلفريقية من خالل المساعدات التنموية وبرامج 

بناء القدرات.
وبناء عالقات شخصية  القمة،  مستوى  اإلفريقية على  الدول  مع  العالقات  ه.توثيق 

قوية مع القادة وكبار المسؤولين األفارقة لتحقيق المصالح المشتركة.
و.التنسيق بشكل أفضل بين مختلف مؤسسات الدولة في التوجه الجديد نحو إفريقيا، 

لخدمة أهداف االستراتيجية الجديدة.
لجنة  إنشاء  الخارجية  وزارة  اقتراح  غرارا  على  للتعاون  جديدة  أطر  ز.استحداث 
أجل  من  للشراكة  المصرية  الوكالة  إنشاء  وكذلك  النواب،  بمجلس  اإلفريقية  للشؤون 

التنمية بوزارة الخارجية.

ثانياً : أبرز القضايا والتحديات التي تعاملت معها السياسة الخارجية المصرية في 
أفريقيا :

1 ـ استئناف أنشطة مصر باالتحاد االفريقي:
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 نجحت الدبلوماسية المصرية فور انعقاد االنتخابات الرئاسية عام 2014 - 
بحضور  ذلك  وعززت   ، األفريقي  االتحاد  في  المجمدة  أنشطتها  استعادة  في 
عام  ماالبو  قمة  من  بدأً  األفريقية  القمم  لكافة  الرئاسي  المستوي  على  منتظم 
2014 التي شهدت استعادة مصر ألنشطتها باالتحاد ، باإلضافة إلى حراك نشط 
للدبلوماسية المصرية أسفر عن فوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس األمن 
ومجلس السلم واألمن األفريقي ومجلس  حقوق اإلنسان ومنصب نائب رئيس 

مجلس الوزراء األفريقي للمياه .

2 ـ قضية مياه النيل وسد النهضة اإلثيوبي :
لسد - أ المحتملة  باآلثار  المعنية  الدولية  الخبراء  لجنة  تقرير  صدور  عقب 

2014 مسئولة عن إعداد  تم تشكيل لجنة وطنية ثالثية في أغسطس  النهضة 
البيانات التي سيتم توفيرها للمكاتب االستشارية التي ستعد الدراسات الخاصة 

بآثار السد .

بين - ب  2014 مارس  في  النهضة  بسد  الخاص  المبادئ  إعالن  التفاق  التوصل 
مصر والسودان وإثيوبيا، الذي وضع بموجبه إطار للتفاوض بين الدول الثالثة حول 

السد في إطار من االلتزام بمبادئ عدم االضرار وتحقيق مصلحة الدول الثالثة .

أسفرت جوالت التفاوض التي جرت على مدار الفترة من منتصف 2015 - ج
إعداد  بها  المنوط  الشركات  عقود  على  التوقيع  عن   2016 سبتمبر  وحتي 
سيتم  التي  تقاريرها  تقدم  أن  المفترض  من  والتي  بالسد  الخاصة  الدراسات 
اإلضرار  عدم  يكفل  بما  الثالثة  الدول  بين  محتواها  حول  التفاوض  مواصلة 

بدولتي المصب أثناء فترات الملء الخاصة بالسد .

الشواغل - د تتضمن  المعنية –  الوطنية  الجهات  بالتنسيق مع  إعداد ورقة – 
المصرية بشأن مسار التعاون في مبادرة حوض النيل ، حيث تم عرضها خالل 
االجتماع الذي تنظمه في الخرطوم في مارس 2017 بين مصر ولجنة خاصة 
السودان وأوغندا ورواندا تم  النيل في كل من  مشكلة من مجلس وزراء مياه 
تكليفها من مجلس وزراء مياه دول حوض النيل  Nile-Com  لالستماع الي 

الشواغل المصرية بشأن مبادرة حوض النيل .



21المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017

أثمرت جهود تعزيز العالقات الثنائية مع دول الحوض عن خلق مناخ إيجابي - ه
بين هذه الدول مما أسفر عقد قمة دول حوض النيل في اوغندا في يونيو 2017.

مواصلة متابعة مسار هذ الملف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتأكيد - و
على المبدأ الحاكم المتعلق بتحقيق المصلحة المشتركة والمكسب للجميع دون 

اإلضرار بأي طرف .

3 ـ تطوير عالقات مصر مع دول حوض النيل :
شهدت السنوات األربع الماضية العديد من التحركات الرامية إلى تعزيز - 

عالقات مصر مع دول حوض النيل ، خاصة في أعقاب تجميد مصر عضويتها 
في مبادرة دول حوض النيل نتيجة إلقدام عدد من دول الحوض على التوقيع 
على اتفاق عنتيبي بصفة منفردة عام 2010 ، ما حدا بالسياسة المصرية لتبني 
نهج يرمي الي توثيق الروابط مع األشقاء في دول الحوض من خالل تعزيز 
المسار الثنائي مما يكرس التعاون مع هذه الدول ويفضي الي تغليبه على التنافس 

واالختالف .

4 ـ إحالل االستقرار في القارة: 
منطقة البحيرات العظمي : - أ

منطقة  -  في  االستقرار  إحالل  عملية  في  االنخراط  على  مصر  حرصت 
البحيرات العظمي ، على المستويين االقليمي والدولي . وفي هذا االطار ، فقد 
القضايا  لمناقشة  المستوي  رفيع  اجتماعاً   2017 فبراير  في  استضافت مصر 
السياسية واألمنية والتنمية في منطقة البحيرات العظمي بالتنسيق مع سكرتارية 
منظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمي ICGLR وتم دعوة الفاعلين 
والدولية  االقليمية  والتنظيمات  المنطقة  دول  من  الشخصيات  وكبار  الدوليين 
المعنية لحضوره ، ومشاركة مصر في قمتي المنظمة في يونيو 2016 بأنجوال 

ثم في أكتوبر 2017 بجمهورية الكونجو.

الذي -  الوسطي  الدوليين ألفريقيا  المانحين   كما شاركت مصر في مؤتمر 
عقد في بروكسل في نوفمبر 2016 ، ثم مؤتمر االتحاد االفريقي لذات الغرض 
بأديس أبابا في يناير 2017 ، حيث أعلنت مصر عن تقديمها دورات تدريبية 

في مجال بناء القدرات ألفريقيا الوسطي .



المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017 22

استقرار الوضع في الصومال:- ب

كثيف السياسة الخارجية المصرية اهتمامها بالتطورات السياسية واألمنية - 
في الصومال ، والعمل على مساعدة الشعب الصومالي على إعادة بناء مؤسساته 
وتأهيل كوادره، واستمرار المشاركة المصرية الفعالة في كافة المحافل االقليمية 
والدولية المعنية بالصومال دعماً لرؤية 2016 . وفي هذا االطار، رأست وزارة 
الخارجية وفداً مصرياً ضم ممثلين لعدد من الوزرات والمؤسسات المصرية قام 
بزيارة الي الصومال في شهر أبريل 2016 ، شملت زيارة لكل من مقديشيو، 
وهرجيسا عاصمة إقليم أرض الصومال ، وتالها زيارات الي القاهرة لكل من: 
وزير التجارة، ووزير شئون رئاسة الجمهورية الصوماليين ، وكذلك كل من: 
زيارات  تبادل  وكذلك   ، الصومال  أرض  إقليم  تجارة  ووزير  خارجية  وزير 

لوفود تجارية .

أمن البحر االحمر ومنطقة القرن األفريقي :- ج

المصالح -  توجد  حيث  العالقات  وتفعيل  التواجد  نحو  المصري  التحرك 
واالعتبارات ذات الصلة باألمن القومي المصري ، وعدم ترك فراغ في تلك 

المناطق ذات األهمية االستراتيجية .

في هذا السياق ثم التحرك على مسار العالقات مع إريتريا ، وتبادل زيارات - 
الوفود وإبرام االتفاقات ، وكذلك مع الصومال بأقاليمه المختلفة .

التواصل مع األطراف المشاطنة للبحر األحمر واإلعداد لعقد اجتماع نهاية - 
البحر  ألمن  إقليمية  آلية  على  التوافق  بهدف   ، بالقاهرة   2017 الجاري  العام 
األحمر تكون الملكية والقيادة فيها بشكل أساس للدول المشاطنة وليس ألطراف 

إقليمية أو دولية أخري .

عضوية مصر في مجلسي السلم واألمن االفريقي والدولي :- ز

سعت مصر من خالل عضويتها في مجلسي السلم واألمن االفريقي والدولي - 
األمم  بعثات  في  مشاركتها  وكثفت  االفريقي  واألمن  السلم  بنية  لدعم  وسعت 

المتحدة لحفظ السالم .
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وتسوية - د السالم  حفظ  على  للتدريب  اإلقليمي  القاهرة  مركز  برامج 
المنازعات:

يقدم مركز القاهرة االقليمي للتدريب على حفظ السالم وتسوية المنازعات - 
دورات تدريبية لرفع قدرات الكوادر االفريقية في مجال حفظ السالم وتسوية 

المنازعات.

5 ـ مواجهة انتشار التطرف:
العمل -  من خالل   ، التطرف  انتشار  لمواجهة  نشطة  بمساعي  تقوم مصر 

على رفع الوعي والتنوير بين شعوب القارة ، خاصة من خالل نشر صحيح 
الدين وتفريغ دعاوي التطرف واالرهاب باسم االسالم من مضمونها استناداً لما 
لدي مصر من رصيد ثقافي وديني وما لألزهر الشريف من مكانة عظمية لدي 
شعوب هذه الدول ، وتقوم بتعزيز تلك الجهود بدعم مشروعات التنمية وبناء 
القدرات انطالقاً من حقيقة أن األوضاع االقتصادية واالجتماعية المتردية تمثل 

جذور الصراعات والتطرف والعنف .

6 ـ دعم التنمية في أفريقيا :
المشروعات - أ من  عدداً  النيل  حوض  دول  لتنمية  المصرية  المبادرة  قدمت 

المشتركة للمساهمة في جهود التنمية في دول حوض النيل ، في مجاالت الزراعة 
والري الموارد المائية واالستزراع السمكي والكهرباء ، والرعاية الصحية .

الفني - ب الدعم  تقديم  التنمية  أجل  من  للشراكة  المصرية  الوكالة  تواصل 
االفريقية من خالل  الدول  النيل وباقي  لدول حوض  القدرات  والتنموي وبناء 
الدوائية وغيرها  من  والمساعدات  الطبية  االجهزة  وتقديم  التدريبية  الدورات 

صور الدعم الفني .

كما تم تنفيذ خطوات إيجابية على صعيد التعاون مع دول حوض النيل منها - ج
إعادة إحياء مشاركة مصر في مشروع سد إنجا الكبير ، حيث تم التوقيع خالل 
زيارة رئيس الوزراء الكونجولي إلى مصر في 2016 على اتفاق مشروع االدارة 

المشتركة بين هيئة قناة السويس والهيئة المنوط بها ادارة مشروع سد إنجا.
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العالقات بين دول حوض النيل بين األزمة والفرص المستقبلية
السفير/ مروان بدر4

يعد البعد المائي األهم في عالقات مصر مع دول حوض النيل والذي يميز عالقات 
مصر مع هذه الدول مقارنة بعالقات مصر مع باقي الدول اإلفريقية، ويكتنف العالقات 

بين مصر ودول حوض النيل في إطار البعد المائي عدد من التحديات من بينها:
أوالً: وضع مصر المائي، الذي يعد من بين األسوأ على مستوى العالم حيث يمثل 
نهر النيل 97 % من مواردها المائية وتأتي كلها من خارج الحدود المصرية وبالتالي 
ليس لمصر سيطرة على هذا المورد. كما يشارك مصر عشر دول إفريقية أخرى في 
نهر النيل مما يصعب التوصل التفاقيات مع هذه الدول بشأن مياه النيل. ويأتي موقع 
مصر في نهاية النهر مما يجعلها تتأثر بالسياسات المائية لدول حوض النيل األخرى. 
هذا فضالً عن أن اإليرادات المائية لنهر النيل تعتبر إيرادات ضعيفة مقارنة بأنهار دولية 

أخرى بالرغم من أن نهر النيل يعتبر أطولها. 
ثانياً: اعتمدت سياسة مصر المائية منذ بداية القرن العشرين على عدد من الركائز 

وأصبح عدد منها في عداد المسلمات إال أنها تهاوت تباعاً على مر السنين، ومن ذلك:
في  النيل  أعالي  دول  جانب  من  عليها  كبير  طلب  وجود  وعدم  النيل  مياه  وفرة   -
ضوء اعتماد نشاطها االقتصادي على الرعي والزراعة المطرية، وقد تحولت اآلن إلى 

الزراعة المروية لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة والعوامل المناخية المتغيرة.
- وجود هدر ضخم في مياه النيل في مناطق المستنقعات خاصة منطقة السدود بجنوب 
السودان مما يمكن استقطابها واالستفادة منها، وهي مناطق كانت تحت السيادة المصرية 
وقت أن كانت مصر والسودان دولة واحدة، األمر الذي لم يعد قائماً بعد استقالل السودان 
عن مصر، ثم انفصال جنوب السودان عن شمال السودان، وعدم حسم الموضوعات 
المائية بين شطري السودان حتى اآلن. هذا فضالً عن مايلقاه موضوع استقطاب الفواقد 
في منطقة السدود من معارضة سواء من جانب جنوب السودان أو أوغندا التي تخشى 

أن يؤثر ذلك بالسلب على كمية األمطارالتي تسقط عليها.
- التنسيق بين مصر والسودان في قضايا مياه النيل خاصة في مواجهة دول أعالي 
النيل األخرى وذلك بموجب اتفاقية 1959، وقد تخلى السودان تدريجياً عن هذا االلتزام 

والسيما في موضوع سد النهضة اإلثيوبي.

)4( عضو المجلس المصري للشؤون  الخارجية
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- طبيعة طبوغرافية الهضبة اإلثيوبية وشدة اندفاع مياه األنهار التي تنبع منها خاصة 
خالل موسم الفيضان، األمر الذي يجعل من شبه المستحيل بناء سدود عليها وهو ما ثبت 
عدم  صحته ببناء إثيوبيا لعدد من السدود على هذه األنهار وآخرها سد النهضة الذي يعد 

األكبر إفريقياً ومن بين األكبر عالمياً وذلك بفضل تقدم تكنولوجيا بناء السدود.
التي  النيل  مياه  اتفاقيات  بموجب  المائية  وحصتها  لمصر  النيل  مياه  تدفق  تأمين   -
أبرمتها بريطانيا مع دول أعالي النيل أو مع الدول التي كانت تستعمرها أواخر القرن 
النيل  اعالي  دول  أعلنت  التي  االتفاقيات  وهي  العشرين،  القرن  وأوائل  عشر  التاسع 
وعدم  االستعمارية  الحقبة  إبان  إبرامها  تم  أنه  بإدعاء  بها  االلتزام  وعدم  لها  رفضها 

مراعاتها لمصالح هذه الدول.
- تباين مواقف ومصالح دول الهضبة االستوائية مقارنة بدول الهضبة اإلثيوبية وعدم 
وجود رابط مائي بينهما، واالختالف الكبير في كمية المياه التي تساهم بها دول الهضبتين 
في مياه النيل بصفة عامة والمياه الواصلة لمصر بصفة خاصة )15 % و 85 % على 
التوالي( يسهل على مصر التعامل معها، في حين اتخذت الدول جميعها مواقف تكاد تكون 

موحده بصفة عامة إزاء ملف مياه النيل .
ثالثاً: طبيعة الخالف مع دول أعالي النيل حيث نجحت هذه الدول في إظهار الخالف 
تحميل مصر  عن  فضالً  بامتياز،  سياسي  أنه خالف  حين  في  وتنموي  مائي  كخالف 
مسؤولية ما تتعرض له هذه الدول من مشاكل داخلية ومع دول الجوار من منطلق أن من 
شأن ذلك تبديد جهود هذه الدول وبعيداً عن التنمية التي ستعتمد بالضرورة على النهوض 
بالزراعة التي ستعتمد بدورها على استخدام أكبر لمياه النيل مما سيكون خصماً من مياه 

النيل المتاحة لمصر.
يصعب تصور الخالف كخالف مائي في الوقت الذي يسقط على دول حوض النيل 
مايقرب من 7300 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بواقع حوالي 3600 مليار على 
الكونجو و1000 مليار على تنزانيا و 900 مليار على إثيوبيا و 800 مليار على جنوب 
السودان و365 مليار على كينيا و 285 مليار على أوغندا و240 مليار على السودان 
و45 مليار على إريتريا و35 مليار على بوروندي و32 مليار على رواندا، في حين 
يسقط على مصر 1.3 مليار متر مكعب من المياه فقط. فهل يمكن إذن تصور أن الخالف 
يدور حول 55.5 مليار متر مكعب من المياه هي حصة مصر؟ وهل لو تم حرمان مصر 
من هذه المياه واقتسامها بين دول حوض النيل األخرى بحيث يحصل كل منها على 5 
مياه، هل هذا  المتوسط زيادة على مايسقط عليها من  المياه في  مليار متر مكعب من 

سيحل أي مشكلة مائية تواجهها هذه الدول؟.
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كما يصعب تصور أن الخالف خالف تنموي، فإذا كانت دول أعالي النيل لم تحقق 
التنمية في سنوات سابقة فلم يكن مرجع ذلك نقص مالديها من مياه أو حرمان مصر لها 
من المياه بقدر ما كان لخضوعها لالستعمار ثم ماواجهته بعد االستقالل من حروب أهلية 
ونزاعات حدودية أو سياسات تنموية مدمرة لم يكن لمصر أي يد فيها، وليس أدل على 
ذلك من معدالت التنمية الجيدة التي حققتها العديد من هذه الدول في السنوات األخيرة 
بعد استقرار أحوالها الداخلية والعالقات فيما بينها وبعضها البعض ودون أن يرتبط ذلك 

بحصولها على كميات إضافية من مياه النيل أو خصماً من المياه الواصلة لمصر.
للتنمية في حقب سابقة فإنما  المثال، فإن عدم تحقيقها  إثيوبيا على سبيل  فإذا أخذنا 
يرجع إلى سياسات الحكم اإلمبراطوري والتي أدت في النهاية إلى سقوطه، وما أعقب 
ذلك من حكم شيوعي مدمر لالقتصاد الوطني، وتزامن ذلك مع تصاعد نشاط حركات 
التحرير في كل من األوجادين الذي ضمته إثيوبيا أواخر القرن التاسع عشر، وإريتريا 
منطقتي  في  الداخلية  واالضطرابات  العشرين،  القرن  منتصف  إثيوبيا  ضمتها  التي 
التيجراي واألورومو لمناهضة استئثار األمهرة بالحكم، والحرب اإلثيوبية الصومالية 
وبعدها الحرب اإلثيوبية اإلريترية، فكل ذلك يرجع ألسباب العالقة لها بمياه النيل أو 

نقصها واإلدعاء باحتكار مصر لها.
انتهى  والذي  وجنوبه  السودان  شمال  بين  الممتد  الصراع  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 
بانفصال الجنوب واستمرار االضطرابات الداخلية في كل من البلدين، والحروب األهلية 
المتعاقبة بين الهوتو والتوتسي في كٍل من رواندا وبوروندي، وينطبق الحال على كٍل 
من الكونجو وأوغندا وتنزانيا وكلها دول عانت من صراعات داخلية ونزاعات حدودية 

وسياسات تنموية مدمرة وألسباب العالقة لها بمياه النيل.
أما كون الخالف خالف سياسي فيكفي استعراض العالقات اإلثيوبية المصرية عبر 
التاريخ. فقد سعت قوميتي األمهرة والتيجراي وهما نواة الدولة اإلثيوبية الحبيسة لتوسيع 
إلى  أدى  مما  عدن  وخليج  األحمر  البحر  إلى  للوصول  الشرق  باتجاه  خاصة  رقعتها 
الساحل وعلى رأسها مصر  بمنطقة  الموجودة  العربية واإلسالمية  القوة  مع  تصادمها 
ومن ثم تولَد لدى إثيوبيا قناعة بأن الذي يحول بينها وبين تحقيق أهدافها القومية هي 
مصر، كما تشير إثيوبيا دائماً إلى الحمالت العسكرية المصرية ضدها في أواخر القرن 
اإلثيوبية  لالعتداءات  التصدي  كان  ورائها  من  الحقيقي  الهدف  أن  رغم  عشر  التاسع 
المتكررة على األراضي السودانية التي كانت جزءاً من الدولة المصرية، واستشعرت 
إثيوبيا قلقاً بالغاً من قيام الثورة المصرية عام 1952 خوفاً من تداعياتها على األوضاع 
في إثيوبيا التي تشابهت كثيراً مع األوضاع التي قامت من أجلها الثورة في مصر، والتي 
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أدت في النهاية إلى سقوط هيال سيالسي عام 1974. وتواكب مع ذلك نشاط حركات 
الوقت  نفس  في  ذكرنا-  أن  سبق  كما   – واألورومو  وإريتريا  األوجادين  في  التحرير 
القوى  إلى  اإلفريقية وهي وإن كانت موجهة  التحرير  تبنت مصر دعم حركات  الذي 
قوة  اعتبرت  التي  إثيوبيا  على  القدر  وبنفس  انطبقت  أنها  إال  األوروبية،  االستعمارية 

استعمارية حتى وإن كانت إفريقية.
ثم الصراع حول استقالل الصومال الذي اعتبرته إثيوبيا – والزالت-  فناءها الخلفي 
الذي التقبل بأي تدخل خارجي فيه والذي بلغ ذروته باغتيال كمال الدين صالح عام 
المصرية  الكنيسة  اإلثيوبية عن  الكنيسة  انفصال  أيضاً  الفترة  تلك  1957. وقد شهدت 
التي اعتبرتها إثيوبيا مناوئة الستقاللها الوطني، وهي نفس الفترة التي شهدت معارضة 
لوضع  بعدها  وشرعت   1959 عام  والسودان  مصر  بين  النيل  مياه  التفاقية  إثيوبيا 
حقبة  طوال  إثيوبيا  وارتباط  أمريكي،  بدعم  بإثيوبيا  السدود  لبناء  شاملة  استراتيجية 
الخمسينات والستينات من القرن العشرين بالغرب بصفة عامة وإسرائيل بصفة خاصة، 
للتوجهات والسياسات المصرية في ذلك الوقت،  وهو ماجعلها في خط معارض تماماً 

وقد استمر الخالف بين البلدين حول العديد من القضايا منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
النظر  وجهة  من  المصري  االستعماري  اإلرث  فهناك  السودان  عن  تحدثنا  وإذا 
السودانية والذي لم يستطع السودان نسيانه - أو ربما اليريد ذلك-  وبالرغم من أن مصر 
عام  استقل  والذي  تاريخياً  عليها  المتعارف  بحدوده  السودان  ظهور  في  السبب  كانت 
1956 ولم ينجح السودان في اإلبقاء عليه وانتهى إلى انفصال الجنوب، وبقاء النزاع 
حول حاليب وشالتين، ثم موقف مصر من نظم الحكم المتعاقبة وتذبذب العالقات بين 
البلدين ثم تصاعد الخالفات بينهما وبوتيرة متزايدة منذ وصول الجبهة اإلسالمية إلى 
الحكم عام 1989، والتلميح بين الحين واآلخر بدعم مصر النفصال الجنوب أو على 

األقل عدم دعم الحكومة السودانية بالقدر الكافي لإلبقاء على سودانيته.
رابعاً: مفاوضات مياه النيل التي بدأتها مصر منذ ستينات القرن العشرين في محاولة 
جادة إلحتواء األجواء السلبية التي خيمت على عالقات مصر بدول حوض النيل جراء 

إعالن عدم اعترافها باتفاقيات مياه النيل القائمة.
المطلوب  النيل  بمياه  المقصود  حول  النيل  أعالي  دول  مع  خالف  أول  ثار  وهنا 
التفاوض حولها، هل يقصد بها 7300 مليار متر مكعب من المياه التي تسقط على دول 
النيل،  النيل، أم مايقرب من 2000 مليار متر مكعب التي تسقط على حوض  حوض 
المياه  المتحدة عام 1997، أم  لالتفاقية اإلطارية لألمم  النهر وفقاً  المياه في مجرى  أم 
الواصلة لمصر والتي تقدربـ 84 مليار متر مكعب عند أسوان؟. وفي كل المفاوضات 
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التي جرت كان واضحاً أن دول أعالي النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة تحاول 
أن تقصر المفاوضات، على األقل خالل مراحلها األولى، على المياه الواصلة لمصر 
والمقدرة بـ84 مليار متر مكعب باعتبارها كمية المياه المعلومة والمعلن عنها، على أن 
يتم التفاوض فيما بعد على المياه المتوفرة في مجرى النهر وهي الكمية غير المعروفة 
تحديداً مع األخذ في االعتبار المعايير األخرى التي تضمنتها االتفاقية اإلطارية من حيث 

توفر موارد بديلة وذات جدوى اقتصادية ولكن دون أن تكون موضع للتفاوض.
بمعنى آخر، كان واضحاً أن هدف دول أعالي النيل هو التفاوض حول الحصة المائية 
هذا  استمر  ولألسف  التنموية.  باحتياجاتها  للوفاء  مائية  موارد  توفير  من  أكثر  لمصر 
الهدف منذ ستينات القرن العشرين وحتى اليوم وكان السبب في تعثر كافة المبادرات التي 
طرحت للتوصل إلى اتفاقيات جديدة مع دول حوض النيل تسمح لجميع دول الحوض 
باالستفادة من مياه النيل للتنمية دون إلحاق الضرر بأي منها وهو األمر الممكن تحقيقه 

في ضوء وفرة المياه إذا ما احسن إدارتها.
كان من بين هذه المبادرات وأهمها مشروع الهيدرومات  في أواخر ستينات القرن 
الماضي وكان هدفه رصد األمطار المتساقطة على دول حوض النيل المائية المختلفة 
كخطوة أولى وضرورية قبل الشروع في تخصيص المياه لدول الحوض. وقد شاركت 
جميع دول حوض النيل في المشروع باستثناء إثيوبيا الذي اعتبرته مضيعة للوقت وأنه 
من األجدى اقتسام ماهو معروف - 84 مليار متر مكعب عند أسوان قبل الشروع في 

حصر واقتسام ماهو غير معلوم- وقد تسبب الموقف اإلثيوبي في تعثر المشروع.
من  عدداً  يضم  وكان  الماضي  القرن  ثمانينات  في  التكونايل  مشروع  كان  ثم 
المشروعات والبرامج الفرعية من بينها مشروع خاص بتخصيص المياه، ورغم أنه كان 
مقرراً إرجاء هذا المشروع لحين االنتهاء من المشروعات والبرامج الفرعية األخرى 
ونتيجة منطقية لها، إال أنه تم تقديمه استجابة لطلب إثيوبيا وتحفيزاً لها على المشاركة 

في التكونايل إال أنها تسببت مرة أخرى في تعثره.
وفي عام 1993 وقعت مصر وإثيوبيا باعتبارهما طرفي الخالف المائي األساسيين 
إعالناً إطارياً للتعاون والتوصل التفاق بشأن مياه النيل، إال أن إثيوبيا علقت المفاوضات 
بعد جولتين وبالرغم من االتفاق على جدول أعمال يتضمن تخصيص المياه وهو ما اعتبر 
في حينه تنازالً كبيراً من مصر ولم يعرف السبب الحقيقي لتعليق إثيوبيا للمفاوضات إال 
بعد خمسة عشر عاماً حيث أوضح المسؤولون اإلثيوبيون أن استمرار المفاوضات كانت 

بمثابة انتحار سياسي لهم خاصة وأنها جاءت في أعقاب منح إثيوبيا إريتريا استقاللها.
 كما رفضت إثيوبيا المشاركة في األندوجو – رغم مشاركة كافة دول حوض النيل  
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األخرى كأعضاء أو مراقبين- والذي كان يهدف إلى تحقيق التكامل بين دول حوض النيل 
وتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض بالتركيز على المزايا النسبية التي تتمتع بها كل 
دولة من دوله- وبالرغم من أن المياه كانت أحد محاور التنمية التي سيتناولها األندوجو 
وفائدة  الحوض جدوى  دول  تلمس  أن  وبعد  متأخرة  لمرحلة  إرجائه  اتفق على  أنه  إال 
التعاون فيما بينها في كافة المجاالت األخرى. واألكثر من هذا تعاونت إثيوبيا وإريتريا 
والسودان بعد وصول زيناوي وأفورقي والبشير للحكم في الدول الثالث على التوالي 
إلجهاض األندوجو والتعاون فيما بينهم بدالً من ذلك في إطار اإليجاد الذي اليضم مصر 

في عضويته وفي محاولة لعزل مصر عن منطقة حوض النيل والقرن اإلفريقي.
العقبات  كافة  بتجاوز  يبشر  والذي  األمثل  اإلطار  النيل هي  مبادرة حوض  وكانت 
والتحفظات السابقة لدول حوض النيل المختلفة حول مفاوضات مياه النيل. ويرجع ذلك 
:األول  بالتوازي  التفاوض على موضوعين  يتم  النيل أن  بين دول حوض  إلى االتفاق 
المشروعات - التي تهم دولتي المصب- واآلخر اإلطار المؤسسي الذي سيتولى بحث 
تخصيص المياه – الذي يهم دول المنابع-  كما اتفق على ان يتم التعاون بين دول حوض 
النيل على مستويين بالتوازي، األول بين دول حوض النيل جميعها واآلخر بين دول 
الجنوبي  والنيل  وإثيوبيا،  والسودان  مصر  ويضم  الشرقي  النيل  الفرعيين  الحوضين 
ويضم دول الهضبة االستوائية الست - باإلضافة إلى مصر والسودان – وهو مايعكس 

الثقل المائي لكٍل من المجموعتين.
النيل  حوض  دول  طرحتها  التي  المشروعات  بشأن  التفاق  التوصل  من  وبالرغم 
المختلفة إال أن التوصل التفاق حول اإلطار المؤسسي تعثر بسبب الخالف أساساً حول 
التباس  المنابع  دول  استغلت  وقد  المصب،  دولتي  حصتي  وبالذات  القائمة  االتفاقيات 
القواعد اإلجرائية المتفق عليها إلعالن إنهاء المفاوضات وفتح باب التوقيع على االتفاقية 
اإلطارية ومايستتبعه من التصديق عليها ودخولها حيز النفاذ على أن يتم التفاوض على 
النقاط الخالفية بعد ذلك في سابقة هي األولى من نوعها. وقد لعبت إثيوبيا دوراً رئيسياً 
لتمرير االتفاقية وحث دول اعالي النيل على التوقيع عليها وتأمين توقيع ست دول عليها 
بما يسمح ببدء التصدييق عليها، خاصة بعد توقيع إعالن مبادئ سد النهضة اإلثيوبي 
بإدعاء أن إعالن المبادئ الذي وافقت عليه مصر والسودان تضمن نفس مبادئ اتفاقية 

عنتيبي اإلطارية التي تعارضها الدولتان.
من هذا العرض لمراحل التفاوض منذ ستينات القرن الماضي والمبادرات المختلفة 
التي طرحت، يتضح أن مصر سعت مراراً وتكراراً للتوصل إلى اتفاق مع دول أعالي 
النيل وأنها لم تقصر في ذلك أو أهملت هذه الدول على النحو المتداول خطأً وإن غاية 
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األمر أنها لم تلق التجاوب الذي كانت تامل فيه.
خامساً: سد النهضة اإلثيوبي، الهدف من بناء السد هو هدف سياسي بامتياز للتحكم 
السابع  القرن  إثيوبيا في  أباطرة  لفكرة راودت  الواصلة لمصر وهو ترجمة  المياه  في 
عشر لتحويل مجرى النيل – قبل أن تعرف وتتطور تكنولوجيا بناء السدود- لحرمان 
مصر من المياه عقاباً لها على التصدي لطموحات إثيوبيا للتوسع في محيطها اإلقليمي 

على النحو السابق اإلشارة إليه.
ويعني التحكم في المياه الواصلة لمصر إمكانية التأثير بالسلب على الزراعة وتوليد 
الكهرباء وتغيير نمط الحياة في مصر. يضاف  إلى ذلك إلغاء ميزة التخزين القرني الذي 
بني من أجله السد العالي ووضع مصر مرة أخرى تحت رحمة اإليرادات السنوية لمياه 

النيل وتذبذبها.
بالقرب من الحدود السودانية وهي نقطة  النهضة  يتضح ذلك من اختيار موقع سد 
النيل األزرق -  إيراد  بالتحكم في كامل  العديدة بما يسمح   النيل األزرق  تجمع روافد 
كما يتضح من سعة السد المعلنة والتي تقدر بـ74 مليار متر مكعب وهي مرة ونصف 
إيرادات النيل األزرق السنوية والتي تتراوح مابين 48 و50 مليار متر مكعب-  واعتزام 
األزرق  النيل  على  آخرين  سدين  بناء  المعلن،  اإلثيوبية  السدود  لمخطط  وفقاً  إثيوبيا، 
وبما يسمح لها باحتجاز إيرادات النيل األزرق لعدة سنوات متتالية. وقد أدخلت إثيوبيا 
تعديالت جوهرية على تصميم سد الحدود الذي تضمنته الدراسات األمريكية التي أعدت 
أوائل ستينات القرن الماضي ومقترح السد الذي تقدمت به إثيوبيا في إطار مشروعات 
مبادرة حوض النيل في أوائل القرن الحادي والعشرين والذي حدد سعة السد 14 مليار 
متر مكعب وفقاً لما تسمح به طبوغرافيا المنطقة وذلك بتحويل سد النهضة في الحقيقة 
إلى سدين إحداهما بعرض النهر واآلخر بامتداد النهر بما يسمح بتوسيع سعة السد من 

14 إلى 74 مليار متر مكعب.
وإذا كانت إثيوبيا قد أعلنت أن الهدف من سد النهضة يقتصر على توليد الكهرباء 
االقتصادية  والجدوى  المنطق  فإن  الجوار  لدول  الفائض  وتصدير  باحتياجاتها  للوفاء 
كان يقتضي - إذا ماحسنت النوايا- بناء عدد من السدود األصغر وفي أنحاء متفرقة من 
إثيوبيا توفيراً لتكاليف خطوط الكهرباء من موقع بغرب البالد إلى أنحائها المختلفة وهي 
التكاليف التي قد تقترب من تكاليف بناء السد ذاته، وذلك بدالً من تركيز كل جهودها 
التنموية على النيل األزرق دون األنهار اإلثيوبية األخرى في الوقت الذي تمثل مياهه 

الجانب األكبر من المياه الواصلة لمصر من الهضبة اإلثيوبية.
والشك أن إثيوبيا قد استغلت األحداث التي مرت بها مصر منذ يناير 2011 لإلعالن 
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عن شروعها في بناء سد النهضة – إال ان ذلك لم يكن السبب الوحيد. إذ تزامن هذا مع 
االستقرار والتنمية التي حققتها إثيوبيا في العقدين الماضيين مما أهلها لتتبوء مكانة إقليمية 
ودولية متميزة، فضالً عن نجاحها في فرض هيمنتها على الصومال سياسياً وعسكرياً 
بدعم إقليمي وغربي، ورفضها تنفيذ حكم التحكيم في نزاعها مع إريتريا الصادر عام 
2001 واالنسحاب من األراضي اإلريترية المحتلة ومرة أخرى بدعم إقليمي ودولي، 
واإلدعاء بمحاربتها لإلرهاب في القرن اإلفريقي للحصول على الدعم اإلقليمي والغربي 
بالرغم من أنها كانت من اسباب وجوده واستمراره، فضالً عن نجاحها في استقطاب 

السودان والتأثير على سياساته وقراراته.
والشك أن إثيوبيا قدرت أنها ستلقى دعماً مشابهاً في إنشاء سد النهضة والسيما من 
كافة القوى اإلقليمية والدولية المناهضة لمصر وهو ماحققته لألسف بنجاٍح كبير يحسب 
لها، والراجح أنها قدرت أيضاً أن مصر لن تستطيع إثنائها عن بناء السد وفرضه كأمر 

واقع يتعين التعايش معه لعشرات السنين القادمة.
وإذا كانت إثيوبيا قد قبلت بتشكيل لجنة دولية عام 2011 لبحث تداعيات السد على 
دول المصب فإنما كان ذلك بهدف إحتواء ردود األفعال السلبية وكسب الوقت، ولكن 
بأنها ماضية في بناء  إثيوبيا الذي أكدته مراراً وتكراراً  دون أن يغير ذلك من موقف 
السد دون تغيير في تصميمه أو سعته أو معدالت تنفيذه، وهو نفس الموقف الذي اتخذته 
من االتفاق على المكاتب االستشارية المنوط بها إعداد الدراسات المطلوبة والتي لن يتم 
االنتهاء منها – بفرض نجاحها في ذلك- قبل اكتمال بناء السد، مما يفرغ إعالن مبادئ 
سد النهضة الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015 من مضمونه والسيما 
في ضوء غموض صياغاته على النحو الذي يسمح لكل من إثيوبيا والسودان من ناحية 
ومصر من ناحية أخرى بتفسيره وفهمه على نحو مخالف لتفسير وفهم الطرف اآلخر 
له. وينطبق هذا بصفة خاصة على موضوعي الملء األول والضررحيث ترى إثيوبيا 
إمكانية بدء تشغيل السد بمجرد االنتهاء من بنائه ودون انتظار لنتائج الدراسات طالما أن 
الملء سيكون جزئياً ولم يصل إلى السعة المعلنة للسد وهي 74 مليار متر مكعب. وإذا ما 
ترتب على إنشاء السد انخفاض في كمية المياه الواصلة لمصر سواًء خالل مرحلة الملء 
أو التشغيل – وهو تخفيض حتمي – فإن إثيوبيا التعد ذلك ضرراً يستوجب المساءلة أو 
التعويض حيث أنها التعترف باتفاقية 1959 وبالتالي حصة مصر المائية المقدرة 55.5 

مليار متر مكعب وما قد يطرأ عليها من تخفيض.
سادساً: التحرك المقترح والفرص المستقبلية

المائي في  البعد  تكتنف  التي  للتحديات  التصدي  بكيفية  الخاصة  المقترحات  تعددت 
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عالقات مصر مع دول حوض النيل ومنها السياسي والقانوني والتنموي والعسكري، 
طرحتها مصر كما طرحتها دول أعالي النيل ولكن لم يحظ أي منها بالقبول والتطبيق 
على أرض الواقع . وإزاء ذلك فقد يكون من المناسب طرق جميع األبواب والتحرك 
على كافة المسارات في محاولة لتحقيق المعادلة المعضلة أال وهي تحقيق التنمية لجميع 
دول حوض النيل دون إلحاق ضرر بأي منها، وهو في التقدير أمر ممكن تحقيقه إذا 

ماكثفت الجهود  وخلصت النوايا وبعيداً عن االبتزاز والتسييس.
وفي هذا اإلطار يمكن اقتراح استراتيجية تقوم على العديد من العناصر من بينها:

وإجهاض . 1 الحالية  المائية  مصر  حصة  على  للحفاظ  ومطلقة  أولى  أولوية  إعطاء 
محاوالت تخفيضها واعتبار ذلك الحد األدنى الذي تقبل به مصر، في ضوء الشح المائي 
الذي باتت تعاني منه واعتبار ذلك أحد محددات موقفها من مبادرة حوض النيل واالتفاق 

اإلطاري وسد النهضة.

المستقبلية من . 2 باحتياجاتها  للوفاء  المائية  عدم توقع نجاح مصر في زيادة حصتها 
دول  بعض  معارضة  في ضوء  خاصة  النيل،  بأعالي  المائية  الفواقد  استقطاب  خالل 
أعالي النيل لذلك، وبالتالي مراجعة استراتيجيات مصر المائية خالل العقود القادمة في 

ضوء ذلك.

وتغيير . 3 القومي  االقتصاد  في  الزراعي  النشاط  حجم  في  النظر  إعادة  ذلك  يتطلب 
التركيب المحصولي وأساليب الري، لتحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة وتعظيم 
العائد االقتصادي منها، وبغض النظر عن التكلفة وردود الفعل السلبية التي قد تعكس 

مصالح شخصية آنية على حساب مصالح وطنية آجلة.

تبني سياسة واضحة لالستثمار الزراعي بالخارج سواء بواسطة الحكومة أو القطاعين . 4
العام والخاص، أسوة بالعديد من الدول التي تنتهج هذه السياسة لمواجهة الشح المائي.

ترشيد استخدام المياه لألغراض المنزلية والوصول بها للمعدالت العالمية ،ورفع . 5
كفاءة شبكات المياه للحد من هدرها.

المبادرة بمشروعات لتحلية مياه البحر واعتبارها مشروعاً قومياً يفوق في أولويته . 6
ماعداه.

تحرك داخلي وخارجي لشرح حقيقة الموقف المائي المصري وهشاشته واستعراض . 7
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مبادرات مصر منذ ستينات القرن الماضي للوصول إلى تفاهمات مع دول أعالي النيل، 
وعدم تسييس ملف مياه النيل والتعاون من أجل االستغالل األمثل لموارد النيل الوفيرة، 

بما يحقق التنمية لدول أعالي النيل وحق المياه لمصر.

استقطابها . 8 إثيوبيا  محاوالت  إلفشال  االستوائية  الهضبة  بدول  أكبر  اهتمام  إيالء 
وتأليبها على مصر، بالرغم من عدم وجود أي رابط مائي بين دول الهضبة االستوائية 

ودول الهضبة اإلثيوبية.

تدعيم عالقات مصر بدول الجوار اإلثيوبي دون رهنها بعالقتها بإثيوبيا.. 9

التحرك على كافة المسارات السياسية والقانونية واإلعالمية على المستوى الثنائي . 10
ومتعدد األطراف، لشرح تطورات ملف مياه النيل وتداعياته المحتملة.

من . 11 بالرغم  النيل  دول حوض  بين  والتكامل  التعاون  يحقق  أن  يمكن  لما  الترويج 
تحققه  ما أصبحت  النيل، خاصة مع  أعالي  تأثيره على موقف دول  بمحدودية  التقدير 
أغلب دول أعالي النيل من معدالت تنمية وتكالب الدول على مساعدتها واالستثمار فيها، 

ومع االكتشافات المعتبرة البترولية والغازية حديثاً بعدد منها .

عدم إغفال المحور العسكري مع التعامل معه بحذر، وبحيث يكون آخر البدائل التي . 12
يمكن التفكير في التلويح باستخدامها في ضوء ردود الفعل اإلقليمية والقارية والدولية 
المتوقعة، والسيما أن اللجوء للحل العسكري قد يحقق حالً مؤقتاً على المدى القصير 
ولكن بالتأكيد سيؤثر بالسلب على أي فرص للتعاون المستقبلي مع دول أعالي النيل، 

لتنمية الموارد المائية باعتباره الهدف األهم واألبقى.

االستعداد، ومن اآلن، الحتمال أن يكون الحصول على المياه مستقبالً مرهون بمقابل . 13
أو من خالل شراء  األفضل-  مائية مشتركة- وهو  مادي سواء من خالل مشروعات 
استخدام  دون  الحيلولة  مع  األرجح-  اقتصادية – وهو  ذات جدوى  ماكانت  إذا  المياه، 

المياه لالبتزاز السياسي.

إعادة النظر في آليات إدارة ملف مياه النيل، في ضوء إخفاقات مصر المتكررة في . 14
إحراز أي تقدم في هذا الملف رغم عدالة قضيتها.
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العالقات المصرية مع دولتي السودان وآفاق تطورها
أ.د.أماني الطويل5

عام  السودان  إستقالل  منذ  مأزوم  واقع  من  السودانية  المصرية  العالقات  تعاني 
١٩٥٦ وذلك بسبب تفاعالت هذا اإلستقالل بين األطراف المعنية وهم مصر والسودان 
وبريطانيا ،  منذ إندالع ثورة يوليو ١٩٥٢ علي أني سوف أركز في هذه المداخلة علي 
تفاعالت هذه العالقة منذ عام ٢٠١٣ بين مصر ودولتي السودان أي منذ تولي الرئيس 
عبد الفتاح السيسي وذلك إلعتبارات متعلقة بطبيعة المشاهد السياسية في البلدان الثالث  

وإنعكاسها علي مسار هذه العالقات. 

 أوالً : مصر ودولة السودان 

1 ـ المشهد المصري :
أسفر نجاح ثورة يونيو في مصر عام ٢٠١٣ عن وجود تيارين في اإلدارة المصرية 
أحدهما يعول علي عالقات ذات سمات إيجابية مع السودان خصوصا بعد زيارة الرئيس 
البشير الي القاهرة في إكتوبر ٢٠١٣ولقائه مع الرئيس السيسي  ، أما التيار الثاني فتغلبه 
الهواجس بشأن نظام حكم مرجعيته السياسية  والمنتمية الي جماعة اإلخوان المسلمين 
وشارعه السياسي يعج بتنويعات فرق اإلسالم السياسي، بينما واقعه اإلجتماعي يشير 

إلي  وجود ملحوظ لتيارات السلفية الدعوية .
المحدود  إهتمامه  من  الرغم  فعلي  المصري  السياسي  الشارع  مستوي  علي  أما 
المخيلة  في  كان  السودان  تقسيم  مشهد  أن  إال  الداخلية  السودانية  السياسية  بالتفاعالت 
المصرية صادما وذلك لطبيعة الوجدان المركزي للمصريين الذي يعلي من شأن وحدة 
الذين هم  السودان  إخوان  الي  السودان   تقسيم  تم تحميل  ، وقد  للدول  الوطني  التراب 
كامل  يتحملون  ال  فإنهم  الموضوعي   المستوي  علي  أنه  الرغم  علي  وذلك  الحكم  في 

المسئولية.

2 ـ المشهد في دولة السودان  :
علي عكس الترحيب الشعبي السوداني بمخرجات ثورة يونيو في إزاحة نظام اإلخوان 
المسلمين في مصر  بل وإعتباره إنجاز تاريخي فإن  نخب اإلسالميين في المؤتمرين 

)5( مدير الوحدة الدولية والبرنامج اإلفريقي بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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الوطني الحاكم والشعبي المعارض قد أصيبت بالصدمة  خصوصا وأن صعود اإلخون 
المسلمين في مصر قد تم تصنيفه من جانب هؤالء بمثابة تحقيق حلم قد طال إنتظاره 
منذ إنقالب الجبهة القومية اإلسالمية عام ١٩٨٩ ، وقد أسفرت هذه الصدمة عن هرولة 
د. حسن الترابي قبل وفاته مباشرة  لإلنخراط في  الحوار الوطني السوداني مع غريمه 
المؤتمر الوطني وذلك بتقدير موقف تم تأسيسيه علي وجود  مخاوف من إزاحة نظام 

البشير عبر ثورة سودانية مثيلة للثورة المصرية.

3 ـ المشهد في دولة جنوب السودان: 
اليمكن إنكار تأثر العالقات المصرية الجنوب السودانية بموقف األولي من مسألة 
العالقات مع  السودان وتوتر  السياسي في جنوب  الصراع  أن  الجنوب، علي  إنفصال 
شمال السودان قد أسفر عن تقارب بين القاهرة وجوبا مؤسس علي دعم مصري للرئيس 
الدعم  هذا  بلورة  تم  وقد   ، الدينكا  لقبيلته  النسبي  الوزن  طبيعة  الي  يستند   ، كير  سلفا 
فضال   ، والكهرباء   ، الزراعة  مجاالت  في  تنموية خصوصا  مشروعات  طريق  عن 
الخارجية  وزير  أفتتح  حيث  والتعليمي،  الصحي  المجالين  في  ملموسة  مساعدات  عن 
المصري سامح شكري وحدات للغسيل الكلوي في جنوب السودان ، وتوسعت الدولة 

المصرية في منح الجنوبيين منحا دراسية في الجامعات المصرية العامة والخاصة.
علي  المترتبة  اإلنسانية  الكارثة  آثار  تحجيم  في  مصر  ساهمت  الحال  وبطبيعة 
النزاعات المسلحة والمندلعة بين سلفا كير ورياك مشار منذ عام ٢٠١٣ عبر شحنات 

غذائية وطبية. )6(
أما علي المستوي السياسي فإن مصر دعمت صيغا للمصالحة والتفاهم في معسكر 
الحركة الشعبية لجنوب السودان وهي التي أنقسمت علي خلفية الصراع علي السلطة 
عام ٢٠١٣ ،حيث تم اإلعالن عن أن المخابرات المصرية ترعي هذه التفاهمات توطئة 

لمصالحة وطنية شاملة في جنوب السودان. )7(

ثانياً: محددات العالقات المصرية السودانية :
1 ـ الملف المائي، والمعطيات الداخلية والتفاعالت اإلقليمية:

نجحت إثوبيا في فك التحالف المصري السوداني التاريخي في ملف نهر النيل وذلك 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/117810716\8\2017 6( -جريدة المصري اليوم(
/akhbarelyom.com/news/NewDetails/2575099/1 7(  -جريدة أخبار اليوم ١٧\١١\٢٠١٧(
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الي حد تجاهل اآلثار المترتبة علي إنشاء سد النهضة علي صعيد األمن اإلنساني لشعبي 
البلدين كون السد يجري إنشاؤه بال رقم معلن لمعامل األمان بما يهدد حياة ماليين البشر 

في حال إنهياره القدر هللا ، وهو إحتمال يقدره الجيولوجيين المصريين بنسبة 9 ٪. )8(
وفي هذا السياق توترت العالقات بين القاهرة والخرطوم بحيث يمكن وصف عام 
2017 بكونه عام تصاعد األزمة علي المستوي الثنائي .كما أختلط المشهد في السودان 
بين المعطيات الداخلية والتفاعالت اإلقليمية ربما في لحظة  متكررة نسبيا طوال العقد 
جل  كانت  نفطية  موارد  أفقده  شماله  عن  السودان  جنوب  إستقالل  أن  ذلك   . األخير 
سعر  يرتفع  أن  الطبيعي  من  فكان  أخري  بمصادر  تعويضها  يستطع  ولم   ، ميزانيته 
الدوالر إزاء الجنيه السوداني بحوالي الثلث  علي الرغم من الرفع الجزئي للعقوبات 
السودان  المتحدة علي  الواليات  الماضي والمفروض من  العام  اإلقتصادية في خريف 

منذ أكثر من عقدين .
تراجع الموارد اإلقتصادية دفع الحكومة أكثر من مرة لرفع أسعار المحروقات ، بل 
تقريبا  الجمركي ثالث أضعاف  الدوالر  التحذير من رفع سعر  إلى  أنها لجأت مؤخرا 
العالمي، إن األسواق  للدوالر وهو مادفع برنامج االغذية  الي مافوق ١٨جنيهاً/  ليقفز 
السودانية تعيش حالة أزمة، معلنا “حالة اإلنذار” بشأن ارتفاع أسعار الغذاء في البالد. 
في  ارتفاعا حاداً  يشهد  السودان  أن  للبرنامج،  التابعة   WFP SNAP وذكرت منصة 
الحكومة  وإقرار  عنه،  الحكومي  الدعم  ورفع  القمح  سعر  تحرير  بعد  السلع،  أسعار 

لموازنة 2018.
بعد   2015 السودان عام  اإلقليمي شهدته  والمشهد  الداخلية  التفاعالت  بين  التداخل 
إحتجاجات شعبية واسعة النطاق في سبتمبر ٢٠١٤ إحتجاجا علي رفع سعر المحروقات، 
وهي اإلحتجاجات التي أستطاعت الحكومة السودانية السيطرة عليها بشق األنفس ،ثم 
مالبثت أن أصابت العديد من المراقبين  بنوع من الصدمة حين قام النظام بتغييرتحالفاته 
المملكة  تقودها  التي  الحزم  عاصفة  في  مشاركته  عن  وأعلن   ، كامل  بشكل  اإلقليمية 
من  الحالة  هذه  سبب  و  )الحوثيون(.  اليمنية  أنصار هللا  حركة  السعودية ضد  العربية 
الصدمة هو النقلة المفاجئة التي قام بها النظام دون مقدمات أو تمهيد، من مواقع العالقة 
اإلستراتيجية العميقة مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، إلى اإلنخراط في حرب ساخنة 
و مباشرة ضد أحد حلفائها الموثوقين، والمشاركة الفاعلة في حرب المعسكر النقيض 
اإلسالمية  الجمهورية  مع  الوطيد  الخرطوم  تحالف  من  الرغم  علي  المنافس،وذلك  و 
اإليرانية، الذي نتج عنه تطوير صناعته العسكرية و نقل الخبرات األمنية واإلستخباراتية 

)8( - د. عباس شراقي 
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في السودان  ، بل والمساهمة في إحراز إنتصارات عسكرية مقدرة  بالتسعينيات خالل 
فترة الحرب األهلية بين جنوب وشمال السودان فضال عن مساعدات تنموية البأس بها.
النظام  تقي  دفاعية  لحاجٍة  انعكاسا  إال  للسودان  الجديد  اإلقليمي  التموضع  يكن  ولم 
السوداني خياراته  النظام  اتخذ  المعنى  بقائه وديمومته. بهذا  كان يجدها تهدد   أخطاراً 
وقتذاك مستغنياَ عن داعم اقتصادي قوي )قطر( وداعم استراتيجي عسكري )إيران(، 
ذلك أن غريزة البقاء قد دفعته باتجاه القفز نحو تحالفات كانت صاعدة وباتت القاعدة 
التي يتأسُس عليها مناخ المنطقة في تلك اآلونة.ولعل النقطة الحرجة للسودان في هذا 
للسودان في األزمة  المعقد والمركب  الموقف  أن  ذلك  كانت قطر،  اإلقليمي  التموضع 
الخليجية في ضوء تحالفه مع قطر ومشاركته في عاصفة الحزم باليمن مقاتال في الصف 
نفسها  الحزم  عاصفة  تطورات  أن  إال  إلدارته،  كبيرا  عبئا  يشكل  وأن  البد  السعودي 
وتحولها الي أزمة مفتوحة وتقديم السودان وقودا بشريا في هذه الحرب من أبناءه، دعم 
قدرة النظام على التفاعل النسبي مع قطر خصوصا في ضوء تحالف األخيرة مع تركيا 
التي تدعمها أمنيا بوجود قواعد عسكرية لها في الدوحة ، ويبدو أن رجحان كفة قطر 
لدي السودان مرتبط بطبيعة الدعم المالي الذي تقدمه الدوحة للخرطوم، حيث زار وزير 
المالية القطري السودان في خريف 2017 وطرح إمكانية الدعم اإلقتصادي في كثير من 
المجاالت ، كما أنه أيضا مرتبط بنجاح قطر في إزاحة رجل السعودية في مكتب البشير 
الرئيس  إستغناء  بعد  مباشرة  الرياض  الي  ذهب  والذي   ، الحسين  عثمان  طه  الفريق 

البشير عن خدماته .)9(
توتراتها  وطبيعة  السودانية  المصرية  العالقات  الي  النظر  يمكن  السياق  هذا  وفي 
طوال عام 2017 ثم  جنوحها للهدوء خالل األيام الماضية ، ذلك أن قيام السودان بفك 
تحالفها التاريخي مع مصر وإعالن تحالف إستراتيجي مع إثيوبيا العام الماضي مرتبط 
بالوعود األثيوبية الحصول علي حصة من كهرباء سد النهضة بأسعار تفضيلية ، وهو 
ماتراه السودان تعويضا ولو جزئيا عن مواردها البترولية المفقودة بعد تقسيم السودان 

الكبير عام 2011 .
وضحت في سبيل ذلك بوحدة موقف دولتي مصب نهر النيل والتي تفرض المتطلبات 
اإلنساني  األمن  متطلبات  الخرطوم  تجاهلت  ،حيث  موقفهما  وحدة  للنهر  الهيدروليكية 
لشعبي وادي النيل )التي يهددها إنشاء سد ضخم دون رقم معلن لمعامل أمانه ، في حال 
إنهياره القدر هللا ، وهو إحتمال يقدره الجيولوجيين المصريين بنسبة 9 ٪، وهو أمر 

يهدد العاصمة السودانية ذاتها بالغرق(، على حد ماسبق ذكره .
blogs.aljazeera.net/blogs/02/07/2017 9( - دراما-سياسية-في-إقالة-طه-الحسين(
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وأيضا تجاهلت السودان اإلعتبارات اإلستراتيجية المرتبطة  بدعم الوزن اإلقليمي 
وأقدمت  ويكون علي حسابه،  قادمة  مراحل  في  السودان  يهدد  وأن  الذي البد  إلثيوبيا 
الخرطوم علي إقامة تحالف إستراتيجي يتضمن إتفاقات دفاعية بين الخرطوم وأديس أبابا 
منتصف ٢٠١٧ ، وقامت إثيوبيا بعده باإلعتراف بحاليب وشالتين كأراض سودانية، 
محاولة  في  مصر  مع  الحدودي  الخالف  بشأن  التوتر  لتصعيد  الخرطوم  سعت  حيث 
للمقايضة مع القاهرة، بدفعها الي القبول بتحكيم دولي في هذا الملف مقابل تحسن الموقف 
السوداني في مسألة سد النهضة، فأقدمت الخرطوم في نهاية 2017 علي رفض إتفاقية 
الحدود البحرية بين مصر والسعودية في خطاب لألمم المتحدة وهي اإلتفاقية التي عقدت 
عام ٢٠١٦، كما قامت بتقديم عدة شكاوي لألمم المتحدة بشأن التحركات المصرية في 
حاليب وشالتين وأسمتها إحتالال ، والالفت هنا أن قرار إستدعاء السفير السوداني في 
القاهرة للخرطوم كان عشية اإلعالن عن موازنة السودان لعام ٢٠١٨ ، ومع إندالع 
المظاهرات في الخرطوم ضد الموازانة ، شرعت الخرطوم في تصعيد مستوي التوتر 
اإلقليمي وذلك بحشد قواتها العسكرية علي الحدود اإلريترية ، والقول أن هناك تحركات 
عسكرية مصرية إريترية مشتركة في مناطق هذه الحدود ، وفي المقابل رفضت القاهرة  
المقايضة المطروحة من الخرطوم  ،بل وأٍقدمت علي التعامل مع إثيوبيا منفردة، فزار 
سامح شكري وزير الخارجية المصري في نهاية العام إثيوبيا ،وقدم  إقتراحا ألديس أبابا 
يطلب دخول البنك الدولي كطرف في المباحثات الفنية بشأن سد النهضة التي توقفت بعد 
١٧ جولة فاشلة بسبب عدم إهتمامها بالشواغل المائية المصرية ، كما أقدمت القاهرة 
علي تفعيل عالقتها مع إريتريا مطلع 2018 بعد فترة من الجمود النسبي ، وزار الرئيس 

األريتري أسياس أفورقي القاهرة ، وذلك بعد زيارة أردوغان للخرطوم .
القدره علي  القاهرة  لم تبدأ إال مع تأكد األولي من  الشاهد أن تهدئة الخرطوم مع 
السيطرة علي اإلحتجاجات الشعبية مطلع عام 2018 ، وتحول هذه اإلحتجاجات الي 
 ، العاصمة  من  المناطق  بعض  في  مظاهرات  أو  القطاعات  بعض  في  فئوية  توترات 
خصوصا وأنها سيطرت بالكامل علي التدفق اإلخباري بشأن اإلحتجاجات عبر إعتقال 
السياسية  القيادات  من   لفيف  وكذلك  عالمية  أنباء  لوكاالت  ممثلين  أجانب  صحفيين 
المرموقة مثل سارة نقد هللا . وقد بدأت مظاهر هذه التهدئة باإلعالن عن أن حشد قوات 
الدعم السريع علي الحدود األريترية ، هو لمواجهة تفاعالت داخلية والعالقة له بأي 
مصر  أن  بالقول  السيسي  الرئيس  لسان  علي  جانبها  من  مصر  وقامت  إقليمية،  دولة 
التحارب أشقاءها في السودان وإثيوبيا، كما وجه اإلعالم المصري المحلي بتحلي الدقة 

وعدم التصعيد مع السودان.
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علي أية حال التهدئة مع مصر لم تمنع السودان من التواصل مع تركيا التي أقدمت 
علي التحالف معها في األيام األخيرة للعام 2017 حيث وقع الجانبان 12 اتفاقية متضمنة  
إنشاء مجلس للتعاون اإلستراتيجي بين البلدين ، وتخصيص جزيرة سواكن لتركيا وهي 
تقابل ميناء جدة السعودي، وعلي الرغم من اإلعالن  القريبة  من السواحل المصرية 
فإن عقد إجتماع لوزراء دفاع  التركي عن تحديث جزيرة سواكن لتكون ميناءاً حديثاً 
أن  إنطباعا  أعطي  أردوغان  زيارة  هامش  ، علي   السودان  في  وتركيا  قطر  من  كل 
السودان يقدم علي اإلنخراط في محور إقليمي عناصره معادية لكل من مصر والسعودية 
وأن الخرطوم شريك في التجاذبات المصرية التركية  الناتجة عن التحالف المصري-
اليوناني-القبرصي واتفاقية الدفاع عن المياه االقتصادية المشتركة، والمناورات البحرية 
لمصر  المعادي  التركي  الموقف  علي  ردا  القاهرة  عليها  أقدمت  أيجه،والتي  بحر  في 
بعد عام 2013 ، حيث توفر أنقرة منصة إعالمية لإلخوان المسلمين يتم توظيفها ضد 

القاهرة خصوصا . 
وقد حصدت تركيا مكاسبا بالتأكيد من تحالفها مع السودان ففضال عن زيادة وزنها 
اإلقليمي، وإمتالكها لمنصة جديدة في البحر األحمر،فإن الفرص اإلستثمارية في السودان 

مربحة لإلقتصاد التركي الذي من المنتظر أن يتوسع في النطاق اإلفريقي .
رقعة  علي  جديدة  نقلة  تركيا  مع  تحالفه  يكون  فربما  السوداني  المستوي  علي  أما 

الشطرنج اإلقليمية قد تتيح له قدرة مؤقته علي مواجهة المصاعب اإلقتصادية للبالد.

 ثالثاً: الخالف الحدودي  
يسعي السودان منذ عام تقريبا الي مقايضة ملف الخالف الحدودي بملف سد النهضة، 
وربما هذا مايفسر تصاعد وتكثيف التصريحات السودانية بشأن حاليب وشالتين منذ 
ووزير  الجمهورية  )رئيس  السودان  في  سياسي  مستوي  أعلى  على  وذلك  تقريبا  عام 
الخارجية ( وقد أقدمت السودان علي إستخدام تعبير اإلحتالل المصري  لمثلث حاليب 
الشكوي  بمناسبة  وذلك  المتحدة  باألمم   2017 الماضي  مارس  في  مرة  أول  وشالتين 

السنوية التي تقدمها الخرطوم بهذا الشأن 
الموقف  ودعم  اإلعتراف  علي  إثيوبيا  إقدام  السياق  هذا  في  بالذكر  الجدير  ومن 
السوداني في مسألة حاليب وشالتين في أعقاب عقد التحالف اإلستراتيجي بين البلدين.

وبطبيعة الحال يحقق النظام السياسي السوداني بفتح هذا الملف الحدودي  الي جانب 
دعم تحالفه مع إثيوبيا المؤسس علي إمكانية اإلستفاده من الطاقة الكهربائية لسد النهضة 
بما يشكل مخرجا ولو محدود من أزمة الطاقة في السودان فإنه يحقق نوعا من الشعبية 
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المفقودة بسبب مخاطبته للذات الوطنية السودانية.

رابعاً:آفاق العالقات: 
اليمكن القول بوحدة موقف النخبة السودانية إزاء مصر إذ أنه من الواضح أن القوات 
المسلحة السودانية تحاول أن تحافظ علي قوميتها في هذه المرحلة ليس فقط بين أطراف 
الطيف السوداني السياسي ولكن أيضا فيما يتعلق بالعالقات اإلقليمية، صحيح أن الجيش 
السوداني قد ساهم في عاصفة الحزم باليمن ولكن قياداته تحاول الحفاظ علي العالقات 
المصرية السودانية وعدم وصولها الي مراحل اإلنهيار الكامل ، وخصوصا في ضوء 
تحديات داخلية ليست سهلة ومتمثلة في إعتماد النظام السياسي علي قوات الدعم السريع 
صعيد  علي  متصاعدة   أدورا  حاليا  وتمارس  دارفور  في  كبيرا  نجاحا  أحرزت  التي 
مع  خصوصا   ، الجيش  من  ترحيبا  اليلق  أمر  وهو   ، السودانية  القبائل  أسلحة  جمع 
إدراكه لمخاطر وجود األسلحة ليس فقط في دارفور ولكن مع فرق من اإلسالميين الذين 

يقاومون إنحسار سيطرتهم علي مفاصل الدولة. 
أما التحديات الخارجية الماثلة أمام البلدين مجتمعين فهي تصاعد اإلرهاب القادم من 
الحدود الغربية في للبلدين خصوصا وأن المخاطر الماثلة في دارفور تمثل هاجسا مقلقا 
للسودان ، وفي هذا السياق البد من اإلشارة أن هذا الملف يحوز علي تفاهم مصري/ 

سوداني علي مستوي القوات المسلحة في البلدين. 
وفي هذا السياق تعلي مصري من وزن هذا التفاهم مع محاولة ضبط ردود الفعل 
يكون  أال  تسعي  التي  الدبلوماسية  المهنية  إطار  في  السوداني  التصعيد  إزاء  المصرية 
لمقايضة ملف  السوداني  السعي  تجاهل  مع  ، وذلك  العالقات مسئولية مصرية  إنهيار 
الحدود بملف السد وذلك تحت مظلة موقف رسمي يؤكد أنه التحكيم علي سيادة خصوصا 
مع الوجود العسكري المصري الفعلي في حاليب، وإمتالك مصر ألوراق ضغط ربما 

تكون مناسبة في ملف سد النهضة .

مستقبل العالقات المصرية السودانية: 
الحديث عن مستقبل العالقات المصرية السودانية يبدو محفوفا بألغام ومخاطر ليست 
بهينة ، ذلك أن هذه العالقات مأزومة علي طول تاريخها سواء فترة حكم مصر للسودان 
بالمشاركة مع بريطانيا والمنتهية بإستقالل السودان في يناير عام 1956، أو طوال فترة 

اإلستقالل الوطني وحتي اللحظة الراهنة .
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أنظمة حكم،  المصالح تحت مظلة  بتقاطع  أسباب األزمة مرتبط  األكبر من  الجزء 
مختلفة اإلتجاهات والتوجهات ،والجزء الثاني مرتبط بطبيعة التكالب الدولي علي إفريقيا 
في الوقت الراهن ، ومايرتبط به من توجهات إقليمية تحت مظلة نظام عربي متراجع  
والجزء اآلخر ثقافي مرتبط بطبيعة إدراكات كل طرف لآلخر علي المستوي التاريخي 

وعلي المستوي اإليديولوجي أيضا .
وأخيرا فهناك مايرتبط بطبيعة خالفات القوي السياسية السودانية بشأن مصر وأيضا 

إنعكاسات وتداعيات التطورات السياسية في مصر علي السودان .
سد  أزمة  أن  ذلك  بقوة،  حاضرا  المائي  الملف  يبدو  المصالح  تقاطع  صعيد  علي 
النهضة ليست األولي من نوعها ، فقد واجهت الدولتان موقفا مماثال من التعقيد بسبب 
المياه بدأ قبل ثورة يوليو 1952 وإنتهي بإتفاقية تقسيم الموارد المائية لنهر النيل عام 
تفسر جزئيا  وربما   ، سلبي  بشكل  السودانية  الذهنية  في  فترة حاضرة  ، وهي   1959
الموقف السوداني من مصر راهنا ، حيث سعي حزب األمة الي تقسيم المياه مع مصر 
في فترة مبكرة من عام 1952 بإعتبار أن قاعدته وحاضنته الشعبية من األنصار جلهم 
من المزارعين،وبدأت بالفعل مباحثات تقاسم المياه عام 1955 مع بزوغ مشروع السد 
بالتحريض  حاضرة  والسودان  مصر  من  لكل  المستعمرة  بريطانيا  كانت  العالي،وقد 
الموقف  ذات  ، وهو  المفرج عنها   البريطانية  الِوثائق  تثبت  كما  للسودان علي مصر 
التحريضي الذي تمارسه إثيوبيا راهنا في ملف سد النهضة ، وفي المرحلتين تجاهلت 
التي البد وأن  اإلقليمي  التوازن  الذاتية، وضرورات  كبير مصالحها  الي حد  السودان 

تحافظ عليها لضمان دورها حاضرا في منظومة حوض النيل.
وبطبيعة الحال يخلق التكالب الدولي علي إفريقيا ووجود أجندات متقاطعة المصالح 
علي  للحرب  إثيوبيا  قيادة  أن  ذلك  السودانية  المصرية  المصالح  لتقاطع  كبيرة  فرصا 
اإلرهاب منذ عقدين في شرق إفريقيا وإرتباط المصالح الغربية بها مع تراجع مصر 
عن التفاعل مع إفريقيا كان من ضمن أسباب توجه السودان لفك تحالفه اإلستراتيجي مع 
مصر  المؤسس علي إتفاقية ، وقد كان لتراجع النظام العربي وأزماته تأثير مباشر علي 
العالقات المصرية السودانية وذلك مع إستدعاء الخرطوم مرتين قوي إقليمية خارجية 
الوقت  في  وتركيا  التسعينيات  فترة  في  إيران  وهما  العرب  للتمدد علي حساب  تسعي 
الحالي ذلك أن اإلقتصادات السودانية المتراجعة بفعل تقسيم البالد ونزاعاته المسلحة، 
جعلت  أسباب  كلها  الموارد  تراجع  عن  فضال  اإلقتصادية  للمؤسسات  الواسع  والفساد 

التموضع اإلقليمي السوداني قلقا ومتغيرا بشكل مستمر .
الثقافة  وفقدان  المصرية   التعليم  منظومة  تراجع  فإن  الثقافي  العامل  يخص  وفيما 
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لبوصلتها اإلُفريقية، وعجز اإلعالم المصري عن تجذير معارفه فيما يخص السودان ، 
ونزوعه نحو المتطلبات التجارية في القنوات الخاصة  ساهم في خلق ممارسات مصرية 
سلبية إزاء السودان ، خصوصا في ضوء صورته السلبية علي صعيد إستمرار نزاعاته 

الداخلية المسلحة ، وتعقيد تركيبته الداخلية.
في  سلبية  ذاكرة  إحياء  في  للسودان  السلبي  المصري  اإلدراك  يلعب  المقابل  وفي 
العالقات  أزمات  كل  إنتاج  إعادة  علي  السودانية  الذهنية  وإصرار  السودانية  الذهنية 
المصرية السودانية منذ منتصف القرن التاسع عشر دون إدراك اإلختالفات بين مكونين 
أحدهما ضارب بمركزية دولته في التاريخ ، واآلخر تكوين حديث تعاني مكوناته من 
إنقسامات أساسية لم تحل معضالتها ،وتساهم في تعويق اإلندماج الوطني السوداني حتي 

اللحظة الراهنة وهي مسئولة باألساس عن نزاعاته المسلحة.
السياسية  القوي  الذكر تؤثر علي موقف  المنظومة سالفة  القول أن عناصر  ويمكن 
الدور حزب  إنتاج بعض عناصرها ألسباب سياسية ، حيث لعب هذا  لتعيد  السودانية 
األمة في فترة الخمسينات والستينيات تأسيسا علي توجه في اإلستقالل عن مصر مؤسس 
علي مصالح إقتصادية باألساس ومتعاونا بذلك مع بريطانيا اإلستعمارية ، ويلعب ذات 
الدور حاليا ضد مصر حزب المؤتمر الشعبي وقواعد حزب المؤتمر الوطني ، وذلك 
بطبيعة خلفياتها المنتمية الي تنظيم اإلخوان المسلمين و وتداعيات فقدان التنظيم لمعركة 
حكم مصر عام ٢٠١٣ وذلك بعد أن أرتكب اإلخوان خطيئة الحكم منفردين بعيدا عن 
المجتمع  في  كبير  وزن  ذات  إجتماعية  فئات  مصالح  ،وهددوا  السياسية  القوى  باقي 
المصري وأهمها النساء والمسيحيين، كما مارسوا محاولة التمكين لعناصرهم في أجهزة 
الحكومة  الذين يريدون جهاز  المصريون  المصرية ، وهو أمر يرفضه  البيروقراطية 

دائما غير مسيس لضمان مصالح كل فئاته اإلجتماعية . 
هذه  ينقذ  أن  يمكن  ماذا  السياسي  والتركيب  التاريخي  التعقيد  المظلة من  هذه  تحت 
العالقات من مراحل اإلنهيار الكامل وكيف يمكن أن تطور آلياتها لتقاوم تقاطع المصالح 

المتوقع دائما ، وتحجم التراث السلبي الذي يؤجج حتي الخالفات البسيطة والمتوقعة .
ربما يقع العبء األكبر علي مصر التي عليها أن تحدث من آليات تفاعلها مع السودان 
التفاعالت حتي تحت مظلة  لتستجيب لضرورات خلق المصالح ، وضمان إستمرا ر 
القطاعات  السياق البد وأن يكون هناك مجهود مصري في كافة  األزمات . وفي هذا 
اإلقتصادية السودانية يؤسس لمنافع سودانية تؤثر علي إتجاهات صناعة القرار السوداني 
إزاء مصر بشكل عام ، وأن يأخذ هذا المجهود بعين اإلعتبار مقاومة متوقعة ربما ، 
وتسارع مطلوب علي المستوي المصري بالتأكيد ، وبطبيعة الحال البد وأن يتوازي مع 
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ذلك تفاعل برلماني متواصل بين مصر والسودان حتي تحت مظلة األزمات ، كما أنه 
من المرغوب فيه دفع األحزاب للتفاعل مع نظيرتها السودانية . 

التواصل  دعم  في  مقدرة  جهوداً  هناك  فإن  واألمني  الدبلوماسي  الصعيد  وعلي 
، وفي هذه  المصرية  المصالح  إتجاهات  ، والمؤسس علي  السودان  بدولتي  المصري 
اللحظة من المطلوب إحياء النقاش العام حول األمن المائي المصري وطبيعة إرتباطه 
بالسودان تحت مظلة رؤي إستباقية تدمج إعتبارات الطاقة المطلوبة للسودان ولكل دول 
حوض النيل ، وذلك من حيث تطوير آليات الطاقة المتجددة حتي يتراجع توليد الطاقة 
من المصادر المائية ،. وفي السياق ذاته فإن المجهود األمني الراهن لمحاربة اإلرهاب 
في إطار المثلث المصري السوداني التشادي ، من المطلوب أن يتوسع ليشمل الصومال، 
ونيجيريا وذلك علي الرغم من التقاطعات الدولية المرتبطة بهذا الملف خصوصا مايرتبط 

بطبيعة المجهود الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء .
وسائل  عبر  ربما  مطروقة  غير  أدوات  إستحداث  مطلوب   كله  ذلك   جانب  والي 
اإلتصال اإلجتماعي ، والتوسع في إدماج السودانيين شماال وجنوبا في مؤتمرات الشباب 
واإلبتعاد عن سياسات عفي عليها الزمن  ، مثل حرمان الصحفيين السودانيين المعادين 
لمصر من دخولها ، ذلك أن الخسائر المترتبة علي ذلك من تحريض وتجييش الرأي 
العام السوداني ضد مصر والمترتبة علي القبض أو المنع للصحفيين هو أكبر بكثير من 

أية مكاسب متوقعة على قلتها .
كما أن التراجع المصري عن اإلهتمام  بتمويل الجامعات ومراكز التفكير المتفاعلة 
مع السودان  هو أمر ترك أثراً سلبياً علي قطاع النخب في البلدين بما لذلك من تداعيات 

سلبية  .
المعرفة  توطين  الضروري  فمن  السلبي  اإلدراك  مشاكل  عالج  مستوي  علي  أما 
بدولتي السودان خصوصا وإفريقيا عموما في مناهج التعليم ليتسع ويتجذر حجم العلم 
مع  يتضافر  أن  علي   ، اإلستراتيجية  مصالحنا  ومناطق  اإلنسانية  بجذورنا  والمعرفة 
هذا المجهود إتجاه إعالمي قائم علي علم ومعرفة بطبيعة العالقات المصرية السودانية 
وحساسيتها ، وقيام معهد اإلذاعة والتليفزيون بالتدريب المستمر علي مستجدات الواقع 

السوداني واإلفريقي معا علي جميع األصعدة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية. 
يمكن  التي  المصري  المدني   المجتمع  لمنظمات  دعم  وجود  بالتأكيد  المهم  ومن 
المجال ، فضال عن  المصري والسوداني في هذا  أن تتضافر جهودها من اإلتجاهين 
إستحداث أنشطة لمنظمات المجتمع المدني المصري في مناطق النزاعات المصرية ، 

ذلك أنه من الضروري أن تقدم المساعدات المصرية بأياد مصرية.
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ويبقي في األخير أن يكون من المتوقع علي الصعيد السوداني مقاومة لكل مجهود 
مصري خصوصا بعد  أن نشأ جيل سوداني وتربي في كنف الجبهة القومية اإلسالمية 
علي كراهية مصر ، ولكن يبقي علينا بذل المجهود المضاعف من جانبنا حتي نستطيع 
دعم قطاعات واسعة من الشعب السوداني التي باتت تدرك أكثر من أي وقت مضى، 
أن معاداة مصر سيترتب عليها خسائر سودانية بالجملة ، فربما عبر إدراك الخسائر 

نستطيع أن نراهن على مستقبل أفضل.

التوصيات اإلجرائية:
أوالً: الشروع فورا في تأسيس مجلس للشئون اإلفريقية يكون تابعا لرئاسة الجمهورية 
المستقلين  والخبراء  األعمال  إفريقيا ورجال  مع  بالتفاعل  المعنية  الوزارات  ومكوناته 

وآلية متابعة وتقييم  للمجهود المصري بشقيه الحكومي واألهلي .
إفريقيا وفقا آلليات  النيل وشرق  المصري في دول حوض  ثانياً: تعزيز اإلنخراط 
تتسم بالحداثة منها مثال مداخل مراكز التفكير والمجتمع المدني المؤثرة علي صناعة 
القرار علي المستويين الرسمي والشعبي فضال عن  تعزيز التعاون في مجال البحث 

العلمي ، والتواصل علي شبكات  التواصل اإلجتماعي ولكن بشكل منهجي محكوم 
إهمال  دون  السودان  مع  اإلستراتيجي  اإلحتواء  سياسيات  علي  اإلستمرار  ثالثاً: 

إستخدام أوراق الضغط بشكل محسوب 
رابعاً: اإلستمرار في طرح الرؤي التنموية الشاملة في سياق تعاوني بين دول حوض 

النيل عموما ودولتي السودان خصوصاً.
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العالقات المصرية مع القوى اإلفريقية الفاعلة وآفاقها المستقبلية
د.محمود زكريا10 

- بطبيعة الحال عند التحدث عن القوى االفريقية الفاعلة فالحديث يكون عن إطار 
أقاليم فرعية باألساس، فنتحدث عن جنوب إفريقيا في اإلقليم الجنوب اإلفريقي، وإثيوبيا 
وكينيا في إقليم الشرق اإلفريقي، ونيجيريا في اقليم الغرب اإلفريقي، ومصر الى جوار 
الجزائر في اقليم الشمال االفريقي، وهذه القوى تشكل نحو 40 % من تعداد سكان القارة، 
العسكري  االنفاق  58 % من حجم  ونحو  االفريقي  االقتصاد  60 % من حجم  ونحو 

االفريقي.
- المعالجة البحثية للموضوع اقتضت تقسيم الورقة لثالثة محاور:

- مقومات القوى الذاتية الوطنية لهذه القوى االقليمية.
-  مجاالت أو ميادين التعاون متعدد األطراف )التعاون المؤسسي(.

-طرح رؤية مستقبلية وممكنة لمستقبل العالقات المصرية مع القوى االفريقية الفاعلة.
1- مقومات القوى الذاتية الوطنية لهذه القوى اإلقليمية، هناك مجموعة من المؤشرات 

اإلجرائية يمكن من خاللها قياس تلك القوى لكل دولة.
االنفاق  حجم  أهمها:  فرعية  مؤشرات  فهناك  العسكرية  القدرات  عن  الحديث  فعند 
العسكري، وعند الحديث عن حجم االنفاق العسكري نجد أن حجم االنفاق العسكري في 
عام 2017 الجزائر تتصدر المشهد فالمبالغ المخصصة تقترب من 10و13 مليار دوالر 
ومصر في الترتيب الثاني بواقع 5.415 مليار دوالر، وتأتي في التوالي مجموع الدول 
األخرى، وعند الحديث عن المؤشر الخاص بالقوى العسكرية البشرية النشطة تتصدر 
الجزائر المشهد 520 ألف الحجم الخاص بالقوى العسكرية النشطة، ومصر في المرتبة 
الثانية 454.250 ألف ، ونيجيريا في المرتبة الثالثة168 تليها إثيوبيا 124 ألف ومن ثم 

جنوب افريقيا في المرتبة الرابعة78 ألف. 
وفيما يتعلق بالمقومات االقتصادية فهناك مؤشرات سريعة فعند الحديث عن الناتج 
المحلي اإلجمالي تأتي نيجيريا في المرتبة األولى عام 2017 نحو 504 مليار دوالر 
ومصر في الترتيب الثاني 336 مليار دوالر هناك تحسن منذ 2014، في حين بلغ معدل 

النمو في مصر نحو 3.4 % وهو يضع مصر في مرتبة متقدمة.
- باالنتقال لحجم اإلنتاج النفطي، تتصدر نيجيريا المشهد للعام 2016 2017 افريقيا 
الثانية  المرتبة  في  الجزائر  تأتي  في حين  العالم،  مستوى  الثاني عشر على  والترتيب 

)10( أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية 
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افريقيا والثامن عشرعالمياً، وتأتي مصر في التريب الثالث إفريقياً، وجنوب افريقيا في 
الترتيب الرابع تليها اثيوبيا.

وفيما يتعلق بالمقومات الطبيعية التي ليس للبشر يد في وجودها، يتم النظر للتعداد 
السكاني واالمتداد الداخلي والقطاع الجغرافي لكل دولة، تتصدر نيجيريا المشهد بنحو 
186 مليون نسمة تليها إثيوبيا  102 مليون نسمة ومصر في المرتبة الثالثة 96 مليون 
نسمة وذلك وفقاً الحصائيات البنك الدولي، وتأتي جنوب افريقيا في المرتبة الرابعة 55 

مليون نسمة والجزائر في المرتبة الخامسة 41 مليون نسمة.
جنوب افريقيا في الترتيب األول من حيث حجم االمتدادات الساحلية يصل لـ 2.870 

كم، تليها مصر في الترتيب الثاني ثم الجزائر.
بالقوى  يتعلق  فيما  أن هناك حالة من االختالف والتنوع  وبناء على ماسبق يتضح 

الذاتية لكل دولة فكل دولة تتفوق في محاور على اخرى واليوجد هناك إطالق.
فيما يخص المحور الثاني الخاص بميادين/ محاور التعاون المتعدد بين تلك القوى، 

فهناك أطر متعددة األطراف للتعاون بين هذه الدول يمكن تلخيصها في أربع أطر:
- مبادرة النيباد التي أطلقت في 2001 وتم تفعيلها خالل القمة األولى لالتحاد االفريقي 
المنعقدة في جنوب إفريقيا في يوليو 2002، وهذه المبادرة كانت مصر وجنوب افريقيا 

والجزائر من الدول المؤسسة لها ولم تكن اثيوبيا ضمنها.
- فيما يتعلق بالمشاركة في بعثات حفظ السلم واألمن في إفريقيا من حيث التمويل 
العالم  السلم على مستوى  15 بعثة لحفظ  لديها نحو  المتحدة  المشاركة، فاألمم  والقوى 
منها 8 في إفريقيا ومصر هي األكثر من حيث المشاركة في عدة بعثات مختفة وليس من 
حيث العدد، ومصر التقتصر مشاركتها على اإلقليم المتواجدة فيه في الشمال االفريقي 
بل لها تواجد في البعثات الموجودة في الكونغو الديمقراطية  والصحراء الغربية ومالي 

ودارفور.
عن  مايزيد  فلديها  المشاركة  القوات  عدد  حيث  من  القائمة  تتصدرإثيوبيا  حين  في 
8800 عنصر، في حين تبلغ القوات المصرية المشاركة نحو 1700 عنصر لتأتي في 

المرتبة الثانية.  
من  التحول  منذ  بشدة  والتي طرحت  االفريقي  االتحاد  تمويل  مسألة  يخص  فيما   -
قمة  التأسيسي، في  االتحاد اإلفريقي في إطارالقانون  لمنظمة  الوحدة اإلفريقية  منظمة 
االتحادعام 2000، طرحت العديد من المبادرات ولكن األبرز هي قمة كيجالي والتي 
االعتيادية  السنوية  الميزانية  لتمويل   ،  2016 في  للتمويل  أساسية  قرارات  صاغت 
الفاعلة ، وهي  لالتحاد، منها: تشكيل لجنة من 10 من وزراء المالية للدول االفريقية 
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مصر والجزائر ممثلين عن شمال إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا ممثلين عن شرق إفريقيا، تشاد 
والكونغو ممثلين عن إقليم الوسط وفي الغرب غانا وكوت ديفوار.

وكل إقليم يمثل في اللجنة بوزيرين ومدة العضوية أربعة أعوام واللجنة تعقد مرتين 
المالية الواجب دفعها من 2016 حتى 2018  القمة المقررات  العام، كما وضعت  في 
وذلك على مستويات، فالمستوى األول وضع مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب افريقيا 
وهذه الدول يزيد حجم الناتج المحلي لها على 4 % سنوياً يتعين عليها دفع 12 % لكل 
دولة في ميزانية االتحاد أي أن ماستدفعه تلك لدول سيمثل 60 % من ميزانية اإلتحاد، 
والمستوى الثاني والذي تنتمي إليه دولة إثيوبيا ويضم 12 دولة من دول االتحاد وهي 
هذا  دول  وتتحمل   % 4 إلى   1 من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يتراوح حجم  التي  الدول 
المستوى 5 % من ميزانية اإلتحاد، والمستوى الثالث يضم 36 دولة افريقية ويبلغ حجم 
ناتجها المحلي اإلجمالي أقل من 1 % وتتحمل 15 % من ميزانية االتحاد، وهو مايعني 

أن دول المستوى األول ستساهم في الجانب األكبر من ميزانية االتحاد االفريقي.
تتجاوز  مؤقتة  آلية  اآللية  وهذه   ، اإلفريقية  لألزمات  لالستجابة  االفريقية  القدرة   -
التشغيل البطيء للقوة االفريقية الجاهزة، والتي تم إطالقها عام 2013 وتفعيلها في يناير 
والسنغال،  إفريقيا  وجنوب  وأنجوال  الجزائر  وشكلتها  عنصر،   7500 قوامها   2014

وشاركت مصر في تلك القوة عام 2016.
  أن مصر منذ 2014 ومع تولي السيسي الحكم، تتولى منهج أكثر تعددية وتنوع، 
ومصر تتحرك في األقاليم االفريقية الفاعلة بشكل متوازي، والمستقبل سيشهد حالة من 
بينها وإن  التقارب  القوى في ظل ماتمتلكه من مقومات، وأن  للتفاعل بين تلك  التزايد 
غلب عليه الطابع التنافسي لكن في المضمون هناك شراكة وتعاون استراتيجي فيما بين 

هذه الدول.

التعقيب 
أ.د. هاني رسالن- رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز األهرام.

حلقة وصل  يمثل  الذي  الهام  المؤتمر  هذا  المصري على  للمجلس  الشكر  توجيه   -
وقد حرص  االفريقية،  القارة  مع  العالقات  إعادة  المبذولة على صعيد  الجهود  لتنسيق 

سيادته على رصد عدد من المالحظات على االوراق:
- الورقة األولى،  أشارت الورقة لعدد من الدالالت التي تعكس التغيرات على العديد 
من األصعدة سواء في الداخل المصري أو على مستوى القارة، وهو مايستدعي الحاجة 
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القارة  التموضع في  الستراتيجية جديدة في إطار جزء من رؤية اكبر تتمل في اعادة 
االفريقية في ظل التحديات والتهديدات الوجودية التي لم تواجهها مصر من قبل، وهو 
مايحتاج العادة النظر في الفرص والرؤى القديمة وعدم االكتفاء برؤية الستينات حيث 

كانت مصر حينها التزال دولة قوية تقود اقليم متماسك.
أن  الواضح  فمن  األخرى،  المؤسسات  مع  للتنسيق  الجهد  من  المزيد  لبذل  الحاجة 
غياب التنسيق يؤثر سلباً على التحرك المصري الخارحي وكما القى اقتراح إنشاء لجنة 
للشؤون اإلفريقية في البرلمان نجاحاً، فهناك حاجة لكيان جديد يقود الرؤية المصرية 
في إفريقيا خاصة وأننا نعمل على محاور معقدة ومتداخلة تحتاج للتنسيق ، وطبيعة هذا 
الكيان البد ان تكون محل نقاش بين الدبلوماسية المصرية وكافة اجهزة الدولة المصرية 
الشاملة  الرؤية  إطار  في  مرحلية  واقعية  خطط  بوضع  الكيان  هذا  يقوم  الفاعلة،حيث 
لمشار إليها ، السيما وأن  العديد من مناطق القارة تواجه تهديدات سواء تلك المتعلقة 
وعداوات  القارة  في  اإلقليمية  تغيرالموازين  وكذلك  ونوعيتها  كميتها  من حيث  بالمياه 

مكبوته قد تنفجر قريباً.
- الورقة الثانية، اشارت للبعد المائي ، والحاجة لمراجعة نقدية فيما يتعلق بتوجهنا 
المائي وعلى الرغم من كونه التوجه الرئيسي منذ ماقبل 2011 إالأنه كشف عن إخفاقات 
برزت على سبيل المثال في توقيع اتفاقية عنتيبي 2010 وهو مايؤكد الحاجة لرؤية نقدية 

للتقييم خاصة وأن سياساتنا انعكست آثارها حتى اليوم في التعامل مع سد النهضة.
عاماً  ثالثين  منذ  الحاكم  السوداني  النظام  من  أن مصر موصوفة  الثالثة،  الورقة   -
بأنها دولة معتدية  بل وتشبيهها بالمحتلة لحاليب وشالتين،كدولة االحتالل الصهيوني 
إلسرائيل، وهناك جيل كامل نشأ في ظل مرجعية إخوانية تعد مصر خصماً وعدواص. 
وهناك حمالت عنيفة للترويج لذلك، فضالً عن السياسات السودانية الخاصة بالتحالف 
عناصر  واستضافة  وقطر  تركيا  مع  ليبياوالتحالف  في  عدائي  وموقف  إثيوبيا،  مع 
التعامل بسياسة االحتواء،  نقدية والكف عن  إلى اعتماد رؤية  اخوانية،كل هذا يدعونا 

خاصة وأن مصر فقدت ظهيرها الشعبي والسياسي الداعم في السودان.
بتوقيتات  المعالم  محددة  استراتيجية  لخطط  الحاجة  على  أكدت  الرابعة،  الورقة   -
واهداف وموارد تنطلق من إدراك بأن الواقع المحيط بنا ليس قدراً بل إن مصرتستطيع 
المستوى  رفيعة  والكوارد  القدرات  من  ساعية،لالستفادة  ثابتة  بخطى  لألمام  التقدم 
واستحداث نظام لالستفادة من تلك الخبرات وتوظيفها في االتجاه الصحيح، في إطار 

هذه الرؤية المخططة.
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مداخالت الحضور

سفير د. محمد حجازي – عضو المجلس:
خالصة   تكون  القارة  تجاه  مصرية  استراتيجية  عن  البحث  ضرورة  إلى  دعا    
الخارجية،  لوزارة  تقدم  القارة  تجاه  مصرية  استراتيجية  لوضع  المنعقدة  لإلجتماعات 
والنظر بشكل تكاملي حيال قضية سد النهضة ودول حوض النيل منوهاً لإلجتماع الذي 
عقدته مصر وليبيا والنيجر وتشاد لبحث سبل االستفادة من الحوض الجوفي العظيم، 
الحل  هو  المائي  المورد  إلدارة  متكاملة  رؤية  من خالل  التعاون  أن  على  التأكيد  وتم 
األمثل إلدارة الموارد المائية المشتركة، والبد من رؤية تنظر للمياه كجزء من منظومة  
متكاملة وطرح مصر هدفاً جاذباً للتعامل مع دول حوض النيل، كالتكنو نايل وغيرها 
من المبادرات التي كانت بهدف طرح رؤى مصرية للتعاون في إطار حوض النيل بدالً 
النيل  لتنمية حوض  للتعاون  الفردية، ودراسة كيفية تأسيس إطار  من الرؤى والحلول 
األزرق وإنشاء خط ربط كهربائي وخط سكة حديد وطريق بري ليتم تنسيق المياه بشكل 
ارتوازي يحقق المنفعة لتلك الدول، متناوالً في هذا السياق، ومقترح ممر للتنمية الشاملة 
يقدم إلثيوبيا والسودان وللعالم وللمانحين في إطار متكامل يجعل المياه جزءاً منه يحقق 

إلثيوبيا التنمية ولمصر الحق في الحياة والحفاظ على حقها التاريخي.

سفير رخا حسن- عضو المجلس:
- أكد على الحاجة للتنسيق بين أجهزة الدولة، وإنشاء هيئة لتوجيه وضمان االستثمارات 
المصرية في افريقيا، لتشجيع رجال األعمال، والنهوض بالعالقات االقتصادية والتجارية 

بين مصر والدول االفريقية، وتنسيق البنك المركزي مع البنوك االفريقية.
قرار  التصويت على  امتنعتا عن  السودان وأوغندا  من جنوب  ان كالً  إلى  أشار   -

القدس امام الجمعية العامة لألمم المتحدة، نتيجة للتأثير الغربي على قرار الدولتين.
-  فيما يتعلق بحاليب وشالتين فالبد من البحث عن مخرج آخر لحل األزمة، داعياً 

لتعيين  وزير دولة للشؤون اإلفريقية.

 -السفير محمد نعمان جالل – عضو المجلس:
التي  النقطة  الشاملة، وهذه هي  المصرية  الرؤية  تتمثل في غياب  النقطة األساسية 
المعالم  محددة  رؤية  لصياغة  والتحرك  عليها  التركيز  المصري  البرلمان  على  يجب 

واألهداف.
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تعقيب ختامي
أكد د. سيد فليفل أنه منذ عهد حكومة رئيس الوزراء األسبق أحمد نظيف تم إعداد 
تصور للعمل مع القارة االفريقية وتم عمل رؤى أخرى في فترات متتالية، ولكن على 
 ، الالزم  التمويل  توفير  على  وتعمل  افريقية  دولة  أنها  وإدراك  خياراتها  حسم  الدولة 
وتوزيع أعباء العمل على كافة الوزراء، ودراسة اسباب توقف المبادرات السابقة وحل 

تلك المعوقات.
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المحور األمني في العالقات المصرية / اإلفريقية
أ.د.محمود أبو العينين11

على  الزمالء  السادة  بالذكر  واخص  الحضور،  بالسادة  الترحيب  أود  البداية  في 
وزير  حليمة،  سفيرد.صالح  شبانة،  أ.د.أيمن  الزيات،  مجاهد  د.محمد  لواء  المنصة، 
مفوض/أشرف سويلم، ا.د.محمد السعيد إدريس، وأتشرف ان أكون اليوم منسقاً ألعمال 
وأن  خاصة  اإلفريقية"،  المصرية/  العالقات  في  األمني  بـ"المحور  المعنونة  الجلسة 
في  القارة  مع  والتجديد  القارة  تجاه  والتزاماتنا  مصالحنا  مراجعة  يشهد  الحالي  الوقت 
كافة المجاالت وعلى رأسها المجال األمني الذي يفرض مسؤوليات خاصة على الدول 
الرئيسية في القارة ومنها مصر وقد تجلى ذلك في عهد القيادة الجديدة، إن مصر دولة 
افريقية ولها امتدادات آسيوية، كما جاء في المادة األولى من الدستور، والجزء الرئيسي 
من مصر إفريقي وترتبط بالقارة برباط عضوي هو نهر النيل، ولمصر رصيد تاريخي 

كبير في القرن اإلفريقي يمكن البناء عليه.
إن تعقيدات البيئة األمنية اإلفريقية وسط تعدد الفاعلين وتزايد التواجد العسكري عبر 
القواعد العسكرية في العديد من دول القارة )جيبوتي بها 25 ألف جندي أجنبي(، فضالً 
عن االرهاب والتطرف وانتشاره عبر الحدود باإلضافة إلى عصابات الجريمة المنظمة، 
كل هذا من شأنه أن يلقي على عاتق مصر دوراً في استعادة االستقرار واالستقالل الثاني 
الكلمة  اعطي  أن  أود  عليكم،  أطيل  االستعمار.وحتى ال  االستقالل من  بعد  افريقيا  في 

للواء/د.محمد مجاهد الزيات الستعراض محاور ورقته.

التحديات األمنية اإلفريقية المشتركة )اإلرهاب/ الهجرة/ االتجار 
بالبشر/ الالجئين(

لواء/د.محمد مجاهد الزيات12

خالل االستعراض لمحاور الورقة األربعة سيتم التركيز خاللها على  قضية محورية 
القومي، وتحدي مشرك آخر هو  باعتباره مهدد لألمن  القارة  هي تحدي االرهاب في 

الهجرة غير الشرعية حيث يوجد اشتباك بين خطر اإلرهاب والهجرة غير الشرعية،

)11( األستاذ بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية –جامعة القاهرة 
)12( عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
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متسائالً عن ماهية خريطة اإلرهاب في إفريقيا، وماهية التنظيمات الموجودة هناك، 
وهل انتهت داعش في سوريا والعراق؟، ومؤكداً بأنها التزال موجودة في سوريا والعراق 
ووفقاً للمحللين العسكريين األمريكيين والغربيين فهناك مابين 30 ألى 50 الف من 85 
دولة جزء كبير منهم خارج سوريا والعراق من بينهم أعضاء من 20 دولة افريقية، منوهاً 
بأن داعش هي المظلة التنظيمية لتلك التنظيمات، مركزها الرئيسي في  العراق وسوريا 
باإلضافة إلى 17 والية أخرى موجودة في دول العالم اعلنت مبايعتها وقبلت المبايعة، 

وهناك 13 مجموعة أخرى أعلنت المبايعة ولم يقبلها ولكن ظلت على صلة بها.
فضالً عن تواجد داعش في ليبيا وبوكو حرام في نيجيريا وبؤرة أخرى في بورتالند في 
الصومال، وتنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء ويمتد من موريتانيا حتى الصومال، 
ويعول القادة في أفغانستان على أن تكون المجموعات الموجودة في افريقيا ميداناً أساسياً 
وبؤرة ارتكاز أخرى للتنظيم، واليوجد خالف بين التنظيمين وداعش نشأ  كجزء من تنظيم 
القاعدة والخالف بينهما على من يرأس التنظيم، ومن المرجح أن تعود التجمعات تحت مظلة 

القاعدة لنفاجأ إما بتنظيم آخر أو بتشابك جهادي بين التنظيمين في المنطقة.
يمتد التنظيم  عبر الساحل والصحراء ألن المنطقة جنوب ليبيا والجزائر والمغرب 
وشمال مالي، تخضع لمجموعات الجريمة المنظمة وهي منطقة هشة خارج السيطرة، 
أن  كما  تمولها،  من  فهي  االرهابية  التنظيمات  توجد  المجموعات  تلك  توجد  وأينما 
المجموعات العرقية لها ميليشيات تتعامل مع المجموعات اإلرهابية، وعليه فنحن امام 
في  للتنظيمات  الجديدة  الركيزة  تمثل  وليبيا  القادمة،  الفترة  في  إرهابية ستنمو  خريطة 
ظل غياب حل سياسي لألزمة في ضوءرغبة حفتر في إلغاء اتفاق الصخيرات، ورهان 
الشرعية  غير  الهجرة  على  وتركيزه  ودعمه،  السياسي  االسالم  فصيل  على  الغرب 
على  يسيطر  من  األهم  بل  األزمة  حل  على  تركيز  واليوجد  عليها،  السيطرة  وكيفية 
الوضع، وستبقى القضية معلقة في ظل وجود 62 فصيل يتنازعون على السلطة ولديهم 
أسلحة  ويتنمون لمختلف الفصائل ، ترك القذافي 30 مليون سالح، باالضافة لنقل قطر 
طائرات محملة باألسلحة منذ سقوط نظام القذافي كما جاء على لسان رئيس األركان 
القطري الذي أكد على انه تم نقل نحو 15 طائرة محملة باألسلحة، فضالً عن انتقال 
كبار المنظرين لتنظيم داعش لليبيا ومالي منذ عام منهم بحريني الجنسية هو الذي اباح 

للبغدادي كل مايقوم به ، وهؤالء المنظرين قادرون على توحيد الفرقاء في التنظيم.
 إن مشكلة مصر تكمن في أنه بينما دول العالم تؤمن حدودها وتؤمن الدول األخرى 
األخرى  الدول  وحدود  حدودها  تأمين  على  مجبرة  أن مصر  إال  ناحيتها،  من  الحدود 
ألنه السيطرة عليها، كما هو الحال على الحدود الغربية والشرقية والجنوبية، وهناك 
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تجارة عالمية للسالح في سيناء، وإسرائيل تعلم بل إن هناك اختراق مخابراتي اسرائيلي 
لألشخاص المتاجرين باألسلحة في فلسطين و سيناء.

لدى مصر 1200كم حدود مشتركة مع ليبيا، وحدود ليبيا الجنوبية مع مالي تعد معبر 
لتهريب السالح والمخدرات والبشر، وتنظيم داعش في سرت كان حريصاً على خلق 
موقع له في الجنوب قريب من معبر التهريب هذا والجماعات المتطرفة تتوسع وهدفها 
مصر ويتم تهريب عناصر عبر تلك الطرق، واجتثاث اإلرهاب صعب طالما وجدت 
البيئة الحاضنة وهي تتوفر في سيناء، وفي 2011 تم رفع أعالم القاعدة في سيناء من 
2000 عنصر أعقبها اإلفراج عمن كان في السجون وإطالق نداءات للجهاد في سوريا، 
عمليات  في  المتخصص  القبلي  البطن  عن  والعودة، فضالً  للتعلم  مجموعات  نقل  وتم 
التهريب والجماعا ت اإلرهابية،  التهريب، والتي خلقت مصالح مشتركة بين شبكات 
وتجارة السالح وضاعت سيناء وسط ذلك، وكل مايجري محاولة استعادة سيناء مرة 

اخرى، والخطر قادم من الخارج لليبيا.
ونحتاج لمركز أو كيان اقليمي جامع لمصر ولمجموعة هذه الدول بالتحديد هدف هذا 
الكيان مكافحة اإلرهاب محدد األهداف، مع العمل على  التنسيق اإلقليمي والمخابراتي، 
منوهاً بأن ذلك الكيان اليتناقض مع مركز االتحاد االفريقي لمكافحة اإلرهاب بل يختص 
في مكافحة االرهاب، وال مع القوة التي ترغب فرنسا في انشائها لمكافحة اإلرهاب في 
واإلمارات  السعودية  ووافقت  كبيرة  مبالغ  لها  والصحراء وخصصت  الساحل  منطقة 
على دفع جزء كبير من التمويل، والمطلوب تعاون على مستوى أمني ومخابراتي عالي 
التنظيمات اإلرهابية حتى التمتد في  لمواجهة  الدول، لوضع سياسات وقائية  تلك  بين 
القيام  بالتنظيم يستطيع  أن من يؤمن  قائمة في  الجديدة  المعطيات  الداخل، خاصة وأن 

بعمليات انتحارية في أي مكان وليس بالضرورة أن يكون قد ذهب لسوريا أو سيناء.
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التهديدات الجيوسياسية في القارة
د. أيمن شبانة13 

خالل كلمته تم التركيز على التهديدات الجيوسياسية التي تواجه الدولة المصرية 
في القارة االفريقية، والتي تلخصت في خمس تهديدات رئيسية:

- أن مصر دائماً وأبداً يراد ان تكون تحت الضغط وفقاً لمبدأ التبعية وليس الحفالء، 
وهذا الضغط يأتي باألساس من الواليات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم إسرائيل وغيرها 
قراراتها  في  مستقلة  تكون  أن  لمصر  اليريدون  القوى  وهؤالء  اإلقليمية،  القوى  من 
فهو ضد  مباشر في مصر  تدخل عسكري  يحدث  لم  لو  الضغط حتى  وأن تظل تحت 
التوازن  على  حفاظا  معين  بمستوى  تحتفظ مصر  ان  يريدون  فهم  الدول  هذه  مصالح 
للمنطقة ولكنهم اليريدون أن تنتهج مصر سياسة مستقلة أو تعتمد على ذاتها او تكوين 
تحالفات قد تهدد مصالح تلك الدول، ومن أبرز وسائل الضغط كان التخفيض المستمر 
في حجم المساعدات العسكرية األمريكية لمصر كداللة سياسية واقتصادية، والتشويش 
االقتصادي والسياسي من خالل حمالت دعائية عدائية  برنامح مصر لالصالح  على 
مكثفة،  فضالً عن فتح ملف الحريات ومهاجمة مصر باستمرار في إطار التشويش على 
مصر كما يتم مع كافة الدول التي تحاول فك طوق الهيمنة  الغربية عن رقبتها، كما أن 
الواليات المتحدة حتى في مسائل االنتخابات في القارة االفريقية تشدد الخناق مع دول 
معينة وتتسامح مع دول أخرى، فمثالً يتم التعامل مع النظام السياسي في أوغندا ،وهو 
نظام الحزبي، على أنه ديمقراطي وهو مااستمر حتى اليوم، فضالً عن االنتقاد الدائم 
للقوات المسلحة المصرية واستخدام وسائل ضغط مختلفة على مصر، لعدم تمكينها من 
تنويع حلفائها الخارجيين من خالل إحداث وقيعة بينها وبين مصر كما حدث مع روسيا 
وفرنسا وإيطاليا، والتحذير المستمر من السفر لمصر الستمرار خنق للسياسة المصرية 

وهو تهديد منذ عهد محمد علي وعبد الناصر وحتى هذه اللحظة.
- التهديد الثاني هو مسألة األمن المائي، هناك معضلة تتعلق بمنظومة  المياه في افريقيا، 
فمصدر المياه اآلتية   لمصر تأتي من الخارج، ويجب علينا أن نتعامل مع األمر بجدية 
فالقانون الدولي كخيوط العنكبوت اليطبق سوى على الدول الصغيرة أما الدول الكبيرة فهي 
من تحدد قواعد هذا القانون وتفرضه وتتحكم في تطبيقه، وعليه فهذا التهديد سيظل يؤرق 
الدولة المصرية، كما أن مسألة سد النهضة التتعلق فقط بتخزين المياه وتوليد الكهرباء بل 

تحويل اثيوبيا من قوة مائية لقوة سياسية وقوة قائد في منطقة الحوض اإلفريقي .
)13( األستاذ بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة القاهرة  
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مسألة الخطرفيما يتعلق بسد النهضة هي انعكاسات إقامة السد على السلم واالمن الداخلي 
في مصر، وإمكانية تحول هذا النزاع من اقليمي مابين مصر والسودان واثيوبيا لنزاع 
داخلي يتعلق بإمكانيات توزيع وتقسيم المياه والتنافس على الحصص المائية ، والشواهد 
كثيرة على ذلك، وأي تكلفة قد تدفعها مصر الستغالل أي بديل من البدائل المتاحة للتعامل 
مع سد النهضة ستكون أقل تكلفة من تكاليف وقوع أي نزاع وإشكاليات بين المصريين 

وتحول التنافس لتصارع، وأي نظام مصري لن يستطيع تحمل عواقب ذلك.
- مسألة تهديد المالحة في البحر األحمر، وضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تشكيل 
أي تحالفات بين داعش وتنظيم الشباب في الصومال تهدد مضيق عدن والمالحة في البحر 
األحمر، خاصة وأن فصيل عبد القادر مؤمن من تنظيم الشباب يرغب في التحالف مع 
داعش القامة الدولة االسالمية في منطقة القرن االفريقي، ومعظم مناطق الشباب المجاهدين 
في جنوب الصومال ، وإذا ماحدث ذلك، يكون الحوثيين في اليمن وداعش في منطقة خليج 
عدن وإذا ماسيطر داعش على منطقة بورتالند وسيطر على مينائي بربرة فهو يعني أن باب 

المندب أصبح   منطقة مخاطر ألي سفينة تعبر منه وصوالً الى قناة السويس.
- بناء على ماسبق اقترح تفعيل إقامة منطقة لنظام األمن اإلقليمي بين مصر والدول 
االفريقية والعربية يستبعد إسرائيل وإثيوبيا وهناك محاوالت اماراتية وسعودية وإريترية 

إلقامة هذا النظام األمني ، ويجب على مصر دعمها.
- المسألة الرابعة هي مسألة حاليب وشالتين والواقع أن هذه المسألة التهم النظام 
السوداني، وإنما هي محاولة منه لتصدير مشاكله وخالفاته الداخلية والخروج من أزماته 
الوطني  التراب  عن  يدافع  السوداني  النظام  بأن  اإليحاء  أجل  من  القضية  هذه  بإثارة 
مساحته عن  تزيد  إذ  السودان  والدفاع عن جنوب  الحفاظ  األولى  من  وكان  السوداني 

حاليب وشالتين بـ31 مرة.
- محاولة تدويل المسألة النوبية، ينبغي عدم التعامل معها بتراخي كونها التظهرإعالمياً، 
عناصر  مع  والتواصل  لتدويلها  محاوالت  وهناك  قائمة  أنها  االعتبار  في  األخذ  ولكن 

مصرية ، وبالفعل استضافة قطر مؤتمر لتدويل القضية.
القضية األخيرة ترتبط بانتشار الصراع في دول الجوار الجغرافي المباشر هما ليبيا 
والسودان، مسألة ليبيا تتطلب التعامل مع تأمين الحدودة المصرية الليبية الممتدة على 
مدى 1115كم، والعمل على حل األزمة الليبية وتسوية األزمة والتنسيق مع الليبيين ، 
أما النظام السوداني فأفضل اسلوب للتعامل معه هو احتوائه ، وعلى مصر أن تعمل على 
استمرار جهودها الحالية في الوساطة بين الفصائل في جنوب السودان والتي يمكن من 

خاللها العمل على تأمين مصالح مصر المائية.
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األمن فى منطقة القرن اإلفريقى والبحر األحمر
سفيرد.صالح حليمة14

أوال : ـ مقدمـــــــــــة : ـ 
يتعين فى البداية أن نحدد المقصود من كل من القرن االفريقى والبحر االحمر قبل 

أن نشرع فى تناول الموضوع على النحو المنشود .
واقع االمر، أن هناك مفهوم " تقليدى ضيق  " للمقصود  بالقرن االفريقى والذى 
كان يضم كالً من الصومال وجيبوتى وأثيوبيا ) قبل إنفصال إريتريا (، وهناك مفهوم 
إريتريا  الصومال وجيبوتى كل من  أخرأحدث  وأوسع  من سابقه  ، يضم بجانب  
وإثيوبيا والسودان ويدخل فيه جنوب السودان  بعد إنفصاله ، مثلما يفضل البعض إدخال 
كينيا ، رغم أنها ليست من الدول المتشاطئه على البحر االحمر ) ومن مجموعة هذه 
الدول تكونت منظمة اإليجاد ، وفى هذا الصدد يالحظ أن مصر هى الدولة الوحيده التى 

لم تحظ مساعيها نحو العضوية فى المنظمة برد إيجالى ( .
واقع االمر أيضا ، أن الحديث عن األمن فى القرن االفريقى والبحر االحمر يستوجب 
أن نأخذ فى اإلعتبار أن مفهوم البحر االحمر يشمل البحر االحمر بضفتيه أى الدول 
المتشاطئه عليهما ، وليس على ضفة واحدة ، مثلما تشمل الجزر والمضايق المتناثرة 
بداخله ألهميتها اإلستراتيجية البالغة ، فاإلرتباط األمنى بينهم جميًعا عضوًيا ، وغير 
قابل للتجزئه ، من حيث طبيعته ومخاطره وتحدياته ، وبالتالى ضوابطه وإستقراره ، 

فضال عن التأثيرات المتبادلة بينهم. 
ومن هنا فان منطقة البحر األحمر تقع فى نطاق االمن القومى المصرى فى إتجاه 
محوره الجنوبى  ،  مثلما تقع فى نطاق االمن القومى العربى ، من منطلق أن منطقة 
البحر االحمر تضم دوال عربية على الضفة الشرقية للبحر االحمر ، مثلما تضم دوال 
عربية / أفريقية من بينها مصر، وأخرى أفريقية على الضفة الغربية للبحر االحمر، 
)وال تنتمى إسرائيل إلى أى من المجموعتين ، وقد تم إستبعادها من اإلطار موضوع 
الحديث ـ رغم أنها أحد بل ربما أخطر مهددات االمن فى البحر االحمر ، وتسعى حثيثا 
للولوج بقوة فى دول متشاطئة عليه . وقد تم إستبعادها من منطلق إعتبارات عديدة من 
بينها وضعيتها كدولة إحتالل ، وتنتهج سياسات ذات أطماع توسعية  بدعم أمريكى فى 

جميع المجاالت . .
العالم  الفريد والمتفرد ، كواسطة عقد وقلب  إن مصر بحكم موقعها اإلستراتيجى 

)14( عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
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القديم بقاراته الثالث ، فان الرؤية اإلستراتيجية فى إتصال بذلك الموقع تدفع إلى القول 
بأن البحر األحمر بقناة السويس هو واسطة العقد للبحار والمحيطات وقلبهم فى ذات 
العالم ، ومن هنا تتجلى االهمية البالغة لألمن فى البحر االحمر فى إرتباط باألمن  فى 

الدول المتشاطئه عليه وبصفة خاصة مصر .

ثانيا : ـ التحديات والمخاطر / العرض والتحليل : ـ 
1 ـ تشهد منطقة البحر االحمر بالمفهوم المتقدم  ، تحديات جسام ومخاطر عديدة ، 
تهدد أمن وإستقرار دولها ، بل وتشهد سعياً حثيثاً من قوى إقليمية ودولية نحو تفتيت 
وتقسيم البعض منها عبر تدخالت لتلك القوى ، وبالتالى تشكل تهديداً للمالحة البحرية 

فى البحر األحمر ومن ثم  فى قناة السويس .
2 ـ تتجسد أبرز تلك التحديات والمخاطر فى : ـ 

أـ  تعدد الصراعات والنزاعات المسلحة وتداعياتها السلبية  على األمن واالستقرار :ـ  
) 1 ( صراعات مسلحة عابرة للحدود ، ومن بينها الصراع اإلثيوبى اإلريترى / 
والصراع بين جيبوتى  وأريتريا / بين السودان  وجنوب السودان /  اليمن والسعودية. 
) 2 (  نزاعات على الحدود ، أثيوبيا وإريتريا / جيبوتى وأريتريا / السودان وجنوب 
.)مصر  وأثيوبيا  الصومال  السودان/  وجنوب  أوغندا   / والصومال  كينيا   /، السودان 

والسودان بإدعاءات سودانية حول مثلث حاليب( .
) 3 ( صراعات مسلحة بين حكومات وحركات تمرد ، ومجموعات إصالح داخلية، 
/ السودان بين الحكومة المركزية وحركات من دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق / 
أثيوبيا بين الحكومة المركزية ومجموعات األمهرة واألورومو ، وحركة تحرير األوجادين 

/ النزاع القبلى فى جنوب السودان / اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيون .
) 4 ( إنتشار حركات مرتبطة باإلرهاب الدولى ، حركة الشباب والجماعات الموالية 
لها فى الصومال وكينيا ، جيش الرب فى أوغندا، فضالً عن جماعة بوكو حرام المنتشرة 

فى دول بالجوار للقرن اإلفريقى ,
) 5 ( دفعت هذه الصراعات والنزاعات المسلحة ، المجتمع الدولى إلى إيفاد وتواجد 
بعثا ت لحفظ السالم / اليوناميد فى دارفور ،/ قوات اثيوبية تابعة لإلتحاد االفريقى تحت 
مظلة االمم المتحدة فى أبيى / االميصوم فى الصومال / اليونيمس فى جنوب السودان،/ 
وحدات قطرية قبل أنسحابها من الحدود المتنازع عليها بين جيبوتى وأريتريا ، وذلك 

عقب إندالع أزمة قطر مع دول ثالث بالخليج ومصر .
) 6 (  وتعد من أبرز الظواهر والتداعيات الناجمة عن هذه الصراعات والنزاعات 
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داخلياً،  والنازحين  الحدود  عبر  الالجئين  أعداد  وتزايد  القرصنة  عمليات   ، المسلحة 
ونقص الغذاء والمجاعات ومشكلة الجفاف ، ومؤخراً إعادة إحياء تجارة الرقيق ، والتى 

أضحت ليبيا مسرحاً لها  بعد أن كانت قد إندثرت منذ زمن بعيد .
ب ـ إنتشار القواعد المتحركة والثابتة فى البحر االحمر وبدول متشاطئه عليه : ـ 

)1 ( تتمثل القواعد المتحركة فى : ـ 
ـ أساطيل قوى عظمى تجوب البحار والمحيطات قرب منطقة البحر االحمروربما 

فى داخله .
     ـ تجدر اإلشارة هنا إلى األسطول البحرى المصرى الجنوبى فى البحر األحمر، 

والذى جرى تحديثة مؤخرا بقطع بحرية متنوعه .
) 2 ( تتواجد قواعد ثابته لقوى إقليمية ودولية فى : ـ 

) أ (  جيبوتى : ـ تكتظ جيبوتى بعدد من القواعد العسكرية التى أنشئت بمقابل مادى 
يساهم فى مجمله بنسبة ضخمة فى دخلها القومى . 

قاعدة عسكرية للمملكة العربية السعودية  لدعم التحالف فى اليمن / قاعدة عسكرية 
لفرنسا قوامها 9000 جندى مهمتها حماية التجارة عبر مضيق باب المندب ) تصدت 
لمحاولة تمرد عام 2000 ( / قاعدة أمريكية قوامها حوالى 3000 جندى وقد أنشئت عام 
2000 ومهتمها مراقبة المجال الجوى والبرى والبحرى للسودان وأريتريا، والصومال 
، واليمن ، وكينيا ، وجيبوتى ، وتدريب جنود جيبوتى ، وتشارك فى عمليات عسكرية 
ضد حركة الشباب فى الصومال والقاعدة فى اليمن / قوة عسكرية من اإلتحاد االوروبى 
وتندرج مهمتها تحت مسمى قوة العملية االوروبية لمكافحة القرصنه " أتالنتا " بهدف 
تطويق جرائم القرصنه فى مضيق باب المندب ومراقبة حركة التجارة/ قاعدة عسكرية 
للصين تضم حوالى 10000 جندى أنشئت عام 2016/ 2017 ، لمدة عشر سنوات .

 2017 عام  الصومال  فى  تركية  قاعدة عسكرية  إنشاء  تم  ـ   : الصومال   ) ) ب 
بدعوى تدريب الجيش الصومالى ،تضم 400 جندى وبتكلفة 150 مليون دوالر . كما 
تم إنشاء قاعدة لدولة اإلمارات العربية فى إقليم صومالى الند ، بل ويتردد أنها أيضا 

بصدد إنشاء قاعدة ثانية باإلقليم .
) ج ( إريتريا : ـ تردد أن إسرائيل قد أنشأت قاعدةعسكرية بإريتريا وهو أمر يكتنفه 

قدر من الغموض رغم أن األخيرة نفته  .
) د ( اليمن : ـ تتواجد عناصر من تنظيم القاعدة فى مناطق يمنية ، مثلما يتردد أن 
حزب هللا تتواجد عناصر من مليشياته فى اليمن ، فضال عن جماعة الحوثيين الذين 

إعتبرتهم الجامعة العربية مؤخراً إرهابيين.
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)هـ( السودان : ـ تردد أن الرئيس البشير، إبان زيارته مؤخرا لروسيا  خالل شهر 
البحر  قاعدة عسكرية روسيةعلى  إنشاء  بوتين  الرئيس  2017 عرض على  نوفمبر 
االحمر . وقد يثير العرض ـ إذا ما تأكد صحته ـ  تساؤالت عديدة وخطيرة حول الهدف 

من إنشاء مثل هذه القاعدة وفى هذا التوقيت .
ج ـ تنامى ظواهر سلبية خطيره بالمنطقة وتعاظمها : ـ 

)1( فقد تواكب مع  إحتدام الصراعات والنزاعات المسلحة  ، والصراعات الداخلية 
الدامية فى إطار حروب أهلية ، إنهيار مؤسسات الدولة ،  وتفاقم اإلضطرابات ، وتردى 
األوضاع اإلنسانية وإنتهاك حقوق اإلنسان ، ووصلت بعض الدول إلى وضعية الدولة 

الفاشلة أو على مقربة منها .
)2( وقد إقترن ذلكـ  وربما فى تداخل معهـ  ، بتفشى ظاهرة اإلرهاب وتعدد التنظيمات 
المتطرفة التى تمارسه ، والتى وجدت مصادر متعددة للتمويل من بينها دول وأجهزة 
أمنية، إستثمرتها ألغراض وأهداف سياسية  ذاتية ، وتوفرت  لها مالذات آمنه ، مثلما  
وتضخمت  بالبشر،  واإلتجار  المخدرات  تهريب  وعصابات  القرصنه  عمليات  نشطت 
أعداد الالجئين والنازحين ، وإنتشرت األمراض واألوبئة ، وهى أمور فى مجملها تجسد 

حجم الخسائر البشرية والمادية الباهظة، وما قد تتطلبة عملية إعادة البناء واإلعمار  .
دـ  تحركات نشطه لمحور إيران / تركيا /  قطر  الداعمة للتيارات األيدولوجية المناوئه :ـ 

)1( لعل أبرز تلك التحركات الدور االيرانى الداعم للحوثيين فى اليمن بكافة أشكاله، 
من  المنطقة  على  والسيطرة،  الهيمنة  بهدف  السياسى  وبالتنافس  بالصراع  إرتباط  فى 
الشيعة والسنه من جانب  بين  المذهبى  بالصراع والتنافس  إرتباط  جانب،  وأيضا فى 
آخر، مقترناً  بتعاطف وبإتساق  قطرى تركى فى إطار األهداف السياسية ، وعلى نحو 
وصل فيه األمر إلى تلويح الحوثيين بإمكانية السيطرة على المالحة البحرية فى البحر 
االحمر أو على األقل إعاقتها ) عبر باب المندب ( ، كما  لم  تخف إيران أطماعها فى 
التواجد فى  باب المندب / المدخل الجنوبى للبحر األحمر ، تأميناً لمصالحها على النحو 

القائم فى منطقة الخليج .
لدول متشاطئه على  المادية   الدعم والمساعدات  بنفوذ قوى عبر  تتمتع  قطر   )2(
قوية لدفع أى منها إلى إتخاذ مواقف  البحر األحمر ، على نحو تمارس معه ضغوطاً 
تتسق والتوجهات القطرية المرتبطة بذلك المحور ، ومن بينها السودان وأريتريا وأثيوبيا 

وبدرجة أقل جيبوتى والصومال .
العسكرية  القاعدة  حيث  الصومال  فى  نشط  بدور  تركيا  تضطلع  وبالتوازى   )3(
التركية المنشئه حديثاً ، فضالً عن مساعدات إنسانية ومادية ، وتعليمية ) 15000 طالب 



61المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017

صومالى يدرسون فى الجامعات التركية ( ، وإستثمارات ضخمة فى السودان وأثيوبيا .
هـ ـ تهيئ مثل هذه المخاطر والتحديات ـ بجانب إعتبارات أخرى ـ مناخا أفضل 
لظهورمخاطر وتحديات  مناظرة لها ولكن من نوع آخر ، ولعل أبرزها التفكير فى إنفاذ 
مشروعات منافسة أو بديلة لقناة السويس أى للمالحة فى البحر األحمر،مثل مشروع 
الحالى  القرن  فى  الدولية  النقل  يعد من أضخم مشاريع  الذى  الجنوب  ـ  الشمال  ممر 

ويربط آسيا بأوروبا وتتبناه روسيا وإيران وأذريبيجان .

ثالثــا : ـ التقديــــر والـــــــــــرأى : ـ   
إن هذه المخاطر والتحديات وما يقترن بها من تطورات ، تمس األمن فى منطقة البحر 
االحمر ـ العربية االفريقية ـ بالمفهوم المتقدم  ، وبالتالى  كل من االمن القومى المصرى 
والعربى ، بما قد يستوجب النظر فى دراسة وتقرير عدد من المقترحات التى من بينها :ـ  
أ ـ ضرورة وضع حد ونهاية للصراعات السياسية والعسكرية الدائرة فى منطقة 
الشرق األوسط والتى وصلت إلى حد تشكيل محاور بين القوى اإلقليمية سواء اإلسالمية 
تدخل  دون   ، بينهم  وبناء  إيجابي  مباشر  عبر حوار  وذلك   ، المنطقة  فى  العربية  أو 
خارجي من قوى دولية ، عمقت هذا الصراع وزادت من حدته ، حوار يراعى مصالح 
كافة األطراف ويؤسس لمصالح مشتركة ، تقوم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل 
عربية  شراكة  إقامة  مستهدفاً   ، السلمى   بالتعايش  واإللتزام   ، الداخلية   الشئون  فى 
إيرانية، وعربية تركية ، آخذين فى اإلعتبار أهمية إفراغ الصراع المذهبى بين الشيعة 

والسنه من مضمونه عبر إحياء العمل بلجنة التقريب بين المذاهب .
وقد يكون فى قرار ترامب إعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل وإعتزامه نقل السفارة 
االمريكية إليها ، مناسبة وفرصة ذهبية ليحتكم القادة العرب ، إلى العقل والحكمة ويتجهوا 
لتصفية الخالفات العربية / العربية واإلسالمية / اإلسالمية والتوحد فى مواجهة العدو الحقيقى 

واألصيل ، خاصة وأن هناك موقف أوروبى بل ودولى داعم لرفض القرار األمريكي . 
بـ  إنشاء منظمة فرعية لألمن والتعاون بمنطقة البحر األحمر تضم الدول المتشاطئه 
عليه تحت مظلة الجامعة العربية واإلتحاد االفريقى ، وتقتصر فقط على الدول األعضاء 
بكل منهما ، ويمكن أن تنضم إيران وتركيا إليها كمراقب بحكم اإلرتباط بين األمن فى 

الخليج واألمن فى البحر األحمر . 
 ، المقترحة  المنظمة  فى  األعضاء  الدول  من  أفريقية  قوة ردع عربية  إنشاء  ـ  ج 
للتصدى ألى محاوالت لزعزعة األمن واالستقرار فى المنطقة ، آخذين فى اإلعتبار 

أهمية إنهاء أية قواعد أجنبية بالدول األعضاء . 
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الدور المصري في تعزيز السلم واألمن في القارة اإلفريقية 
  وزير مفوض/ أشرف سويلم15

وزارة  من  بمبادرة   1994 عام  أنشئ  الدولي  القاهرة  مركز  أن  إلى  انوه  أن  أود 
ويترأس  الخارجية  السيد وزير  تتبع  مستقلة  لهيئة  تحول   2016 يونيو  وفي  الخارجية 
مجلس إدارته وتم توسيع اطار المركز إقليمياً وموضوعياً واصبح التركيز على الشأن 

اإلفريقي والدولي وأضيفت موضوعات بناء السالم باإلضافة لحفظ السالم.
من واقع الممارسة، فالبد من العلم إلى أنه يصعب التفرقة بين ماهو أمني وسياسي 
واقتصادي فكلها عناصر في اطار القدرة الشاملة للدولة وأدوات تحقيق أهدافها. متناوالً 

العناصر التالية:  
- ماهية بيئة السلم واألمن اإلفريقية.

- ماذاتعني هذه البيئة بالنسبة لألمن القومي لمصر.
- ماهي بدائل التحرك والخيارات المتاحة أمام صانع القرار المصري.

- دور المركز في حفظ وبناء السالم.
حول النقاط السابقة، أؤكد أن مهمات حفظ السالم المنتشرة في القارة اإلفريقية تتأتى 
من كون النزاعات تمثل المصدر الرئيسي لتهديد السلم واألمن في القارة، ومصر محاطة 
المصري  القومي  لألمن  الرئيسي  التهديد  كان  أن  وبعد  بالتهديدات،  الجهات  كافة  من 
مع  والعالقة  المائي  النزاع  أو  شرقاً  الفلسطيني  النزاع  أو  إسرائيل  مع  ينحصر  يكاد 
جميع  من  مصر  على  تهب  عاصفة  بمثابة  الحالي  الوضع  أصبح  النيل،  دول حوض 
الجهات داخلياً من سيناء، وخارجياً وباإلضافة إلى التهديد المائي وتهديد المالحة واألمن 
البحري، فتحت  جبهة جديدة على الحدود الغربية عقب سقوط القذافي، مع تصاعد حدة 
اإلرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء، لتصبح هناك تهديدات شرقية 
وغربية وجنوبية. وأضاف أن خطورة اإلرهاب الترتبط فقط بما يحدث في سوريا ولكن 
االحصائيات للهجمات االرهابية تؤكد أن هناك تنظيمين مهددين ألمن القارة هم بوكو 
حرام في نيجيريا وبحيرة تشاد، وتنظيم الشباب في الصومال والمهدد للمالحة في البحر 
األحمر فضالً عن التهديدات القادمة من اليمن، وهناك تحليالت تتحدث عن االرتباط 
بين اإلرهاب والنزاعات،وأن  هذاالترابط بين اإلرهاب والنزاعات يمثل أحد التحديات 

التي تواجه القارة اإلفريقية.
- التحدي اآلخر يرتبط بتعدد الفاعلين مابين قوى عظمى تتعامل مع القارة ككل او 

)15( مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم 
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مناطق بعينها كمناطق نفوذ، فضالً عن التنافس مع الوجود الصيني في القارة، وتواجد 
غربي في مناطق بعينها كالتواجد األلماني سواء في الساحل والصحراء أو في منطقة 
القرن اإلفريقي، فضالً عن تواجد قوى إقليمية ودولية، ليس فقط تركيا والهند والبرازيل،  
التوافق  نقاط  تتسع  منها  واإلسرائيلي، وكل طرف  واإلماراتي  السعودي  والتواجد  بل 
والخالف معه وفقاً للمصالح المصرية، والواقع يؤكد أنه اليمكن لدولة العمل بمفردها   

فمثالً، لم تستطع إثيوبيا االنفراد بإدارة الصراع في منطقة القرن اإلفريقي.
-مثًل تعليق عضوية مصر في اإلتحاد اإلفريقي لحظة فارقة، تزامن معها إدراك ان 
مصر ليست فاعلة بالقدر الكافي في التأثير على تلك المنظمات واألطر المفاهيمية لها، 

وكذلك اآلليات التي تتبعها، وهذا تحدي ثالث يواجه الدولة المصرية.
إما   ، بديلين  هناك   وكان   ، المصري  القرار  أمام صانع  كانت  التحديات  هذه  كل 
تخفيض سقف آماله بما يتناسب مع محدودية موارده، أو تنويع تدخالته بحيث يعظم من 

قدراته المتاحة وحشد عناصر القدرة الشاملة للتعامل مع تلك التهديدات .
الثنائي  مستوى  على  السياسي  التواجد  تعزيز  يتطلب  المصري  الدور  تقوية  إن   
والقاري واالقليمي وكذلك على المستوى القمة، فضالً عن دور مصر في عمليات حفظ 
السالم خاصة وأن لمصر مشاركة  في ستة مهمات أممية من أصل 7 مهمات في القارة 

من إجمالي 16 مهمة على مستوى العالم.
القاهرة  وهو دور ثالثي األبعاد ، فله دور في  بالتأكيد على دور مركز  - وأختتم 
تدريب عسكريين وكوادر شرطية ودبلوماسيين وعاملين في المنظمات األممية، وبناء 
القدرات الوطنية واإلفريقية والعربية ، ويتم العمل في مجاالت حفظ السالم باإلضافة 
إلى مجاالت خاصة بنزع السالح والتسليح ومجال تسوية المنازعات وتحليل النزاعات 
القدرات  تنمية  على  ذلك  في  واالعتماد  الوساطة  وجهود  والتفاوض  األزمات  وإدارة 
فعاليات كبرى تجمع  لعقد  الخارجية  االفريقية، وكذلك االتصال والتواصل مع وزارة 
العاملين في مجال السلم واألمن سواء من القارة أو التابعين لألمم المتحدة، مع الحاجة 
لتطوير الجهد البحثي ليكون هناك  دراية أكبر  بما يحدث في أروقة االتحاد االفريقي، 

معرباً عن أمله بوضع أجندة بحثية للتعاون بين المجلس والمركز في هذا الشأن.
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تعقيب:
د. محمد السعيد إدريس16

تعقيباً على ماذكر، أود أن أؤكد على عدد من النقاط على النحو التالي:
- أن األمن أصبح الوجه اآلخر للسياسة في ظل تفاقم الصراع ليصبح مهيمناً على 

السياسة ليكونا وجهان لعملة واحدة، منوهاً لمجموعة من النتائج أهمها:
- البد من األخذ في االعتبار ماقدم من توصيات ومقترحات.

- أن هناك عاصفة متكاملة األركان تحيط بمصر ، فمصر محاطة باألزمات فضالً 
عن تلك الداخلية.

 -أن  الصراع القادم من المشرق هو مايستحوذ على اهتمام كبير في ظل األزمات 
كبيرة  بدرجة  تنافس  إفريقيا  من  القادمة  الصراعات  كثافة  لكن  المتصاعدة،  العربية 
أولويات ترتيب الصراعات، فمصر محاطة ببيئة مليئة بالصراعات من البحر األحمر 
والقرن اإلفريقي والساحل والصحراء وسط صراع بين الدول وداخل الدول، وتصاعد 
جرائم التهريب واالتجار بالبشر واالرهاب وكلها تزيد من مخاطر التهديدات، باإلضافة 
إلى تعدد الفاعلين هناك تنافس بين أطراف إقليمية ودولية، ومصر ليست مجرد طرفاً 
خارجياً منافساً بل معنية بتلك األزمات والصراعات، دفاعاً عن أمنها القومي، في ظل 
مناوئة  وأطراف  عربية  دول  وتحالفات  وعربية،  إقليمية  و  أجنبية  دول  أدوار  تواجد 

لمصر كتركيا وايران وإسرائيل مع دول إفريقية .
- نحن بحاجة لرؤية استراتيجية لألمن القومي المصري وتحديد أولوياته وهذا مايحكم 

أداء مصر تجاه المخاطر القادمة من البيئة المحيطة بمصر.

 مداخالت الحضور
نّوه السفير عادل السالوسي – عضو المجلس لضرورة أن تعي الدول اإلفريقية أن 
لمصر حقوقاً مكتسبة وقضية مصر باختصار أن الحضارة المصرية أقيمت على النهر 
واعتمدت على المياه، واليجب الصدام مع الدول اإلفريقية األخرى خاصة وأن تلك الدول 
من حقها التنمية والتطور، ولكن ليس على حساب مصر فهي دولة مصب وليس لها مورد 
مائي آخر، واليجب التسليم بأن الموضوع خالف مائي والبد من اللجوء لالتفاقيات الدولية 
كاتفاقية هلسنكي 1966 والقوانين الدولية ذات الصلة والخاصة باالنتفاع بمياه النهر بصورة 
القواعد األخرى الخاصة  التسبب في ضرر جوهري، وكذلك  منضبطة وعادلة، وعدم 
باستخدام المجاري المائية في غير األغراض المالحية والمتضمنة مبدأ اإلخطار المسبق 

)16( رئيس وحدة الدراسات العربية واإلقليمية بمركز األهرام للدرسات السياسية واإلستراتيجية 
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بأي مشروعات مستقبلية ومبدأ االستخدام العادل والمنصف للمياه، والبد من التحرك مع 
تلك الدول لإلستعانة بمشروعية كافة االتفاقيات التي عقدتها وأبرمتها مصر منذ عهد ملك 
الحبشة وكذلك االتفاقيات األخرى وعلى رأسها اتفاقية 1929 وحث إثيوبيا على التمسك 

باتفاقية فيينا في 1978 الخاصة بمبدأ التوارث الدولي للمعاهدات.
لمزيد من  القاهرة  المجلس على حاجة مركز  السفيرة وفاء بسيم – عضو  أكدت 
الترويج ألنشطته وإيصال رسالته. كما أن موضوعات الجريمة المنظمة تمثل مصدراً 
أخرى  إرهابية  وهناك جماعات  وينتشر،  يتم محاصرته سيزداد  لم  اذا  اإلرهاب  لنمو 
والعبين من غير الدول ليسوا بالضرورة مرتبطين بالتطرف االسالمي ولكنهم يمثلون 

تطرفاً أيديولوجياً بالغ الخطورة البد من التحسب له.
أكد السفير رخا حسن – عضو المجلس على أهمية التركيز على التعاون  والتنسيق 
ومايتعلق   ، اإلفريقية  بالدول  مصر  إطارعالقات  في  وتطويرها  األمنية  األجهزة  بين 
بتعليق عضوية مصر في االتحاد،  فقد كان نتيجة ألن إخراج المشهد السياسي لم يتم 
كما حدث في زيمبابوي، والتي تدخل فيها الجيش وتم إخراج األمر بشكل قانوني ولم 
تعلق أنشطتها، والبد من االنتباه للقوة المتنافسة في القارة في اطار التعاون والعمل على 

تعزيز التعاون بين التجمعات الشبه اقليمية وبخاصة االقتصادية.
التهديدات  ماهية  تحديد  أهمية  المجلس على  السفيرة جيالن عالم – عضو  أكدت 
الوجودية خاصة وأن معظمها كالتهديدات االرهابية تهدد الموارد االقتصادية باإلضافة 
عن  وأمنها، فضالً  لمصالح مصر  والمهدد  األحمر  البحر  القادم من  الوجودي  للتهديد 
ضرورة التنبيه إلى التهديد الوجودي القادم من قطاع غزة ، فضالً عن تهديدات وجودية 
من دول فاشلة أو من العبين من غير الدول  تكون لها أجندات يتم تنفيذها في داخل 
هو  كما  المصرية  المصالح  تهدد  اخرى  وتهديدات  لتحالفات  التنبه  من  والبد  القارة، 

واضح من التحالف السوداني اإلثيوبي.
 

تعقيبات ختامية
تهريب  لمكافحة  السودان  مركزها  منظمة  إنشاء  تم  أنه  حليمة  السفير صالح  أكد 

األسلحة الصغيرة وكان على مصر االنضمام لتلك المنظومة.
نَوه د. محمود أبو العينين للدور التاريخي لمصر في عمليات حفظ السالم وأن على 
مصر التحرك وتطوير دورها أكثر، والبد من تنفيذ مقترحات الرئيس حول سبل تطوير 
عمليات حفظ السالم فالتكون قاصرة على الجانب األمني فقط والبد ان تتسع لتشمل كافة 

الجوانب السياسة واالقتصادية واالجتماعية.
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البعد اإلقتصادي/ التنموي  في العالقات المصرية اإلفريقية 
الوزير/ د. جودة عبد الخالق17

أود أن أرحب بالحضور وأؤكد أن كل حدث في التاريخ المصري يرتبط بشكل او 
بآخر بعالقات مصر بقارتها االفريقية، وهناك حاجة ماسة إلنشاء وزارة خاصة تعنى 
بالشأن اإلفريقي، وأود أن أنوه أن هذا اللقاء الذي ينظمه المجلس كمنظمة غير حكومية 
حوار  لفتح  ويهدف   ، اآلراء  باستقاللية  وتعني  الخارجية  الشؤون  قضايا  بكل  وتعنى 
للنقاش الموسع بشفافية كاملة، وبشكل اليؤثر على العالقات الخارجية لمصر. وإدخاراً 
االقتصادي  البعد  عن  سيتحدثون  والذين  األعزاء  الزمالء  معي  يتشاركه  الذي  للوقت 
والتنموي في العالقات المصرية/اإلفريقية، أعطي الكلمة للوزير مفوض تجاري أحمد 

عنتر الستعراض أهم الفرص االقتصادية والتجارية في إفريقيا.

الفرص االقتصادية والتجارية في أفريقيا 
رصد الواقع الراهن لعالقات مصر األفريقية في شرق أفريقيا، 

وفرص التعاون التصنيعي
وزير مفوض تجاري/أحمد عنتر18

مقدمة:
تنبض بلدان القارة األفريقية بمقومات للنمو االقتصادي، حيث الفرص االستثنائية 
باإلضافة إلى أن القارة األفريقية في طريقها لتصبح أكبر مركز للقوى العاملة حول 
العالم خالل العقود المقبلة الحتوائها على كتلة استهالكية ضخمة تتجاوز المليار نسمة 

تقريبا.
كما حققت معظم دول القارة معدالت نمو غير مسبوقة على مدار األعوام القليلة 
الماضية باإلضافة إلى جاذبيتها المتزايدة لالستثمار األجنبي، على الرغم من انخفاض 
المشروعات  عدد  ليصل   %  16 بنسبة   2016 عام  في  الجديدة  المشروعات  عدد 
المستثمر خالل  المال  قيمة رأس  602 مشروع إال أن  إلى  بالقارة األفريقية  الجديدة 

)17( أستاذ اإلقتصاد ووزير التموين األسبق  
)18( وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري 



69المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017

هذا العام قد زاد بنسبة تصل إلى 40 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 92.3 بليون 
دوالر.

احتل قطاع االستثمار العقاري الصدارة في حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في 
عام 2016 بقيمة 36.5 بليون دوالر بنسبة 40 % من إجمالي االستثمارات األجنبية 
المركز  والمقاوالت  واإلنشاءات  األساسية  البنية  مشروعات  احتلت  كما  أفريقيا،  في 
الثاني ضمن قطاعات االستثمار األجنبي في هذا العام، كما بلغ عدد الشركات األجنبية 
احتلت  وقد  أجنبية،  470 شركة  العام  هذا  األفريقية خالل  القارة  في  استثمرت  التي 
الصين المركز األول ضمن الدول المستثمرة بالقارة األفريقية، بينما احتلت الواليات 

المتحدة المركز الثاني.
وعلى مستوى معدالت النمو االقتصادي في القارة األفريقية حافظت أثيوبيا على 
بينما حققت جيبوتي معدل  العام الجاري بمعدل نمو 7.5 %  المتقدم خالل  مركزها 
نمو 7 %، تنزانيا 6.8 %، رواندا 6.1 % وهي معدالت نمو مرتفعة للغاية مقارنة 
 Ease Of doing بمعدالت النمو العالمية ، أما على مستوي مؤشر ممارسة األعمال
Business فقد احتلت موريشيوس المركز األول على مستوى القارة من حيث سهولة 
األعمال ) المركز 49 على مستوى العالم ( بينما احتلت رواندا المركز الثاني تلتها 

المغرب ، بتسوانا، جنوب افريقيا ، تونس، كينيا ، سيشل ، زامبيا ثم ليسوتو.
وتعد منطقة شرق أفريقيا تحديداً المنطقة األسرع نمواً في قارة أفريقيا خالل العقد 
السابق، إال أن التجارة بين مصر ودول المنطقة تظل محدودة. حيث تعد الصين والهند 
واالتحاد األوروبي أهم الشركاء التجاريين لمجموعة شرق أفريقيا. على صعيد آخر، 
التجارة  المنطقة في تشجيع  بين دول  هاماً  التكامل اإلقليمي وبال شك دوراً  فقد لعب 
إلى  الوصول  في  الدول  هذه  اقتصاديات  امام  المتاحة  الفرص  من  زاد  كما  البينية، 

األسواق العالمية.
وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه على صعيد التكامل اإلقليمي بين دول شرق 
افريقيا، فإنه ال يزال هناك العديد من العوائق الهامة التي تقف في طريق خروج هذه 
المثال تظل  التجاري. فعلى سبيل  االقتصاديات إلى آفاق أرحب من اإلنتاج والتبادل 
العوائق الغير جمركية NTBs أحد أهم األسباب التي تقف في طريق حرية التجارة، 
كذلك ندرة وجود شبكات الطرق البرية وخطوط سكك الحديد باإلضافة إلى محدودية 

خطوط المالحة البحرية والبنية التحتية الالزمة لها.
ويأتي إعالن السيد رئيس الجمهورية خالل مشاركته في القمة األفريقية في أديس أبابا 
يناير2017 أن مصر ستكون أول دولة توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الدول األفريقية، 
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متزامنا مع إعالن وزارة التجارة والصناعة عن استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق 
األفريقية، من خالل فتح مراكز لوجستية في عدد من دول القارة لتكون مراكز انطالق 
لألسواق المجاورة، حيث تم افتتاح أول مجمع لوجيستي مصري في كينيا على مساحة 
الكينية واألسواق  البضائع وتوزيعها في السوق  50 ألف متر مربع كمركز لتخزين 

المجاورة في شرق أفريقيا.
وتأتي هذه التحركات في إطار التحول االستراتيجي لمصر نحو السوق األفريقية 
على  بذلك  لتسير  نموا،  العالم  مناطق  أكثر  إحدى  في  االستثمارية  الفرص  القتناص 
نهج النفوذ االقتصادي الذي يقوده الغرب والصين في القارة الواعدة، وفيما يلي أهم 
القارة  في  لمصر  واالستثماري  التجاري  التواجد  لتعزيز  اتخاذها  تم  التي  الخطوات 

السمراء، السيما في دول شرق أفريقيا:
جيبوتي:

لجنة  بتشكيل   2017 لسنة   1002 الوزراء رقم  السيد رئيس مجلس  صدر قرار 
لتخصيص  جيبوتي  دولة  في  السياسية  للقيادة  تقديمه  المقترح  الطلب  لدراسة  وزارية 
قطعة أرض للحكومة المصرية بهدف إقامة منطقة لوجستية مصرية في منطقة ميناء 
دورالي بدولة جيبوتي، وتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، وتقوم اللجنة في الوقت 

الحالي بإعداد دراسة الجدوى لهذا المشروع تمهيدا للحصول على هذه األرض.
تنزانيا:

عمالً بما تم االتفاق عليه خالل اللقاءات الثنائية التي اجراها السيد رئيس الجمهورية 
على هامش مشاركة سيادته في أعمال قمة االتحاد األفريقي بأديس أبابا خالل الفترة 
من 29 إلى 31 يناير 2017، وّجه سيادته بدراسة مقترح الرئيس التنزاني بإنشاء 
مشروع متكامل إلنتاج اللحوم بتنزانيا، وذلك لالستفادة من الثروة الحيوانية الضخمة 

التي تمتلكها تنزانيا.
وقد صدر قرار السيد المهندس وزير التجارة والصناعة لعام 2017 بتشكيل   
لجنة وطنية من الجهات المعنية لدراسة هذا المشروع وتحديد جدواه االقتصادية، حيث 
تم خالل دورات انعقاد اللجنة التواصل مع الجانب التنزاني للوقوف على المعلومات 
التفصيلية والتسهيالت والحوافز التي من يمكن الحصول عليها ، هذا وقد تم ترتيب 
زيارة لوفد مصري رفيع المستوى حيث اجتمع مع عدد من الجهات التنزانية المعنية 
ومنها وزارة تنمية الثروة الحيوانية والسمكية،مركز االستثمار التنزاني )TIC(، مجلس 
اتخاذ  ، وجاري  الجهات  التنزانية وغيرها من  والدواء  الغذاء  التنزانية، هيئة  اللحوم 
ما يلزم من إجراءات للبدء في الخطوات التنفيذية لمشروع مشترك إلنتاج اللحوم في 
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تنزانيا بناء على توجيهات القيادة السياسية للبلدين، وذلك من خالل التعاون مع مختلف 
الجهات والهيئات التنزانية المعنية. 

زامبيا:
مزرعة  إنشاء  تم  حيث  الزراعة  قطاع  في  وزامبيا  مصر  بين  وثيق  تعاون  هناك 
مصرية زامبية مشتركة، تبلغ مساحتها نحو 300هكتار)750فدان( وتبعد نحو40 كم  غرب 
العاصمة لوساكا، وقد تم انشاؤها في إطار التعاون بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة 
الخبراء  بتوفير  بها خبراء مقيمون من مصر. وتقوم مصر  الزامبية، ويعمل  الداخلية 
والمعدات بينما يقوم الجانب الزامبي بتوفير العمالة والكهرباء والمتطلبات األخرى، وهي 
مزرعة نموذجية بزامبيا وتحقق أرباحاً كبيرة في الوقت الحالي، حيث يتم حالياً انتاج 
المانجو المصرية وشتالت الطماطم والخيار المصري، ويتم تسويق تلك المنتجات داخل 

السوق الزامبي وقد بدأت المزرعة مؤخراً تصدير الطماطم الى الكونغو الديموقراطية.
خالل  للقاهرة  الزامبية   والصناعة  التجارة  وزيرة  زيارة  خالل  ايضاً  أعلن  وقد 
نوفمبر 2017 التفاوض على تخصيص قطعة ارض في زامبيا مساحتها خمسون ألف 
لتأسيس منطقة صناعية مصرية، وهو أمر من شأنه أن يساهم في  متر مربع وذلك 

توثيق عالقات مصر االقتصادية والتجارية مع زامبيا.
أوغندا:

من المجاالت الهامة للتعاون بين البلدين دراسة توقيع اتفاق ثنائي أو مذكرة تفاهم 
الهام  القطاع  التواجد المصري في هذا  البترول بما يضمن أسبقية  للتعاون في مجال 

باإلضافة إلى التعاون بين البلدين في قطاع المقاوالت.
الطبية  لتسجيل األدوية والمستحضرات  المركزية  اإلدارة  بين  تفاهم  توقيع مذكرة 
 National Drug Authority الدواء  تسجيل  وإدارة  المصرية  الصحة  بوزارة 
الفحص  وإجراءات  المختبرات  واعتماد  المعلومات  تبادل  لتسهيل  وذلك  االوغندية 

باإلدارتين بما يكفل سرعة تسجيل الدواء المصري لطرحه بالسوق األوغندية.
طلب تخصيص مساحة من األرض بالخدمات في أوغندا إلقامة منطقة اقتصادية 
خاصة مصرية Special Economic Zone   في أوغندا   للتخزين والتصنيع وإعادة 
التصدير إلى أسواق أوغندا المجاورة )جنوب السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
أسواق  إلى  المصرية  الصادرات  نطاق وصول  لتوسيع  بوروندي،وتنزانيا(،  رواندا، 

دول حوض النيل ومنطقة البحيرات العظمى.
تعزيز التعاون المشترك في مجال االستثمار الزراعي من خالل توقيع مذكرة تفاهم 
لتحديد أولويات التعاون الزراعي بين البلدين يتضمن إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة 
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بأوغندا، وكذا التعاون في مجال الخدمات البيطرية والتجارة في اللحوم، باإلضافة إلى 
المجاالت الزراعية البحثية المختلفة.

كينيا:
العربية  الدول  )بدون  السمراء  افريقيا  قارة  في  األول  التجاري  الشريك  كينيا  تعد 
االفريقية( بقيمة صادرات تقرب من 300 مليون دوالر )تليها نيجيريا بقيمة تبلغ نحو 
100 مليون دوالر(، وكذا تمثل كينيا سوقا لنحو 24 % من إجمالي صادرات مصر 
بتطبيق  وتلتزم  التجمع  هذا  فى  الفاعلة  الدول  من  وهي  العربية  غير  الكوميسا  لدول 

اإلعفاء الكامل للرسوم الجمركية على وارداتها من الدول األعضاء.  
تحقق كينيا معدل نمو سنوي يبلغ نحو 5.6 % وتم اختيارها من أعلى الدول توقعاً 
للنمو خالل السنوات القادمة،وبمتوسط دخل للفرد نحو 1350 دوالر بحجم سكان يبلغ 

نحو 45 مليون نسمة.
كما تعتبر كينيا الدولة األكبر في مجموعة دول شرق أفريقيا، حيث تعتبر مدخل 
رئيسي لتجارة دول اإلقليم )وهى دول حبيسة( من خالل ميناء مومباسا وهى أوغندا 
موقعها  بسبب  وذلك   ، الديمقراطية  والكونغو  السودان  وجنوب  ورواندا  وبوروندي 
الحيوي، كما تلعب دوراً إقليمياً هاماً من الناحيتين السياسية واالقتصادية، وهى بصدد 
مشاريع  أكبر  أحد  )وهو   LAPSSET CORRIDORالالبسيت ممر  مشروع  تنفيذ 
النقل والبنية التحتية في شرق أفريقيا ، وتقوده كينيا بالمشاركة مع  جنوب السودان 
واثيوبيا، وتتمثل أهدافه المعلنة في تنمية االقتصاد الكيني وتوفير منفذ بحرى للدولتين 

الحبيستين "جنوب السودان واثيوبيا".
تحتل كينيا المركز األول ضمن دول القارة األفريقية وتجمع الكوميسا المستوردة 
تاريخ  مدى  على  تجارى  فائض  مصر  حققت  حيث   ، المصرية  والمنتجات  للسلع 
عالقاتها التجارية واالقتصادية مع كينيا بلغ حوالى84.23 مليون دوالر عام 2016، 
والكرتون،  الورقية  المنتجات   ، ومصنوعاته  السكر  المصرية  الصادرات  أهم  ومن 
الصابون و المنظفات ، المعدات الهندسية ، المعدات واألجهزة الكهربائية ، الخامات 
ومنتجات البالستيك ، منتجات الحديد والصلب ، المنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، 
الحفاظات و الفوط الصحية، في حين يمثل الشاي والتبغ والسجائر واأللياف النباتية 

)الكتان والجوت( أهم واردات مصر من كينيا.
قامت مصر خالل الفترة األخيرة بتعميق تواجدها في السوق الكينى بشكل مؤسسي 
 Expo Link وذلك من خالل إنشاء جمعية المصدرين المصريين)إكسبولينك( شركة
Hub التي تمتلك مركزاً لوجسيتياً ومخزناً في مومباسا يقوم باستقبال حاويات منتجات 
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مصرية بغرض بيعها في السوق الكينى كبضاعة حاضرة، كما قامت شركة المقاولون 
العرب بإنشاء فرعها في كينيا )شركة المقاولون العرب كينيا( والتي هي بصدد السعي 

للفوز بإحدى مناقصات المشروعات االنشائية الكبرى في كينيا.
بناء  حيث  من  الشاي  تجارة  مجال  في  المشترك  االستثمار  دراسة  حالياً  يجري 
منطقة تخزين وتصنيع في مصر لتعبئة وتصدير الشاي الكيني للخارج باإلضافة إلى 
مساهمة الجانب المصري في جهود الحكومة الكينية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي 
من خالل نقل الخبرات المصرية في الري واالستعانة باإلنتاج المصري المتميز من 
وحدات الميكنة الزراعية وتكنولوجيا الري الحديثة، باإلضافة إلى تشجيع إنشاء مزرعة 
نموذجية تجريبية مساحتها 10 آالف هكتار )لزراعة الذرة وفول الصويا( على غرار 

المزارع المصرية النموذجية التي تم إنشاؤها في الكاميرون وتشاد.
في  الصغير  للمزارع  الزراعية  الميكنة  تدريب وتطبيق  في مجال  التعاون  تعزيز 
إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في فبراير 2014 لتنفيذ المشروع علماً بأن 
قطاع الزراعة اآللية والمركز المصري الدولي للزراعة تعد الجهات المنفذة للمشروع، 
الدولي  الحالي في تدريب عدد 25 متدرب كيني بالمركز المصري  ويتمثل الموقف 

للزراعة والتنسيق مع قطاع الزراعة اآللية بالقاهرة.
اثيوبيا:

تفعيل الطريق البري بين مصر واثيوبيا حيث تتم حركة التجارة بين مصر والسودان 
باستخدام الطريق البري من خالل عدد من المنافذ البرية المختلفة سواء شرق النيل أو 
غربه، كما تتم حركة التجارة بين السودان وأثيوبيا باستخدام الطريق البري باستخدام 
مصر  من  البري  للطريق  التحتية  البنية  أن  يوضح  وهذا  الجالبات،   – جوندر  منفذ 
ألثيوبيا موجودة بالفعل وتستخدم في تسيير حركة التجارة بين الدول الثالث بشكل ثنائي 
)مصر – السودان( و )السودان - أثيوبيا(، ومن شأن تفعيل استخدام الطريق البري بين 
مصر وأثيوبيا أن يؤدي إلي نقلة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين نظراً ألنه 
إذا كانت الصادرات المصرية ال تستطيع منافسة المنتج الصيني والهندي في السعر 
داخل السوق األثيوبي، فيمكنها المنافسة في عامل الوقت وهو عامل مهم أمام المستورد 

األثيوبي في الكثير من األحيان.
تعزيز االستثمارات المصرية في اثيوبيا حيث تسعى أثيوبيا في الفترة الحالية جاهدة 
لتعزيز ودفع حركة االستثمارات األجنبية الواردة للدولة وذلك لتعزيز معدالت النمو 
االقتصادي للدولة في الفترة القادمة خاصة وان أثيوبيا ليس لديها من الموارد الداخلية 
ما يعزز هذا الهدف، ويمكن، شريطة استقرار األوضاع السياسية بين البلدين، أن تلعب 
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إلى  باإلضافة  هذا  أثيوبيا،  في  التنمية  عملية  في  كبيراً  دوراً  المصرية  االستثمارات 
إمكانية استفادة مصر اقتصادياً بشكل كبير من تلك االستثمارات وذلك في العديد من 

المجاالت وذلك على النحو التالي: 
أهمية  الحية  الحيوانات  تمثل   : الحية  الحيوانات  وتصدير  تسمين  ـ   1
استراتيجية كبيرة بالنسبة لمصر، كما تعد الثروة الحيوانية الثروة األكبر واألهم 
بالنسبة ألثيوبيا، ويمكن لمصر في هذا الصدد االستثمار في مجال انشاء عدد 
الماشية وتصديرها لمصر، أو تصدير الحيوانات  من مزارع تسمين وتربية 
الحية صغيرة دون تسمين بحيث ينخفض ثمنها ثم تسمينها في أحد المحاجر 

القريبة من الميناء في مصر.

2 ـ إنشاء منطقة صناعية مصرية في أثيوبيا : تشهد أثيوبيا في الوقت 
الحالي تركيز جهود الحكومة على انشاء وتطوير عدد من المناطق الصناعية 
العديد  الجتذاب  الحكومة  وتسعى  للتصدير،  بالكامل  انتاجها  تخصص  والتي 
من الصناعات وبصفة خاصة المالبس الجاهزة والتصنيع الزراعي، ويمكن 
أثيوبيا إلنشاء  لمصر االستفادة من الموارد الزراعية الضخمة الموجودة في 
والصناعات  والمالبس  المنسوجات  قطاعات  في  مصرية  صناعية  منطقة 
الغذائية والتي يمكن إعادة تصديرها مرة أخرى إلى مصر ثم تصديرها إلى 

دول العالم المختلفة.

الكونغو الديمقراطية:
قامت مصر بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الكونغو الديمقراطية بهدف تنمية 
العالقات االقتصادية بين البلدين وجاري متابعة تنفيذ ما ورد بهذه المذكرات ومن أهمها: 
بين  الموقعة  التفاهم  مذكرة  إطار  في  والطاقة  الكهرباء  مجال  في  التعاون  تعزيز 
البلدين في 6 أغسطس 2015 بالقاهرة على هامش زيارة الرئيس الكونجولي/ جوزيف 
كابيال إلى مصر، بهدف إنشاء محطتين كهربائيتين بالعاصمة كينشاسا تعمالن بالطاقة 

الشمسية بقدرة 4 ميجاوات.
فنية  مساعدات  مصر  قدمت  حيث  البلدين  بين  الزراعة  مجال  في  القائم  التعاون 
وزراعية )جرارات وآالت زراعية، ومولدات كهربائية، وشاحنات، وأجهزة حاسب 
آلي( لهيئة المخزون االستراتيجي التابعة لرئاسة الجمهورية الكونجولية إلنشاء مزرعة 

حقلية نموذجية في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في بداية يونيو 2014.
الموارد  قام وفد من وزارة  النقل حيث سبق وأن  الجانبين في مجال  بين  التعاون 
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سبتمبر   16 حتى   13 من  الفترة  خالل  الديمقراطية  الكونجو  بزيارة  والري  المائية 
بالبحر  فكتوريا  بحيرة  لربط  المالحي  الخط  لمشروع  الترويج  بهدف  وذلك   ،2015
المتوسط VICMED، حيث التقى أعضاء الوفد بالمسئولين المعنيين بهذا المشروع 
األهداف  إلى  التطرق  تم  حيث  الديمقراطية،  الكونجو  في  والبيئة  النقل  وزارتي  في 
في  اإليجابية  باآلثار  يتعلق  فيما  خاصة  منه  المتوقعة  والفوائد  للمشروع  الرئيسية 
مجاالت السياحة، والتجارة، والمواصالت على كافة دول حوض النيل ويتم اآلن اتخاذ 

اإلجراءات التنفيذية لهذا الخط المالحي.
تعزيز التعاون في مجال االستزراع السمكي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين 
البلدين في يونيو 2014 لتنفيذ برنامج االستزراع السمكي شبه المكثف إلنتاج أسماك 
البحثية  األنشطة  المشروع إلجراء  الديمقراطية ويستخدم  بالكونغو  والمبروك  البلطي 
العامة  الهيئة  بأن  علماً  الكونغو  بدولة  والمنتجين  للمتخصصين  والتدريب  واإلرشاد 
لتنمية الثروة السمكية تعد الجهة المنفذة للمشروع، ويتمثل الموقف الحالي في عدم البدء 
في تنفيذ المشروع لعدم تحديد موقع من قبل الجانب الكونغولي وهناك مقترح لتنفيذ 

المشروع بموقع المزرعة المصرية المشتركة بدولة الكونغو.
إقامة مشروع المزرعة المشتركة في إطار توقيع العقد التنفيذي بين الجانبين إلنشاء 
المصرية  المزارع  مشروع  2015 ضمن  فبراير  في  المشتركة  المصرية  المزرعة 
المزرعة على  الحالي في استالم أرض  الموقف  بالدول األفريقية، ويتمثل  المشتركة 

مساحة 300 هكتار في فبراير 2016 وتم البدء في تنفيذ أنشطة المزرعة.
جنوب السودان:

الثروة  لتنمية  العامة  الهيئة  مع  بالتنسيق  السمكي  االستزراع  مجال  في  التعاون 
السمكية )الجهة المنفذة للمشروع( من خالل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 
التنفيذي الذي تم توقيعه إلقامة  هذا الشأن بين الجانبين في مايو 2013، وكذا العقد 
مشروع االستزراع السمكي بمدينة واو بوالية غرب بحر الغزال في سبتمبر 2015 

حيث تم استالم األرض موقع المشروع.
التعاون في مجال اإلنتاج الحيواني من خالل تفعيل مذكرة التفاهم والعقد التنفيذي 
الموقع عليهما بين البلدين ضمن مشروع المزارع المصرية المشتركة بالدول اإلفريقية 
إلنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لإلنتاج الحيواني بمدينة واو بوالية غرب بحرالغزال 
بجنوب السودان في سبتمبر 2015 حيث تم استالم األرض موقع المشروع ويتمثل 
الموقف الحالي في عدم البدء في تنفيذ المشروعات بجنوب السودان لتدهور األوضاع 

األمنية هناك.
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الدور المصرى فى أفريقيا الواقع الراهن وآليات التفعيل
أ.د. فرج عبدالفتاح فرج19

فى  المصرية  المصالح  أساسية هى:  أربعة محاور  البحثية على  الورقة  هذه  تركز 
أفريقيا، تطور الدور المصرى فى القارة، أسباب ومؤشرات تراجع الدور المصرى فى 

أفريقيا، سبل إعادة تفعيل دور مصر فى القارة.  
تمثل أفريقيا من منظور األمن القومى الخالص، المجال الحيوى للدولة المصرية؛ 
فإذا كانت العروبة بالنسبة لمصر هى اللسان، وكان الدين هو الوجدان، فإن أفريقيا هى 

البنيان. 
قبل أن تكون دولة عربية،  أفريقية  الجغرافيا دولة  الموقع وحقائق  إن مصر بحكم 
وهي تقع إضافة لذلك على مفترق طرق بين القارات الثالث: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، 
وهو األمر الذي يضفي عليها مسحة من عبقرية المكان، على حد تعبير المفكر الراحل 

د. جمال حمدان. 
ومن الناحية التاريخية والحضارية ترتبط مصر ارتباطا وثيقا ببعدها األفريقى؛ إذ 
تظهر نقوش معبد الدير البحري أن الملكة حتشبسوت أقامت عالقات اقتصادية مهمة مع 
بالد بونت. كما بدأت مصر في استكشاف كل سواحل إفريقيا باألسطول التجاري للملك 
نخاو ) من األسرة الـ 26(  في أول رحلة بحرية طافت حول إفريقيا لتتعرف علي سواحلها 

وللكشف عن الطرق التجارية والبحث عن بالد جديدة لالتجار معها .  
وباعتبار مصر دولة نيلية، فقد سعى حكام مصر ابتداء من رمسيس الي محمد علي 
باشا إلى اختراق قلب القارة، باجتياز حاجز الشالالت العليا، بهدف كشف النقاب عن 

أسرار النيل، ومن أجل إقامة عالقات وثيقة مع سكان وادي النيل في أقصي جنوبه . 
 ولعل االنتماء المصرى ألفريقيا، وعبقرية موقع مصر علي أرضها، يفرض علينا 
متابعة ما يجري علي أرض إفريقيا ،  والمشاركة في صنع حاضرها ،  وبناء مستقبلها من 
االتحاد  بمبادئ وأهداف مواثيق  ناحية ، وااللتزام  المصري من  الوطني  منطلق األمن 

األفريقى وغيره من المنظمات اإلقليمية األخرى فى القارة. 
لدائرة حوض  بالنسبة  السيما  لمصر،  بالنسبة  خاصة  مكانة  األفريقية  القارة  تحتل 
إلى  باإلضافة  المصرى،  القومى  األمن  منظومة  فى  الصدارة  مكان  تحتل  التى  النيل، 
األهمية االستراتيجية الكبيرة لمنطقة البحر األحمر والقرن األفريقى، وما تتمتع به القارة 
من ثقل سياسى على المستوى الدولى، بالنسبة للمواقف والقضايا المصرية والعربية، 

)19( أستاذ االقتصاد بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية – جامعة القاهرة 
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القارة.  بين مصر وغيرها من دول  التجارى  والتبادل  الواعدة لالستثمار  واإلمكانيات 
وفيما يلى يتم تناول أبرز مصالح مصر فى أفريقيا:

1- المصلحة المائية: 
فى  األولى  المصرية  المصلحة  هى  النيل  نهر  مياه  فى  مصر  حصة  تأمين  يعتبر 
أفريقيا. وليس من قبيل المبالغة القول بأنها تمثل مصلحة مصيرية، ترتبط بوجود الدولة 

المصرية، بقاء وعدماً. 
فمصر هى أكثر دول حوض النيل اعتماداً على مياه النيل، سواء فى الزراعة أو فى 
األغراض المعيشية األخرى، حيث تصل نسبة اعتمادها على مياهه إلى أكثر من 95% ، 
فى حين تقل نسبة اعتماد دول حوض النيل األخرى على مياه النيل إلى حد كبير، حيث 
تتراوح من 1 % إلى 15 % فإثيوبيا تعتمد على النيل بنسبة )1 %(، وكينيا)2 %(، 
والسودان )15 %(، وأوغندا والكونغو الديموقراطية وجنوب السودان ال تعتمد على 
مياه النيل فى الزراعة إال بنسب قليلة جداً، إذ يتركز اعتمادها األساسى على األمطار، 

كما يتركز احتياجها لمياه النيل فى توليد الطاقة الكهربائية.  
ولعل خطورة قضية مياه النيل بالنسبة لمصر ترجع إلى دخول مصر دول خط الفقر 
المائي " أقل من ألف متر مكعب للفرد سنوياً"، حيث يصل نصيب الفرد حالياً إلى750 
متر مكعب سنوياً، ومن المنتظر أن يصل هذا المعدل إلى620 متر مكعب عام 2020، 

ثم 500 متر مكعب عام 2025. 
كما أن الحصة المصرية السنوية فى مياه النيل " 55.5 مليار متر مكعب " لم تزد 
منذ عام 1959. وكان عدد سكان مصر آنذاك ال يتجاوز 26 مليون نسمة، أما اآلن فقد 
تجاوز عدد سكان مصر84 مليون نسمة. ومن ثم تؤكد الدراسات حاجة مصر الماسة 
إلى زيادة حصتها فى مياه النيل إلى 75 مليار متر مكعب سنوياً بحلول العام 2017، 
وذلك لمواجهة ضغوط الزيادة السكانية وإقامة المشروعات التنموية المستهدفة، حيث 
عام  فى مصر  المتاحة  المائية  الموارد  كمية  إجمالى  يصل  أن  التقارير  بعض  توقعت 
2017 إلى حوالى 71.4 مليار متر مكعب، فى مقابل االحتياجات المائية التى سوف 

تصل فى ذات السنة إلى 86.2 مليار متر مكعب.
اتفاقيات  وفق  لها  المخصصة  المياه  التمسك بحصص  إلى  دفع مصر  ما  هذا  ولعل 
1902، 1906، 1925، 1929،1959، وحصولها على حق االعتراض على قيام أى 
دولة من دول الحوض بإقامة مشاريع قد تمس حصة مصر، ومحاولة  البحث عن أطر 
للتعاون مع هذه الدول لزيادة حصصها من المياه جميعاً، ومنع أى طرف خارجى من 
التدخل لتحريض دول المنابع ضد مصر. وهو ما يفسر أسباب االهتمام المصري بدول 
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حوض النيل على اعتبار أن موضوع مياه النيل موضوع أمن قومي ال يجوز التهاون فيه. 
2- اكتساب التأييد األفريقى فى المحافل الدولية: 

     يبلغ عدد الدول اإلفريقية اآلن 54 دولة، وذلك بعد إعالن قيام دولة جنوب السودان. 
وبالتالى تمثل أفريقيا ثانى أكبر كتلة سياسية فى الجمعية العامة لألمم المتحدة بعد الكتلة 
فى حشد  للقارة  التصويتى  الثقل  من  االستفادة  على  تحرص مصر  ثم  ومن  اآلسيوية. 
العربية، وكذ لضمان تكوين موقف تفاوضى أفريقى متسق  التأييد لقضاياها وللقضايا 
إزاء القضايا الدولية، ومن ذلك المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، والمفاوضات 

الخاصة بالحد من ظاهرة االحتباس الحرارى، وغيرهما. 
من  قرار  استصدار  فى  األفريقية  التصويتية  القوة  استثمار  لمصر  سبق  وقد       
الجمعية العامة فى العام 1975، باعتبار الصهيونية أيديولوجية عنصرية، وكذا استفادت 
مصر من األفارقة فى عزل إسرائيل دبلوماسياً، من خالل إقناع الدول األفريقية بقطع 

عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، عقب حرب أكتوبر 1973.  
3- تأمين الحدود الجنوبية والمالحة فى البحر األحمر:  

     يدخل تأمين الحدود الجنوبية لمصر مع السودان، وكذا تأمين المالحة فى البحر 
األحمر فى صميم األمن القومى المصرى. فأى اضطراب أو صراع فى السودان، من 
لما يرتبط بذلك من موجات لالجئين،  القومى المصرى، نظراً  التأثير فى األمن  شأنه 

وعرقلة حركة النقل والتجارة بين الدولتين، وغير ذلك من تداعيات سلبية. 
     كما أن تهديد المالحة فى البحر األحمر من شأنه عرقلة حركة التجارة العالمية عبر 
الطريق التجارى الدولى )خليج عدن– البحر األحمر– قناة السويس– البحر المتوسط(، 
تتم عبر  التي  أفريقيا  التجارة المصرية مع دول آسيا وشرق  وكذا عرقلة تدفق حركة 

البحر األحمر. 
     انطالقاً من ذلك، فإن لمصر مصلحة أكيدة فى استقرار األوضاع فى السودان، 
ومنطقة البحر األحمر، عبر تأسيس عالقات قوية مع السودان، ودول القرن األفريقى، 
الصومال،  فى  الصراع  ذلك  ومن  المناطق،  تلك  فى  الصراعات  تسوية  على  والعمل 

والنزاع اإلثيوبى-اإلريترى.   
4- تأمين الحصول على المواد الخام النفيسة واالستراتيجية: 

      تعتبر أفريقيا مصدراً أساسياً للمواد الخام النفيسة واالستراتيجية التى تعتمد عليها 
الصناعات المدنية والعسكرية المصرية. ومن ثم تحرص مصر على تأمين احتياجاتها 

من هذه المواد الخام عبر االستيراد من أفريقيا.
احتياطى  من   %  30 من  أكثر  األفريقية  القارة  تمتلك  النفيسة،  للمعادن  فبالنسبة 
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الثروات المعدنية فى العالم. كما تبلغ نسبة اإلنتاج األفريقى إلى إجمالى اإلنتاج العالمى 
زهاء 81.4 % من البالتين، و61 % من الماس، و23 % من الذهب. كما تملك أفريقيا 

90 % من االحتياطى العالمى من البالتين، و50 % من االحتياطى العالمى للماس. 
وفيما يتعلق بالمعادن االستراتيجية، تعتبر أفريقيا هى المنتج األول عالمياً لليورانيوم، 
إلى  األفريقى  اإلنتاج  نسبة  تبلغ  العالمى. كما  اإلنتاج  18.4 % من  إنتاجها  يبلغ  حيث 
اإلنتاج العالمى 40.8 % من الكوبالت، و34.2 % من المنجنيز، و31 % من الفانديوم، 
و30 % من الفوسفات. كما يأتى النفط األفريقى على رأس المعادن االستراتيجية التى 
النفط  إنتاج  من   %  11 زهاء  األفريقى  اإلنتاج  يبلغ  حيث  القارة،  أراضى  بها  تجود 
العالمى. بما يعادل حولى 80 إلى 100 مليار برميل من النفط الخام. كما تملك أفريقيا 

قدراً من االحتياطات النفطية يصل إلى 10 % من االحتياطى العالمى. 
5- فتح المنافذ أمام المنتجات المصرية:  

القارة قاعدة  القارة اإلفريقية إلى نحو مليار نسمة، ومن ثم تمثل  يصل عدد سكان 
استهالكية عريضة، تتسم بالتنوع الكبير فى الدخل واالحتياجات ومواسم الطلب، وهو 
ما يعد بمثابة طاقة تصديرية كبيرة للمنتجات المصرية فى العديد من القطاعات السلعية 
والخدمية، خاصة أن المتطلبات والمواصفات المتعلقة بالجودة فى السوق األفريقية تقل 

عن مثيلتها فى األسواق العالمية األخرى، ال سيما السوق األوروبية، واألمريكية. 
فى هذا اإلطار، تحرص مصر على الوجود بقوة فى السوق األفريقية، وإزالة القيود 
الشحن  بصعوبة  المتعلقة  تلك  سيما  ال  االتجاه،  هذا  فى  المصرية  الحركة  تعوق  التى 
والتخزين، وارتفاع المخاطر التجارية، وأحيانا غير التجارية فى بعض هذه األسواق، 
باإلضافة إلى وجود قنوات تسويقية وتمويلية أوروبية مستقرة فى العديد من هذه الدول 

مما يزيد من صعوبة المنافسة فيها.

ثانياً- تطور الدور المصرى فى أفريقيا: 
مر الدور المصرى فى القارة األفريقية بمراحل وتقلبات عديدة، لعل من أهمها ما 

يلى:  

1- العصر اإلسالمى: 

الشريف،  األزهر  فى  تعلم  حيث  جديداً،  بعداً  األفريقية  المصرية  العالقات  أخذت 
تونس،  من  خلدون  ابن  الرحمن  عبد  فبرز  القارة،  أبناء  من  العديد  رحابه  فى  وعاش 
والجبرتى من الحبشة، والزيلعى والهررى من الصومال، والتكرورى من غرب أفريقيا. 
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الروابط  عن  وعبرت  األزهر،  أروقة  بعض  حملتها  التى  األسماء  جانب  إلى  هذا 
رواق  مثل  فيها  التى درست  الدولة  أبناء  أسماء  تحمل  كانت  فقد  األفريقية  المصرية 
و  )تشاد(،  ورواق البوروندية  )المغرب(،  المغاربة  ورواق  أفريقيا(،  التكرور)غرب 
رواق الجبرتية )الحبشة(، ورواق الزيالعة )الصومال( ورواق الفور )دارفور( ورواق 

السنارية )السودان(. 

2- عهد محمد على وخلفاؤه: 
بالقارة األفريقية، ففتحت قوات محمد على  العهد بدت مصر أكثر اهتماماً  فى هذا 
األقاليم الواقعة جنوب مصر، بهدف استشكاف منابع النيل، وتأمين الحصول على المواد 

الخام، ومكافحة تجارة الرقيق، وأصبحت هذه األقاليم تعرف فيما بعد ببالد السودان. 
كما أسس محمد على مدينة الخرطوم بين عامى1820- 1825، لتصبح عام 1830 
عاصمة السودان، إلى جانب إنشاء عدد من المدن األخرى مثل كسال، فضالً عن إنشاء 
فى  ساهم  الذى  األمر  والمساجد،  العسكرية،  والثكنات  الحكومية،  المنشآت  من  العديد 

زيادة الرقعة العمرانية بها. 
وخالل عهد أسرة محمد على، قامت كثير من الرحالت والحمالت المصرية لكل 
من السودان والصومال وإريتريا ووصلت حتى شمال أوغندا، الستكشاف وتأمين منابع 
النيل، بهدف التوفيق بين مصر الدولة ومصر الطبيعة، ألن مصر الطبيعة هى حوض 
القوى االستعمارية  قوة من  النيل من جانب أي  منابع  السيطرة على  لمنع  النيل. وكذا 

المتنافسة آنذاك، بما يعنى تهديد المركز السياسى واالقتصادى لمصر. 
ولذلك سعت حمالت سليم قبطان الثالث خالل المدة من 1839 إلى 1842 الستكشاف 
المنابع االستوائية للنيل، فيما واصل الخديوى إسماعيل المسيرة، باالستعانة بالمكتشفين 
األوروبيين، وإنشاء الجمعية الجغرافية عام 1875. فتمكنت مصر فى عهده من الوصول 
الواقعة على  النيل االستوائية حتى بحيرة فيكتوريا، وسميت مدينة غندكرو  إلى منابع 
الحدود السودانية األوغندية ب" اإلسماعيلية "، وأطلق على بحيرة كيوجا فى أوغندا " 

بحيرة إبراهيم ". 
كما بسطت مصر سيطرتها على على عدد من المدن والموانئ الواقعة على البحر 
بعثاتها  1875، وتوغلت  1865، وزيلع عام  وأبرزها: سواكن ومصوع عام  األحمر 
المصرية  الحرب  نشوب  إلى  النهاية  فى  أدى  مما  الحبشة،  وشرق  شمال  فى  الكشفية 

الحبشية )1875-1876(.
لكن الوجود المصرى فى أفريقيا لم يكن يروق للقوى االستعمارية، فعملت بريطانيا 
بعد احتاللها لمصر عام 1882 على إنهاء هذا الوجود. ومن ثم استطاع اإلمبراطور 
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اإلثيوبى منيلك الثانى إنهاء الدور المصرى فى هرر، بدعم من بريطانيا وفرنسا وروسيا. 
كما ضغطت بريطانيا من أجل إخالء السودان من الوجود المصرى. وانسحبت مصر 
من مناطق نفوذها فى منابع النيل االستوائية. ولم يبق إال سواكن والبحر األحمر شكالً 

تحت اسم مصر، وفعلياً تحت اإلدارة العسكرية البريطانية. 
في  األفريقية  القارة  تمثل  أفريقية  دولة  أول  هى  أصبحت مصر  ذك،  من  بالرغم  
ولمدة عشر  ديسمبر1947،  يناير1946 وحتى  من  الفترة  الدولي خالل  األمن  مجلس 
سنوات كاملة لم توجد دولة أفريقية أخرى تنافس مصر على القيام بهذا الدور. ثم أعادت 

شغل هذا المنصب مرة أخرى خالل الفترة من يناير 1949 وحتى ديسمبر1950.
3- العهد الناصرى )1952-1970(:      

منذ ثورة يوليو1952 شهد الدور المصرى فى القارة األفريقية تطورا كبيراً، حيث 
ومساندة  لدعم  حضارى  سلوك  فى  وقننته  األفريقي،  التضامن  مبدأ  الثورة  استحدثت 

شعوب أفريقيا التي كانت تئن تحت هيمنة سبع امبراطوريات استعمارية. 
فى هذا اإلطار، أكد كتاب " فلسفة الثورة " الذى أصدره الرئيس عبد الناصر وضع 
أفريقيا بين دوائر الحركة للسياسة الخارجية المصرية، فكانت أفريقيا هى الدائرة الثانية، 

بعد الدائرة العربية، وقبل الدائرة اإلسالمية التى جاءت فى المرتبة الثالثة. 
وقد انطلق الدور المصرى فى أفريقيا آنذاك تحت عنوان كبير هو: محاربة االستعمار، 
محكوماً  الشأن  هذا  فى  المصرى  الدور  وظل  العنصرية.  التفرقة  سياسة  ومناهضة 
التدخل  وعدم  الوطنى،  االستقالل  واحترام  المساواة،  أهمها:  المبادىء،  من  بمجموعة 
فى الشؤون الداخلية، ورفض استخدام القوة، واتباع الوسائل السلمية فى التعامل الدولى 

وتسوية المنازعات... الخ. وهو ما ظهر من خالل الجهود المصرية فى أفريقيا آنذاك. 
أن   1952 ثورة  اعتبرت  االستعمار،  محاربة  وهو  األول،  المحور  مستوى  فعلى 
دعم  فى  كبيراً  بذلت مصر جهداً  ثم  ومن  لتحرير مصر.  استكمال  هو  أفريقيا  تحرير 
حركات التحرر الوطنى فى مواجهة النظم االستعمارية، حيث وقفت مصر الناصرية 

وراء جميع حركات التحرر الوطني في أفريقيا. 
لحركات  مقراً  كانت  والتى  بالقاهرة،  األفريقية  إنشاء الرابطة  تم   1955 العام  ففى 
التحرر األفريقية، وداعماً لهم فى الكفاح من أجل االستقالل، حيث كانت الملتقى لقادة 
أبناء  همم  ويشحذون  أفكارهم،  خالله  من  يبثون  لهم  منبراً  وكانت  الوطنى،  التحرر 
الدول  استقالل معظم  بعد   ،1972 أبريل  تتحول فى  أن  قبل  أوطانهم ضد االستعمار، 
األفريقية، إلى " الجمعية األفريقية "، التى ال تزال قائمة، وال تزال تمارس دورها في 

توطيد العالقات بين الشعوب األفريقية.
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المنبثقة عن  أفريقيا،  لتحرير  التنسيق  لجنة  فى  انضمت مصر كعضو مؤسس  كما 
منظمة الوحدة األفريقية عام 1963، وهى لجنة العمل العسكرى، والتى شاركت فيها 
مصر بدور كبير وايجابى فى تنشيط حركات التحرر من خالل تقديم التدريب العسكرى 

الالزم ودعمها بالسالح.)20( 
وعلى المحور الثانى، بذلت مصر جهداً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً فى مجابهة النظام 
 1952 المتحدة عام  إدانة تصدره األمم  أفريقيا. فجاء أول قرار  العنصرى فى جنوب 
لنظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا بدعم قوى من مصر وعدد من الدول اآلسيوية 

األخرى.  

التي  األفريقية،  الوحدة  فقد دعمت مصر حركة  األفريقية،  الوحدة  لقضية  وبالنسبة 
رفع لواءها قادة أفارقة أمثال كوامي نكروما، وأحمد سيكوتورى. واستمرت مصر فى 
هذا االتجاه حتى تم إنشاء منظمة الوحدة األفريقية عام 1963. كما استضافت القاهرة 
القمة األولى لمنظمة الوحدة األفريقية فى يوليو 1964، والتى شارك فيها رؤساء دول 
وحكومات 34 دولة أفريقية، وصدر عنها بروتوكول لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم. 

ولم تدخر مصر جهداً طوال سنوات المنظمة الـ37 فى دعمها فى كافة المجاالت، 
السعى  وحتى  العنصرى،  الفصل  سياسة  ومحاربة  التحرر،  حركات  مساندة  من  بدءاً 
الحثيث لتحقيق التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية. كما ساهمت مصر بقوة فى 
وضع أسس التضامن األفرو- آسيوى، وذلك من خالل الدور المصرى الفعال فى تأسيس 

كتلة باندونج فى الخمسينيات. 

4- عهد الرئيس أنور السادات )1970-1981(: 

فى عهد الرئيس أنور السادات، نجحت مصر فى حشد تأييد األفارقة ضد إسرائيل، 
وإرساء دعائم التعاون العربى األفريقى. حيث قطعت الغالبية العظمى من الدول األفريقية 
عالقاتها مع اسرائيل بعد وقوع العدوان اإلسرائيلى عام 1967، ووقفت بقوة إلى جانب 
األفريقى  العربى  القمة  مؤتمر  مصر  استضافت  كما  أكتوبر1973.  حرب  فى  مصر 
1977، والذى صدر عنه إعالنات  الفترة من 9-7 مارس عام  القاهرة فى  األول فى 
وقرارات وبرنامج عمل التعاون العربي األفريقى فى المجاالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية. كما تضمنت أيضا آليات التعاون أو أجهزته المشتركة.
)20( وفى هذا المقام أكد الرئيس السابق لناميبيا سام نجوما فى مذكراته الخاصة، أهمية الدور المصرى فى دعم 
التحرر األفريقى، إذ يقول نجوما: " فى عام 1963 ذهبت مع مجموعة من المقاتلين الناميبيين إلى القاهرة من 

أجل التدريب، وكان ذلك ممكنا بسبب دعم الرئيس عبد الناصر شخصياً لحركة التحرر األفريقى". 
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المائى  التعاون  تفعيل  إيجابيا على  ينعكس  لم  السياسية  العالقات  الزخم فى  لكن هذا 
الثانية من مشروع "  المرحلة  النيل، باستثناء بدء  بين مصر وغيرها من دول حوض 
هيدروميت" فى مارس 1976، وبدء شق قناة جونجلى فى الجنوب السودانى عام 1980. 
السياسية معها. كما  بالتسوية  ويعود ذلك النشغال مصر بصراعها مع إسرائيل ثم 
االستقرار  على  سلباً  الباردة  الحرب  ومناخ  وسياسات  الداخلية  الصراعات  انعكست 
السياسى واألوضاع األمنية فى دول الحوض. ومن ثم انخرطت هذه الدول فى مشروعات 
للتكامل اإلقليمى الفرعى على حساب التعاون الجماعى الشامل لكل دول الحوض. ومن 

أهم هذه المشروعات بالنسبة لمصر هى التكامل المصرى السودانى. 

وقد شهدت السنوات األخيرة من عهد الرئيس السادات نوعاً من التوتر بين مصر 
من  النيل إلسرائيل  مياه  توصيل  بإمكانية  السادات  اقتراح  إثر  النيل،  ودول حوض 
أجل رى صحراء النقب والقدس، لتصبح مياه النيل على حد تعبير الرئيس المصرى 

هى " آبار زمزم لكل المؤمنين باألديان السماوية الثالثة ".

 5- عهد الرئيس مبارك )1981-2011(:

فى عهد مبارك، تولت مصر رئاسة لجنة تحرير أفريقيا عام 1986. كما انتخب مبارك 
نائبا لرئيس منظمة الوحدة األفريقية فى يوليو1986، ثم رئيسا للمنظمة فى الفترة من يوليو 
1989 وحتى يوليو 1990 )الدورة الخامسة العشرين(، وكذا انتخب مرة أخرى رئيساً 

للمنظمة خالل دورتها التاسعة والعشرين من يوليو 1993وحتى يوليو .1994 

هرارى  إعالن  فى صدور  شاركت  األفريقى،  الجنوب  للجنة  مصر  رئاسة  وأثناء 
فى أغسطس 1989 وهو اإلعالن الذى طالب بمجابهة النظام العنصرى فى بريتوريا 
فى  تحقق  ما  وهو  نيلسون مانديال،  مقدمتهم  وفى  السياسيين  المعتقلين  عن  واإلفراج 

فبراير 1990.

كما شاركت مصر بصفة مراقب فى دعم حوار الكوديسا )الحوار من أجل جنوب 
أفريقيا ديمقراطية( فى جوهانسبرج مايو1991- مايو1992 من أجل احتواء العنصرية 

فى جنوب أفريقيا وهو ما تحقق بإجراء انتخابات حرة فى 1994.

ومع استقالل ناميبيا عام 1990، وسقوط النظام العنصرى فى جنوب أفريقيا عام 
تعزيز  كقضايا  إلحاحاً،  أكثر  أخرى  قضايا  األفريقية  الساحة  على  ظهرت   ،1994
الديموقراطية، وتأكيد احترام حقوق اإلنسان، وقضايا األمن والسلم، وتسوية الصراعات 

والحروب األهلية، وقضايا التنمية والتكامل اإلقليمى، وقضايا حماية البيئة..الخ. 
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ومع انتهاء الحرب الباردة، والتطورات التى طرأت على بنية وطبيعة النظام العالمى، 
تأكيد  واإلقليمية على  الدولية  القوى  وتكالب  الدولية،  الساحة  قوى جديدة على  وبروز 
النفوذ والفوز بالثروات األفريقية، صار على مصر أن تؤدى دورها فى أفريقيا فى إطار 

معطيات الواقع األفريقي والعالمي الجديد. 

ففى المجال االقتصادى، وقعت مصر على اتفاقية إنشاء الجماعة االقتصادية األفريقية 
األفريقى  والجنوب  للشرق  المشتركة  السوق  إلى  انضمت  كما   ،1991 أبوجا عام  فى 
)كوميسا( عام 1998، ثم تجمع دول الساحل والصحراء عام 2006، باعتبار أن تلك 
الجماعة  إنشاء  نحو  ضرورية  خطوة  تعتبر  الفرعية  اإلقليمية  االقتصادية  التجمعات 
االقتصادية األفريقية المنشودة، فضالً عن مشاركتها فى إطالق مبادرة المشاركة الجديدة 
لتنمية أفريقيا )نيباد( عام 2001. كما تمثل مصر واحدة من خمس دول أفريقية تسهم 

بنحو 75 % من ميزانية االتحاد األفريقي. 

وفى مجال دعم اإلصالح السياسى فى أفريقيا، شاركت مصر فى مراقبة االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية فى العديد من الدول األفريقية، ومنها جنوب أفريقيا عام 1994، 
االنتخابات  بكل من جيبوتى، ونيجيريا، وموزمبيق، وناميبيا وأوغندا، وأخيراً  مروراً 

العامة فى السودان فى أبريل 2010. 
وعلى مستوى التعاون الفنى، قدمت مصر من خالل " الصندوق المصرى للتعاون 
الفني مع أفريقيا "، أشكاالً مختلف من الدعم للدول األفريقية، وذلك من خالل عقد اتفاقات 
التعاون الفنى مع الحكومات والمؤسسات المهنية، والجامعات والمعاهد العلمية األفريقية، 
وإيفاد الخبراء فى التخصصات المختلفة، كالطب والهندسة والزراعة والرياضة والعلوم 
وقعت  كما  مختلفة.  مجاالت  فى  األفارقة  للمتدربين  التدريبية  المنح  وتقديم  وغيرها، 
مصر اتفاقيات عديدة للتعاون االقتصادى والتبادل التجارى مع كثير من الدول األفريقية 

)نحو70 اتفاقية مع30 دولة حتى عام 2000(. 

ثالثاً- تراجع الدور المصرى فى أفريقيا: 
رغم الجهود السابقة، ورغم إدراك القيادة السياسية المصرية بأهمية وضرورة تفعيل 
على جميع  المباشر  وغير  المباشر  الكبير  اإلنفاق  أفريقيا، ورغم  فى  المصرى  الدور 
الحد  دون  الدور  هذا  جوانب  من  كثير  زال  ما  أفريقيا،  في  المصري  العمل  مجاالت 
المطلوب، حيث توجد مؤشرات عديدة على تراجع العالقات المصرية األفريقية حجماً 

وكثافة وتنوعا.
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1- مؤشرات تراجع الدور المصرى:
أ- ضعف التمثيل المصرى فى المحافل األفريقية:

فى إطار االتحاد األفريقى، كان مستوى المشاركة المصرية فى القمم األفريقية أقل 
من المستوى الرئاسى فى غالبية األحوال، حيث كان رئيس الوزراء أو وزير الخارجية 

أو أى وزراء آخرين هم الذين ينوبون عن الرئيس فى حضور تلك القمم.
فمنذ تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال فى أديس أبابا عام 1995، لم يحضر الرئيس 
االتحاد  إطار  فى  أما  اإلفريقية.  الوحدة  منظمة  إطار  فى  قمة  أي  السابق  المصري 
األفريقى، فقد عقد االتحاد 16 قمة عادية خالل المدة من يوليو2002 حتى يناير2011. 
بيد أن مبارك لم يشارك إال فى خمس قمم منها هى: )سرت 2004، أبوجا يناير2005، 

سرت يوليو2005، أكرا يوليو 2007، شرم الشيخ فى يونيو2008(. 
ب- عدم وجود مقرات ألجهزة االتحاد األفريقى فى مصر:     

لم تحظ مصر باستضافة أى مقر ألجهزة االتحاد األفريقى الرئيسية، كما لم تحصل 
على رئاسة االتحاد منذ تأسيسه فى يوليو2001، بالرغم من أنها تسهم بنحو%15 من 

ميزانيته العادية.
إذ تتوزع مقرات األجهزة الرئيسية لالتحاد على النحو التالى: برلمان عموم أفريقيا 
)ميدراند– جمهورية جنوب أفريقيا(، والبنك المركزى األفريقى )أبوجا- نيجيريا(، وبنك 
)ياوندى-الكاميرون(،  األفريقى  النقد  ليبيا(، وصندوق  )طرابلس-  األفريقى  االستثمار 
ومحكمة العدل اإلفريقية )أروشا-تنزانيا(. كما يوجد مقر مبادرة نيباد فى مدينة ديربان 

فى جنوب أفريقيا.
ت- تهميش دور مصر فى تسوية الصراعات األفريقية:   ومن أهم هذه الصراعات، 
الصراع فى جنوب السودان، والصراع فى الصومال، وكذا الصراع فى إقليم دار فور.)21( 
ويعود ذلك إلى شكوك بعض األطراف األفريقية فى حقيقة الدور المصرى، والتخوف 
القارة  وخارج  داخل  من  أطراف  محاولة  بسبب  وكذا  آخر،  دون  لطرف  إنحيازه  من 
التعامل مع مصر، موضوعياً وليس جغرافياً، علي كونها دولة عربية في المقام األول، 
وشرق أوسطية في المقام الثاني علي الصعيدين الموضوعي والجغرافي،  وذلك قبل أن 
)21( تم تجاهل المبادرة المصرية الليبية، التى طرحت لتسوية الصراع فى السودان، ومن ثم توقيع بروتوكول 
ماشاكوس بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، بوساطة أفريقية ودولية، فى 20 يوليو 2002 
فى ظل تهميش واضح للدور المصرى، وهو األمر الذى استمر خالل المفاوضات التى أدت إلى توقيع اتفاق 
السالم الشامل فى نيفاشا فى 9 يناير 2005، والذى مهد األمور النفصال جنوب السودان فى استفتاء أجرى 
فى 9 يناير 2011. األمر ذاته تكرر فى الصراع فى دار فور، والذى يتم تسويته فى تشاد وأبوجا وأديس أبابا 
والدوحة، فى ظل تخوف بعض األطراف من الدور المصرى. وفى الصومال أيضاً، يبدو جلياً الدور القوى لكل 

من إثيوبيا وكينيا فى مجريات الصراع، فى ظل إبعاد أو باألحرى ابتعاد لمصر.   
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يأتي وجودها جغرافيا في شمال القارة اإلفريقية !  وبالطبع ,  فإن هذا التعامل ,  يتخذ العديد 
من المظاهر واألشكال سواء علي المستويين الرسمى وغير الرسمى . 

ومن ذلك على المستوى الرسمى،  المطالبة فى مطلع الستينيات من القرن الماضى 
إخراج  وكذا  العربية.  الدول  دون  أفريقيا،  فى  الزنوج  كل  تضم  زنجية،  وحدة  بإنشاء 
التى تشمل كل دول  )أفريكوم(،  أفريقيا  الجديدة فى  القيادة األمريكية  مصر من مظلة 
القارة عدا مصر. أما على المستوى غير الرسمى، فيتمثل فى تصور كثير من الشعوب 

األفريقية أن المصريين ليسوا أفارقة، وأن مصر ليست إال دولة عربية.
ث- تصاعد التوترات بين مصر ودول منابع النيل: 

النيل بين دول حوض  تعالت بعض األصوات التى تطالب بإعادة توزيع مياه نهر 
النيل، وتسعير مياه نهر النيل. وعلى سبيل المثال، أعلنت حكومة إثيوبيا أكثر من مرة 
النابعة من أراضيها بما يتفق مع  السيادى والتعامل مع األنهار  عزمها استعمال حقها 
مصالحها .  وقد قفزت هذه القضية إلى مقدمة األحداث مع تزايد عدد سكان دول منابع 
النيل، وتزايد احتياجاتها من مياهه، وتوالى موجات الجفاف والتصحر فى تلك الدول، 

وخاصة فى كينيا، تنزانيا، وإثيوبيا، واريتريا.
وفى هذا السياق، شن بعض المسئولين فى دول حوض النيل حملة تروج لفكرة مؤداها 
أن مصر والسودان تحصالن على نصيب األسد من مياه نهر النيل، وأن الوقت قد حان 
لطي صفحات الماضي وفتح أبواب المفاوضات بشأن حصص دول حوض النيل فى 
مياهه. حيث طالبت بعض دول منابع النيل بنصيب أكبر في مياه النيل، مشيرة إلى عدم 
إثيوبيا والمستعمرات  البريطانية وحكومات  1929 بين الحكومة  اتفاقية  موافقتها على 
البريطانية فى شرق افريقيا، بوصفها اتفاقية بين دول استعمارية. كما أبدت بعض دول 
منابع النيل اعتراضها على اتفاقية مياه النيل لعام1959م المبرمة بين مصر والسودان، 
بحجة أن أغلب تلك الدول كانت ال تزال مستعمرة، وأن مواطنيها وحكوماتها الوطنية 

لم تكن طرفا فيها. 
وقد عبرت دول حوض النيل عن مطالبها بإعادة توزيع حصص دول حوض النيل 
كينيا  من  كل  فى  البرلمان  ونواب  الوزراء  بعض  أطلقها  التى  التصريحات  إطار  فى 
بدأت في إجراء دراسات  أنها  إثيوبيا  أعلنت  واوغندا وتنزانيا في ديسمبر 2003 . كما 

الجدوى إلنشاء سد لتوليد الكهرباء على النيل األزرق. 
ضمن  القضية  تلك  لطرح  سعت  المنبع  دول  بعض  أن  حد  إلى  األمر  وصل  وقد 
اجتماعات االتحاد االفريقي في ليبيا، كما طرحتها أيضاً خالل اجتماع دول حوض النيل 
في العاصمة األوغندية كمباال. لكن ذروة الخالف قد عبرت عن نفسها مع تعثر االتفاق 
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مايو2010،  فى  عنتيبى  اتفاق  وتوقيع  النيل،  حوض  لمبادرة  المؤسسى  اإلطار  على 
واإلعالن اإلثيوبى عن إنشاء سد النهضة فى مارس 2012.

ودول  مصر  بين  البينية  التجارة  حجم  تدنى  ج-   
القارة: 

     تحتل دول أفريقيا جنوب الصحراء مكانة هامشية فى تجارة مصر الخارجية. 
 –1995 من  المدة  الدول خالل  هذه  مع  تجارة مصر  إجمالى  بلغ  المثال  سبيل  وعلى 
1997 نحو200 مليون دوالر فى المتوسط، وهو ما يمثل 1.2 % من إجمالى تجارة 
مصر الخارجية، تصديراً واستيراداً. وهى نسبة شديدة التواضع، وال تتسق مع ما ينبغى 
أن تكون عليه العالقات المصرية األفريقية إذا كان مطلوبا تفعيل الدور المصرى فى 

القارة. 
واألكثر من ذلك، فإن هذه النسبة المحدودة من تجارة مصر الخارجية مع دول أفريقيا 
جنوب الصحراء تتركز مع بعض الدول فى إقليمى حوض النيل والجنوب األفريقى. 
73 % من إجمالى  بنحو  أفريقيا تستأثر  فكانت ثالث دول هى كينيا وإثيوبيا وجنوب 
تجارة مصر مع أفريقيا جنوب الصحراء خالل المدة من 1995 إلى 1997، وبإضافة 
كل من أوغندا، زيمبابوى، ماالوى، ساحل العاج، نيجيريا، للدول الثالث المذكورة آنفاً، 
فإن تلك النسبة تصل إلى 90 %. أما باقى الدول األفريقية غير العربية فتربطها بمصر 

روابط تجارية محدودة. 
وال يقتصر األمر على التركيز الجغرافى فحسب, وإنما يمتد أيضاً إلى التركيب السلعى 
للتجارة، واتجاه العالقة التجارية. فمن حيث التركيب السلعى، استأثرت سلعتان فقط هما 
البترول والشاى بنسبة كبيرة من هذه التجارة، حيث شكل النفط نحو40 % من صادرات 
مصر لدول أفريقيا جنوب الصحراء، خالل الفترة المذكورة )1995-1997(، بينما كان 
الشاى يمثل نحو45 % من واردات مصر من هذه الدول خالل ذات المدة. ومن حيث 
اتجاه العالقة التجارية، فكانت واردات مصر من تلك الدول أكبر فى معظم الحاالت من 
صادراتها، وإن كان هذا األمر قد تغير مؤخراً. ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول 

رقم )1(. 
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الجدول رقم )1(
الميزان التجاري بين مصر والقارة األفريقية )2003- 2008(

                                  )القيمة بالمليون دوالر(

200320042005200620072008البيان

الصادرات 
المصرية

506,2497,9738670,410553140

الواردات 
المصرية

625,8780,71077922,28661933

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 2008. 

مصر بوابة إفريقيا االقتصادية
 اقتصادياً كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية عن ارتفاع 
التجارة البينية بين القاهرة وإفريقيا إلى 4.8 مليار دوالر عام 2016 بعد أن كانت 4.5 

مليار دوالر عام 2015، وهناك توقعات بمضاعفة حجم التجارة خالل 5 سنوات.
والساداك  الكوميسا  هى  إفريقية  اقتصادية  تجمعات  ثالثة  أكبر  فى  عضو  ومصر 
واإلياك " دول شرق إفريقيا "، وهو ما يجعل مصر بوابة التجارة إلفريقيا، خصوًصا 
أن هذه التجمعات تضم 27 دولة إفريقية، بإجمالى إنتاج سنوى يزيد على تريليون و200 
مليار دوالر حسب تقرير البنك الدولي عام 2015، وهذا يساعد القاهرة على أن تكون 
فى موقف قوي عندما تتفاوض مع االقتصادات غير اإلفريقية فى أوروبا وأمريكا وآسيا، 
دون  اإلفريقية  الدول  إلى  المنتجات  هذه  دخول  يعنى  فى مصر  االستثمار  أن  باعتبار 
حواجز جمركية، وكانت دول التجمعات اإلفريقية الثالثة قد وقعت فى شرم الشيخ فى 
الثالثة:  للتكتالت االقتصادية  التجارة الحرة  اتفاقية  العام الماضى على  شهر يونيو من 
الكوميسا، والساداك، والمجموعة االقتصادية لدول شرق إفريقيا التى أطلقت أكبر تكتل 
القارية  الحرة  التجارة  منطقة  إلنشاء  األساسية  اللبنة  بمثابة  ليكون  إفريقيا  فى  تجارى 
كإنجاز حقيقى، حيث يصل حجم االستثمارات المصرية فى القارة إلى 8 مليارات دوالر.
 وتتحمل مصر باإلضافة إلى كل من جنوب إفريقيا والجزائر وليبيا ونيجيريا النسبة 
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األكبر فى ميزانية االتحاد اإلفريقى وهى 15 % من ميزانية االتحاد.
الشاملة  الخطة  عن  الوزراء  بمجلس  إفريقيا  وحدة  اجتماع  خالل  مصر   وكشفت 
للتحرك فى مختلف الدول اإلفريقية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحيث 

يتم تفعيل عالقات الشراكة مع إفريقيا.
 وتتضمن هذه الخطة التحرك على مستوى عالقات التعاون االقتصادى من خالل 
آلية  لعقد  التجمعات االقتصادية اإلفريقية، والترتيب  دعم عالقات مصر على مستوى 
المتابعة لما تم إبرامه من اتفاقات تعاون مع بعض الدول كالكونغو الديمقراطية وجيبوتى 
ومنطقة القرن اإلفريقى ودول حوض النيل فى العديد من المجاالت، مع تنشيط وتفعيل 
آليات التعاون االقتصادى لتجمع دول الساحل والصحراء، بما يحقق الفائدة لجميع دوله، 
اإلفريقية  القارة  فى  التنمية  لمشروعات  ودائم  مستقر  تمويل  لتوفير  مصر  تسعى  كما 

ودول حوض النيل.
 كما أن مصر حريصة على مواصلة دورها النشط فى تطوير القدرات المؤسسية 
والبشرية للدول اإلفريقية، ال سيما الكوادر الشابة، وذلك من خالل آليات وطنية عدة، 
ومنها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى أنشئت عام  2014استكماالً لجهد 
ودور ممتدين اضطلع بهما الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا فى بناء القدرات 

اإلفريقية.
 وما يبشر بالخير أن قائمة الدول ذات االقتصادات األسرع نمواً فى الفترة األخيرة 
كان من بينها عشر دول إفريقية على األقل، كما ارتفع حجم االستثمار األجنبى المباشر 
فى الدول اإلفريقية بأكثر من خمسة أضعاف خالل األعوام العشرة األخيرة، وهى كلها 
مؤشرات تؤكد ثراء إفريقيا بالموارد البشرية واالقتصادية الالزمة لتحقيق التنمية المنشودة.
 لذلك سارعت الشركات المصرية إلى االستثمار فى األسواق اإلفريقية، حتى بلغ حجم 
استثماراتنا فى دول القارة أكثر من 8 مليارات دوالر أسهمت فى خلق عشرات اآلالف 
والتعدين،  والطاقة،  التحتية،  والبنية  التشييد  قطاعات  فى  العمل خصوصاً  فرص  من 
والزراعة، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم تجارة مصر مع الدول 
اإلفريقية إلى 5 مليارات دوالر، وتستهدف مصر مضاعفة تجارتها مع إفريقيا، حيث 
ال تمثل التجارة البينية بين الدول اإلفريقية حتى اآلن سوى 12 % فقط من حجم تجارة 
القارة مع العالم، وهو ما ال يتناسب مع مقومات وإمكانات التكامل االقتصادى فيما بين 

دولنا اإلفريقية
ح- ضعف االستثمارات المصرية فى أفريقيا: 

آفاق واعدة لفرص االستثمار المصرى فى       بالرغم من وجود مؤشرات على 
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االستثمارات  مازالت  ذلك،  من  بالرغم  لكن  النيل،  حوض  دول  فى  سيما  ال  أفريقيا، 
محدودة بين مصر وأفريقيا، بالرغم من الفرص الكبيرة، نتيجة الصعوبات التى تواجه 

هذه العملية بالنسبة للمستثمرين المصريين واألفارقة. 
2- أسباب تراجع الدور المصرى:   

أ- غياب الرؤية االستراتيجية وانعدام اإلرادة السياسية: 
     كانت القيادة المصرية فى السنوات الثالثين الماضية مشتتة بين القضية العربية 
من جهة، والقضية اإلسالمية من جهة ثانية، والقضية األفريقية من جهة ثالثة؛ األمر 
الذي جعلها تفضل القضية العربية على القضية األفريقية بطريقة غير متوازنة وغير 
بعد  الثانية  المرحلة  دائما في  تأتي  األفريقية  المنطقة  فكانت  عادلة؛ وفى عهد مبارك، 

المنطقة العربية. 
والدائرة  العربية  الدائرة  بين  المفاضلة  يجوز  ال  إنه  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا       
األفريقية؛ فكالهما محورى بالنسبة إلى مصر، فإذا تحدثنا عن المصالح المعيشية لمصر 
فتحتل أفريقيا األولوية، وإذا تحدثنا عن مصالح مصر الحضارية والثقافية، فإن المنطقة 

العربية تحتل األولوية، فحيثما تكمن المصالح تتحدد األولويات. 
ب- نقص اإلمكانيات للقيام بدور أفريقى رائد: 

     إن القيام بدور إقليمى فاعل فى أفريقيا كان يتطلب دوماً من الدولة المصرية أن  
تسخر فى سبيل ذلك اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة، ولكن هذه اإلمكانيات كانت 

قليلة جداً على المستويين معاً، المادى والبشرى.   
      ويعود ذلك إلى عدم إدراك صانع القرار ألهمية تخصيص ميزانية مناسبة للقارة 
األفريقية فى الموازنة العامة للدولة، وكذا يعود إلى تراجع وضعية الدراسات األفريقية 
فى مصر، حيث ال يتجاوز عدد الباحثين المصريين المهتمين بأفريقيا ال50 باحثا من 
ضمن 85 مليون مواطن مصرى. كما أن الطالب والباحثين فى الجامعات المصرية 

باتوا يهربون من دراسة هذه القارة. 
البيانات الخاصة  البيانات عن أفريقيا، بما فى ذلك       وقد ساهم ذلك فى ضعف 
بالدائرة األهم فى العالقات المصرية األفريقية، وهى دائرة حوض النيل. بل إن المجال 
األفريقي بات ينظر إليه كنوع من العقاب لمن يعمل فيه، وقد نجد هذا ماثالً فى وزارة 

الخارجية، حيث صار االشتغال بالهم األفريقي مشكلة للمسئولين المصريين.
ت- عدم تنفيذ اتفاقيات التعاون االقتصادى والفنى: 

الدول  مع  مصر  وقعتها  التى  والفنى  االقتصادى  التعاون  اتفاقيات  بمراجعة       
األفريقية، يالحظ أن معظم هذه االتفاقيات لم يتم تنفيذها، أو على األقل لم تحظ باالهتمام 
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بين مصر  التجارى  والتبادل  االقتصادى  التعاون  استمر  ثم  ومن  المطلوبين،  والعناية 
وأفريقيا محدوداً، بالرغم مما طرأ عليه من تحسن خالل التسعينيات من القرن الماضى. 
      فضالً عن ذلك، فإن اللجان المشتركة التى يتم إقامتها بين مصر والدول األفريقية 
تتأثر  انعقادها، حيث  فى  أساساً  تنتظم  ال  إنها  بل  الالزم.  باالشكل  عملها  تفعيل  يتم  ال 
اللجنة المشتركة بين  الدول، كما فى حالة  بتلقبات العالقات السياسية بين مصر وتلك 
مصر والسودان، والتى توقفت عن االنعقاد لمدة عشرة أعوام، إثر التوتر فى العالقات 
أبابا الذى تعرض له الرئيس المصرى السابق  بين الجانبين، على خلفية حادث أديس 

مبارك فى يونيو1995.  
     وعلى صعيد اتفاقيات التعاون الفنى، فبالرغم من الجهد الذى يقوم به الصندوق 
قيام  يكفي  إعادة نظر، فال  إلي  الجهد يحتاج  فهذا  أفريقيا،  الفني مع  للتعاون  المصري 
الصندوق باختيار خبراء أكفاء إليفادهم إلي الدول األفريقية، وإنما من الضروري أيضا 
توافر عدة أمور من بينها: أن يكون لدي هؤالء الخبراء معرفة بالشئون األفريقية، وبواقع 
المجتمعات التي سيعيشون فيها، وبالرسالة التى سوف يقمون بأدائها. ومن الضرورى 
في  األفريقية  الدول  وباحتياجات  بأنشطتهم،  دورية  تقارير  الخبراء  تقديم هؤالء  أيضاً 
مجال تخصصاتهم، حتى يمكن االستفادة منها في فتح مجاالت جديدة للعمل المصري 

في أفريقيا.
ث- بروز أدوار القوى المنافسة: 

     تعرض الدور المصرى فى أفريقيا لمنافسة شديدة من جانب قوى أفريقية منافسة، 
أفريقيا  جنوب  القوى،  هذه  مقدمة  وفى  فاعل،  إقليمى  دور  للعب  األخرى  هى  تسعى 

ونيجيريا وليبيا. 
     فجنوب أفريقيا، انطلقت فى ربوع القارة بعد انتهاء النظام العنصرى فيها رسمياً، 
يحدوها األمل فى القيام بدور إقليمى فاعل، بل وتمثيل أفريقيا فى مجلس األمن الدولى، 
بما تحوزه من مؤهالت توهلها لذلك، فهى صاحب أكبر ناتج محلى إجمالى فى أفريقيا 
اإلجمالى ألفريقيا جنوب  المحلى  الناتج  بنحو44 % من  تسهم وحدها  إنها  بل  قاطبة، 
الصحراء، وهى أكبر قوة عسكرية وصناعية فى القارة، كما أنها تقوم بدور فاعل فى 

تسوية الصراعات األفريقية. 
     األمر ذاته ينطبق على نيجيريا، الدولة النفطية األولى فى القارة، وصاحبة ثانى 
المتحدة األمريكية،  للواليات  للنفط  ليبيا، وسابع مصدر  بعد  أفريقيا  أكبر احتياطى فى 
الغرب  فى  سيما  ال  قاطبة،  القارة  فى  الصراعات  تسوية  فى  فاعل  بدور  تقوم  والتى 

األفريقى.      
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أما ليبيا، فقد سعت للعب دور إقليمى فاعل، منطلقة من طموحات العقيد الليبى معمر 
القذافى فى القيام بدور رائد فى وحدة القارة، من خالل االتحاد األفريقى، وتجمع الساحل 
دورأ  أفريقيا  فى  الليبية  واالستثمارات  المعونات  لعبت  السياق،  هذا  وفى  والصحراء. 
المتوقع تراجع  القارة األفريقية. وإن كان من  ليبيا كفاعل أساسى فى  مهماً فى ظهور 

الدور الليبى فى القارة بعد سقوط نظام القذافى فى نهاية عام 2011.    
واإلرادة  الرؤية  وغياب  ناحية،  من  المصرى  للدور  المنافسين  تعدد  أن  شك  وال 
المصرية فى القيام بدور فاعل فى القارة، ساهم فى زيادة تراجع الدور المصرى فى 

أفريقيا. 
خ- السلبيات المرتبطة بالمؤسسات المصرية المعنية بأفريقيا: 

هناك الكثير من السلبيات المرتبطة بعمل المؤسسات المصرية التى تعنى بالتعامل 
مع األفارقة، سواء داخل أو خارج مصر. 

ففى المجال التعليمى على سبيل المثال، وبالرغم من الدور الكبير الذى لعبه األزهر 
الشريف فى نشر اإلسالم فى أفريقيا، وبالرغم من أن الطالب األفارقة يمثلون نحو 65 % 
من الدارسين األجانب باألزهر االشريف، وأن نسبة مبعوثى األزهر فى أفريقيا تصل إلى 
75 % من  أجمالى المبعوثين األزهريين فى العالم. إال أنه توجد الكثير من المعوقات التى 

تحد من دور األزهر فى أفريقيا. 
الطالب  لتوزيع  محدد  معيار  وجود  عدم  عن  الوافدين  الطالب  بيانات  تكشف  إذ 
الوافدين على التخصصات المختلفة، أو لتحديد عدد الطالب من كل دولة، بالقياس إلى 
الغرب  يتركزون فى  المبعوثين  أن معظم  أفريقيا. كما  المصرية في  للمصالح  أهميتها 

والوسط األفريقي، وبعض بلدان شرق أفريقيا مثل السودان والصومال وجيبوتى.
إلى  تنصرف  األفارقة  للطالب  األزهر  يقدمها  التي  المنح  غالبية  أن  يالحظ  كذلك 
دراسة العلوم الشرعية، وهي على أهميتها الكبيرة، إال أنها ال تعبر عن الوفاء باحتياجات 
العملية  للطالب طموحاته  تحقق  األفريقية من جهة، وال  الدول  في  االقتصادية  التنمية 
المستقبلية من جهة أخرى، كما أن مثل هذا الخريج بالتبعية لن يكون عنصراً فاعالً في 
نسبة  تدنى  كما يالحظ  ثالثة.  المصرية من جهة  المصالح  يخدم  الذى  بالشكل  مجتمعه 
الطالبات األفريقيات بين الحاصلين على المنح الدراسية باألزهر، بما ال يتجاوز10 %، 

وذلك بالرغم من أهمية دور المرأة فى المجتمعات األفريقية. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن أسلوب وطريقة التعامل مع الطالب األفارقة الدارسين فى 
مصر له انعكاساته الكبيرة، سلباً أو إيجاباً، على صورة مصر ودورها األفريقى، ذلك أن 
افتقاد الوعي بكيفية التعامل مع هؤالء الطالب، قد يؤدى إلى نتائج عكسية، حيث تؤدي 
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تعاطف  لكسب  الرسمية  الجهود  تقويض  إلى  أحياناً  السيئة  العملية  الممارسات  بعض 
شعوب الدول األفريقية تجاه مصر، كما أن جهل المبعوثين األزهريين الموفدين ألفريقيا 
القيام بأي دور حقيقي فى  إلى عدم  إليها يؤدى بهم  الموفدين  الشعوب  بلغات وعادات 
تعزيز العالقات المصرية األفريقية، بل قد يؤدى بهم فى بعض األحيان إلى عكس ذلك.
في  المصرية  الثقافية  المراكز  إغالق معظم  تم  الثقافى واإلعالمى،  الصعيد  وعلى 
أفريقيا، ففى مطلع التسعينيات من القرن المنصرم انخفض عدد هذه المراكز إلى أربعة 
فقط، بواقع مركز ثقافى فى كل من الصومال ونيجيريا وسيراليون وموريتانيا. ثم توقف 
نشاط اثنين منها )الصومال– سيراليون( نتيجة للحرب األهلية في الدولتين، حتى أنه فى 
العام 2001، لم يكن هناك سوى مركزين ثقافيين لمصر فى أفريقيا جنوب الصحراء، 

أحدهما فى نواكشوط )موريتانيا(، واآلخر فى كانو )نيجيريا(.)22(  
وعلى المستوى اإلعالمى، هناك جهد إذاعى كبير موجه إلى أفريقيا. إال أنه يالحظ 
أن نسبة يعتد بها من إرسال البرامج الموجهة ال يصل إلى المستمع األفريقى العتبارات 
فنية. كما أن هذه البرامج مازالت عاجزة عن بلورة منظومة قيم تخدم الدور المصري 

في أفريقيا. 
إلى  الوصول  فى  التليفزيونى  اإلرسال  بدأ  فقد  اإلذاعى،  اإلرسال  إلى  وباإلضافة 
أفريقيا من خالل القنوات الفضائية المصرية. والشك أن ذلك من شأنه تعويض المشاهد 
األفريقى عن عجز اإلذاعات الموجهة ألفريقيا، إال أنه ينبغى الحذر فيما يعرض من 
أفريقيا، خصوًصا  مقبولة  تكون  بحيث  تنقيتها،  والعمل على  القنوات  برامج على هذه 
على  تنطوى  ما  أحياناً  تعرض  التى  والمسرحيات  التليفزيونية  المسلسالت  بعض  أن 
المواد  هذه  مثل  مراجعة  يتم  لم  وما  األفريقى.  اإلنسان  من  تسخر  مضامين عنصرية 
أفريقيا بل  المصرى فى  الدور  على  المصرى عبئاً  العمل االعالمى  اإلعالمية يصبح 

ومحبطاً ألى جهود لتعزيز هذا الدور فى القارة. 

رابعاً- آليات تفعيل الدور المصرى فى أفريقيا: 
لقد باتت مصر مطالبة بالقيام بدور مهم فى أفريقيا، وذلك ألجل االقتصاد والتنمية 
والتقدم المصرى ذاته، نظراً لثراء أفريقيا النادر بالموارد والخامات واألسواق، ولضمان 

األمن المصرى وتأمين ظهرها األفريقى. 
ولعل الحديث عن  تفعيل الدور المصرى فى القارة يستدعى كلمات الدكتور جمال 

)22(  د. إجالل رأفت، السياسة االمصرية فى أفريقيا، آفاق أفريقية )القاهرة: الهيئة العامة لالستعالمات، المجلد 
األول، 2000( ص20.
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فراغ  أو  سياسياً،  فراغاً  أفريقيا  فى  تترك مصر  أال  الذى شدد على ضرورة  حمدان، 
قوة، كى ال يشغله االستعمار الجديد أو القوى العظمى، ويحاصرها به من الخلف. وكذا 
لمواجهة النفوذ اإلسرائيلى فى أفريقيا ومحاصرة أخطبوطه، حتى ال يضمها إلى جانبه، 

أو يؤلب دولها ضد مصر والدول العربية.)23(  

     ولقد أصبح المناخ مواتياً، بعد قيام ثورتي 25 ينايرو30 يونيو وقدوم نظام جديد 
القلب  في  دائما  أفريقيا  تكون  أن  على  عازمة  مصر  أن  على  باستمرار  يؤكد  للحكم، 
والعقل، وفي مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية. وأن المرحلة الحالية سوف 
تشهد المزيد من الدفع للعالقات المصرية األفريقية فى جميع المجاالت، وأن مصر لن 

تتوانى عن تقديم المساعدة ألشقائها االفارقة.

فى هذا اإلطار، سوف تركز الورقة على بعض المقترحات لتعزيز الدور المصرى 
فى القارة األفريقية فى مختلف المجاالت)24(:

 1– تعزيز قوة مصر الداخلية: 

أو  بقوة  وضعفا  قوة  يرتبط  اإلقليمى  المصرى  الدور  أن  التاريخية  الخبرة  كشفت 
ضعف مصر فى الداخل. ولنقارن مثالً دور مصر اإلقليمى فى عهد محمد على، بدورها 
فى ظل االحتالل البريطانى، ثم دورها بعد ثورة 1952. ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا 
يحاول البعض تقويض استقرار مصر، وإضعافها اقتصادياً، واستدراجها إلى االنغماس 
بدورها  القيام  دون  بمشاكلها  وتنشغل  نفسها  على  تنكفىء  حتى  إقليمية،  مشكالت  فى 

اإلقليمى الطبيعى. 
2- ضرورة وضوح الرؤية والهدف بالنسبة لدور مصر األفريقى: 

بدون وضوح الرؤية والهدف، فإن أي عمل سوف يكون عشوائياً، ولن يؤتى نتائجه 
المرجوة سواء بالنسبة لمصر أو أفريقيا. ومن ثم فالبد من أن يأتى التحرك المصرى 
إزاء أفريقيا، تحت مظلة كبيرة، أو عنوان واضح يكون موجهاً لهذا التحرك، مثل: األمن 
والتنمية، أو الوحدة الوطنية ..الخ. كما أنه البد أن يكون تحركاً استباقياً، ومستمراً، وليس 

مجرد ردود أفعال لسياسات القوى المنافسة. 
3- إنشاء هيئة لتنسيق الجهود المصرية فى أفريقيا: 

الدور  بتفعيل  النهوض  عبء  وحدها  المصرية  الخارجية  وزارة  تحميل  الظلم  من 
صميم  فى  تقع  الدور  هذا  تفعيل  محاور  من  العديد  إن  حيث  أفريقيا،  فى  المصرى 

)23( راجع د. جمال حمدان، نحن وأبعادنا األربعة )القاهرة: مكتبة مدبولى1993( ص ص 64-65. 
)24(  د. صبحى قنصوة، آفاق تفعيل الدور المصرى فى أفريقيا، دراسة غير منشورة، 2005.  
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اختصاص وزارات وهيئات أخري .  وفي هذا المقام ،  يقتضى تفعيل الدور المصرى فى 
أفريقيا إنشاء هيئة لتنسيق الجهود المصرية فى أفريقيا، ولتكن  تحت مسمى" المجلس 

األعلى للشؤون األفريقية ". 
وهنا فإن هذا المجلس ينبغى أن يعهد إليه بوضع استراتيجية متكاملة للوجود المصرى 
فى أفريقيا، ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه االستراتيجية فى إطار خطط تفصيلية, بما فى 
ذلك كل الموازنات المشتتة بين األجهزة المختلفة، على أن يختار لهذا المجلس " هيئة 

خبراء"، تضم الكوادر البحثية والعملية المعنية بالشؤون األفريقية.
الباحثين  من  مصرى  جيل  تنشئة  وهى  أخرى  مهمة  مسألة  بذلك  يرتبط  أن  على 
على  العمل  مع  أفريقيا،  إلى  المصرى  باالنتماء  مؤمن  والدبلوماسيين  والمتخصصين 
االكتفاء  وعدم  األفريقية،  بالشئون  ويعمل  يدرس  لمن  تميزاً  يعطي  فعلي  واقع  إيجاد 

بالشعارات. 
المصرية  الدبلوماسية  إطار  فى  التخصص  من  ما  شكل  بوجود  اقتراحاً  فإن  وهنا 
الممثل  تعيين  يتم  أن  بمعنى  وافية،  دراسة  محل  يكون  أن  ينبغى  أفريقيا  فى  العاملة 
الدبلوماسى على أساس التخصص فى العمل بمنطقة معينة منذ بداية تعيينه حتى نهايته، 
ألن التنقل الدائم للدبلوماسيين المصريين، ربما يجعلهم يبدأون من نقطة البداية فى كل 

دولة يعملون بها.
4- تكثيف االعتماد على عناصر القوة الناعمة للدولة المصرية: 

ومن أهم هذه األدوات األزهر الشريف، والكنيسة القبطية. فاألزهر يعد واحداً من أهم 
هذه األدوات، ال سيما أنه المؤسسة التعليمية والدينية التي يقبل عليها الطالب األفارقة 
لتعليم  القارة  ينتشر مبعوثو األزهر في مناطق مختلفة داخل  إلى مصر، كما  الوافدين 
اللغة العربية، ونشر الدين اإلسالمي، يضاف إلي ذلك وجود مراكز ومعاهد إسالمية 

تابعة له منتشرة داخل إفريقيا. 
كما يتميز األزهر عن غيره من المؤسسات اإلسالمية التابعة لدول أخري تعمل في 
إفريقيا، في طرحه لنموذج إسالمي معتدل، ووسطي يتالءم مع المسلمين األفارقة الذي 
يربو عددهم علي نصف سكان القارة. كما يملك األزهريون زخماً تاريخياً في القارة، 
بفضل الدور التاريخي لمؤسستهم في دعم الحركات اإلصالحية المعارضة لالستعمار 
مثل: حركات عثمان بن فودي والحاج عمر التكروري، وأحمدو لوابو في غرب إفريقيا، 

وكذلك الحركة السنوسية في ليبيا والمهدية في السودان.)25( 
فى  الكنائس  أقدم  فهى  اإلسكندرية(،  )كنيسة  األرثوذكسية  المصرية  الكنيسة  أما 

)25( خالد حنفى على، تراجع دور األزهر: أفريقيا نموذجاً، جريدة المصريون، 29 مارس 2006. 
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أفريقيا، وأنشأها القديس مارمرقس عام 64 م، وهى واحدة من الكنائس األصلية األربعة 
فى العالم وهى كنائس )أورشليم، أنطاكيا، اإلسكندرية، روما(. وقد كان لها فضل كبير 
فى نشر انتقال المسيحية إلى أفريقيا. ولمدة تزيد عن 1600 عاماً كان بطاركة الكنيسة 
األرثوذكسية يأتون من مصر إلى إثيوبيا. ومن ثم فللكنيسة ثقل كبير فى القارة األفريقية 

ينبغى لمصر فى أن تستثمره فى تعظيم دورها فى القارة.     
المؤتمرات األفريقية في مصر في  تكثيف عقد  المهم أيضاً  من ناحية أخرى، فمن 
جميع المجاالت وليس فقط في مجال الشئون السياسية ،  وطبقا لخطة متكاملة تؤدي إلي 
إمكاناتها ،   للتعرف علي  إلي مصر  المجاالت  المسئولين األفارقة في جميع  قدوم كبار 
حيث إنه توجد أجيال من المسئولين األفارقة لم يسبق لهم الحضور إلي مصر للتعرف 

علي إمكاناتها التي هي ضخمة للغاية . 
5- تدعم العالقات االقتصادية مع الدول األفريقية: 

ويتم ذلك من خالل تخفيف أعباء الرسوم والضرائب وغير ذلك من التكاليف عن كاهل 
الصناعة المصرية من أجل زيادة قدراتها على المنافسة فى األسواق األفريقية وغيرها، 
ونقل وشحن وغيرها( بصورة  وتسويق  وإعالن  )دعاية  التصديرية  الخدمات  وتوفير 
مالئمة وأسعار مناسبة للمصدرين المصريين, باإلضافة إلى بذل جهود ترويجية أكبر 
من خالل إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية وزيادة التمثيل التجارى المصرى فى 
أفريقيا ...الخ، وإقامة أطر مؤسسية وتنظيمية مشتركة، وفروع للمصارف المصرية فى 

أفريقيا، لتسهيل التبادل التجارى وتيسير المدفوعات وضمان انتظام المعامالت.
وتبدو أهمية ذلك فى ضوء أن أفريقيا وبعد أن تحقق لها االستقالل السياسي أصبحت 
تطوع فى كثير من األحيان عالقاتها السياسية علي أساس عالقاتها االقتصادية والتجارية ,  

وهو األمر المفهوم والمقبول في ظل المشكالت الجمة التي تعاني منها دول القارة. 
6- تعزيز الدعم المصرى ألفريقيا فى المجاالت النوعية المختلفة:

ويتحقق ذلك من خالل وضع خطة متكاملة لتقديم الدعم الفنى ألفريقيا، تكون محددة 
عمل  تفعيل  وكذا  والتقييم.  والتوقيت،  والميزانية،  واألنشطة،  واألهداف،  الرسالة، 
أولويات عمله،  تحديد  أفريقيا، وذلك من خالل  الفنى مع  للتعاون  المصرى  الصندوق 

ومضاعفة ميزانيته. 
وبالنسبة ألولويات عمل الصندوق، فمن المهم أن تركز على القضايا وثيقة الصلة 
على  التركيز  فيتم  والصحة،  الغذائى،  واألمن  التعليم،  مثل  لألفارقة،  اليومية  بالحياة 
الغرفة  مستشفي  إلي  والتحول  الغذائية،  المحاصيل  إنتاج  وتطوير  المعلمين،  تدريب 
الواحدة، الذى يرأسه من طبيب إلي ثالثة، على أن يعمل المستشفي في إقليم ما في دولة 
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تحتاج إلي هذه الرعاية الطبية ، وبالتالي تحدث المعونة أثرها.
 ومن الضرورى أيضاً ابتعاد الصندوق عن مجاالت عمل معينة، ومنها: تعليم اللغة، 
بها  يقوم  والتي  واللغوية،  والدينية  الحضارية  األخري  واألدوار  المهام  إلي  باإلضافة 
األزهر الشريف .  وكذا على الصندوق االبتعاد عن تنفيذ برامج مشروعات بنية أساسية 
ال تتحملها موارده ، والتركيز علي إيفاد الخبراء القادرين علي نقل الرسالة، ورفع كفاءة 
المجتمعات الموفدين إليها في مجاالت مثل الري أو المياه أو الصحة وغيرها ،  حيث إن 

هؤالء يمثلون رأس جسر لشركات مصرية لكي تذهب إلي هذه الدول بإمكاناتها . 
أما ميزانية الصندوق، فهى تحتاج إلى مضاعفتها، فهذه الميزانية كانت تقل بوجه عام 
عن20 ألف دوالر سنوياً. وبالرغم من أن لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشعب قد 
أوصت فى يونيو2012، بضرورة رفع ميزانية هذا الصندوق بنسبة 25 %)20مليون 
جنيه(، وهو ما يعنى زيادة ميزانية الصندوق من80 مليون جنيه إلى100 مليون جنيه)26(. 
إال أن هذه الزيادة تظل غير كافية على اإلطالق، مقارنة بالدور الذى يفترض أن 
أمين عام  فاطمة جالل،  السفيرة  أكدته  ما  القارة، وهو  فى  استعادته  إلى  تسعى مصر 
الرابع  الباب  ميزانية  بزيادة  طالبت  والتى  أفريقيا،  مع  للتعاون  المصرى  الصندوق 
الدعم والمنح والمزايا، لتصل إلى135 مليون جنية،  ببند  لموازنه الصندق، والخاص 

مؤكدة أن الميزانية الجديدة هزيلة، مقارنه بما تقوم به الدول األخرى المنافسة".)27( 
7- الوجود المصرى الفاعل فى إطار التنظيمات اإلقليمية األفريقية: 

من  الضرورى انخراط مصر بشكل فاعل فى أعمال االتحاد األفريقى والتنظيمات 
إلى  فيها  المصرى  التمثيل  مستوى  رفع  من خالل  وذلك  األخرى،  األفريقية  اإلقليمية 
األفريقى،  التعاون  لدعم  العملية،  المبادرات  وطرح  أمكن،  كلما  الرئاسى  المستوى 
المشكالت  وحل  الدولية،  القضايا  بشأن  المفاوضات  فى  األفريقية  المواقف  وتعزيز 
وتسوية الصراعات األفريقية، مع الحرص على وجود مسئولين مصريين بين قيادات 
تلك التنظيمات، وإقامة عالقات متميزة مع الدول األفريقية المحورية فى إطارها، مثل 

جنوب أفريقيا، ونيجيريا وإثيوبيا. 

8- تعزيز العالقات الشعبية المصرية األفريقية: 

النخب  بين  العالقات  من  واستمراراً  واستقراراً  قوة  أكثر  الشعبية  العالقات  تعتبر 
الحكومية، التى تتقلب دوماً تبعاً للتطورات السياسية واألزمات التى تتعرض لها. ومن 
ثم فإن تعزيز العالقات بين الشعب المصرى وشعوب القارة األفريقية يمكن أن يسهم فى 

)26(  انظر موقع اليوم السابع على شبكة المعلومات الدولية، 5 يونيو 2012. 
)27( انظر موقع اليوم السابع على شبكة المعلومات الدولية، 5 يونيو 2012. 
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خلق عالقات أكثر قوة واتصاالً بين مصر ودول القارة. 

فى هذا اإلطار، كانت هناك ثالث زيارات لوفود شعبية مصرية إلى كل من أوغندا، 
والسودان، وإثيوبيا، وذلك بهدف تأكيد التوجه المصرى االستراتيجى الجديد نحو أفريقيا 
التى  التوترات  النيل، وإزالة  بالنسبة لدول حوض  2011، خاصة  يناير   25 بعد ثورة 
شابت العالقات بين مصر وهذه الدول، وبحث أنسب السبل لتعميق الترابط المصرى مع 

شركائها فى حوض النيل. 

وقد نجحت جهود الوفد الشعبى المصرى فى إقناع إثيوبيا بعدم التصديق على اتفاقية 
عنتيبى، وتأجيل ذلك إلى ما بعد االنتخابات البرلمانية والرئاسية فى مصر، حيث صرح 
الشعب  لديها مشكلة معينة مع  بأن بالده ليس  الوزراء اإلثيوبى  ملس زيناوى، رئيس 
وذلك  الحالية،  المرحلة  فى  عنتيبى  اتفاقية  على  تصادق  لن  حكومته  وأن  المصرى، 

تضامناً مع ثورة 25 يناير. 

المصريين  الخبراء  من  ثالثية  لجنة  تشكيل  على  اإلثيوبية  الحكومة  وافقت  كما 
تدفق  على  تأثيره  مدى  وبيان  األلفية،  سد  مشروع  لبحث  والسودانيين،  واإلثيوبيين 
وحجم ونوعية المياه بالنسبة لدول حوض النيل. وأكد زيناوى لدى زيارته لمصر فى 
سبتمبر2011، أن بالده لن تقوم بأى عمل من شأنه اإلضرار بمصر أو أى دول أخرى 
من دول حوض النيل. كما تم تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية اإلثيوبية، بعد 

أن توقفت عن االجتماع لسنوات طويلة.

9- تحديد قواعد موضوعية لتقديم المنح الدراسية والتدريبية لألفارقة: 
ومن بين هذه القواعد مدى قدرة هذا الطالب أو المتدرب على تعزيز الدور المصرى 
فى أفريقيا، وهو ما يعنى بالضرورة أن يكون فاعالً فى مجتمعه، وفى نفس الوقت ينبغى 
مراعاة حاجة الدول األفريقية لتخصصات بعينها لتحقيق التنمية فى هذه الدول، كما أن 
تحديد تخصص معين للطالب ينبغى أن يلبى احتياجاته المستقبلية المادية والمعنوية فى 
بلده. وينبغى أيضاً استمرار التواصل معهم بعد عودتهم إلى بالدهم، على نحو ما تفعل 

معظم الجامعات والمراكز االبحثية فى الدول الغربية وفى إسرائيل. 
الباحثين  إيفاد  يتم  أن  الطالبى،  للتبادل  تحقيقاً  المقام،  هذا  فى  الضرورى  ومن 
المصريين للدراسة والبحث فى الجامعات األفريقية المتميزة، والتى يحتل بعضها ترتيباً 
متقدماً فى التصنيفات الدولية على بعض الجامعات المصرية. فال يعقل أن يتم إرسال 
الباحثين المصريين إلى الدول الغربية فقط، لدراسة اللغات أو الموارد األفريقية، فهذا 
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األمر يحتاج إلى المراجعة. 
10- االهتمام بمضمون الرسالة الثقافية واإلعالمية الموجهة ألفريقيا: 

من الضرورى تخليص الرسائل الثقافية واإلعالمية من أية شوائب قد تحمل إيحاءات 
عنصرية، باإلضافة إلى ضرورة أن تحمل الرسالة الثقافية واإلعالمية المصرية منظومة 
قيم مصرية أفريقية تربط المتلقى األفريقى بها، وتجعله أكثر استجابة للتفاعل المصرى 

األفريقى. 
ويمكن اإلشارة هنا إلى أكثر من منظومة قيم فى هذا الشأن )منظومة القيم اإلسالمية، 
فى الخطاب الثقافى واإلعالمى الموجه إلى الدول األفريقية ذات األغلبية اإلسالمية، من 
خالل برامج خاصة عن إسهام األفارقة فى الحضارة اإلسالمية- منظومة قيم الوحدة 
األفريقية، فى الخطاب الثقافى واإلعالمى الموجه إلى الدول األفريقية غير اإلسالمية، 
فى  المصرى  والدور  المشترك  األفريقى  العربى  النضال  عن  تعبر  برامج  خالل  من 
الهويات  على  العولمة  مخاطر  مواجهة  أجل  من  والتضامن  األفريقية،  الوحدة  تعزيز 
الحضارية العربية واألفريقية- منظومة قيم الفرعونية والتى تلقى قبوال لدى عدد غير 

قليل من المفكرين األفارقة. 
ويمكن تحقيق ذلك من خالل إعداد برامج ثقافية وإعالمية حول الحضارة الفرعونية 
وإسهام األفارقة فيها، ويمكن فى هذا الشأن االستفادة مما يطرحه بعض المفكرين األفارقة 
من جعل الحضارة الفرعونية مرجعية تاريخية لألفارقة كما أن الحضارة اليونانية تعد 
مرجعية للتاريخ األوروبي، ويمكن االستناد فى هذا الشأن إلى كتابات المفكر السنغالى 

الشيخ أنتا جوب وغيره.
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التعاون الثالثي في إفريقيا...اإلمكانات والتحديات
أ.د .أحمد قنديل28

من الناحية التاريخية، مصر ليست وافداً جديداً على التعاون التنموي واالقتصادي مع 
الدول األفريقية .فعلى مدار أكثر من 70 عاماً، عملت الدولة المصرية على تعزيز هذا 
التعاون مع القارة السمراء عن طريق التجارة واالستثمارات والمعونات .واآلن، ومع 
تزايد ظهور أنماط جديدة من التعاون، بدأ شركاء التنمية في العالم، سواء دول متقدمة أو 
نامية أو منظمات دولية، في إدراك أهمية التعاون الثالثي لتعظيم االستفادة من التعاون 

المالي والفني للحد من الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية في الدول اإلفريقية. 
وفي هذا السياق، تنبع أهمية هذه الورقة من عاملين أساسيين .العامل األول هو 
ً على الصعيد العالمي .فبعد أن كان ينظر إليها على أنها  تغير وضع إفريقيا اقتصاديا
قارة ميئوس منها، أصبحت تعد أحد أهم أقطاب النمو لالقتصاد العالمي خالل القرن 
الجاري، خاصة أن هذه القارة، التي يسكنها حوالي 1.1 مليار نسمة في 54 دولة، تتمتع 
بموارد اقتصادية هائلة تؤهلها للدور المشار إليه، حيث تحتوى على  40 % من اإلنتاج 
العالمي من الذهب، و90 % من إنتاج البالتين وتضم بين أطرافها 52 % من األراضي 
الصالحة للزراعة، فضال عن تمتعها بثروات هائلة من البترول والغاز الطبيعي وغيرها 
2013 ، هي  من الموارد الطبيعية المهمة .ومن جهة أخرى، كانت أفريقيا، في عام 
القارة األسرع نموا في العالم بنسبة 5.6 ٪ سنوياً، كما أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج 
ً بين عامي 2013 و.2023   المحلي اإلجمالي في أفريقيا بمعدل يزيد عن 6 ٪ سنويا
وفي مارس 2013 ، توقع البنك الدولي أن تصل معظم الدول األفريقية إلى مرتبة الدول 
ذات" الدخل المتوسط "أي التي ال يقل فيها متوسط دخل الفرد سنوياً عن 1000 دوالر 
بحلول عام2025 ، إذا استمرت معدالت النمو الحالية .وفي عام2017 ، كشف بنك 
التنمية األفريقي أن معدل النمو في أفريقيا سوف يجعلها ثاني أسرع قارات العالم نموا 
من الناحية االقتصادية بعدما، وصل إلى حوالي 3.4 ٪ في عام 2017 ، في حين من 

المتوقع أن يزداد النمو بنسبة 4.3 ٪ في عام 2018 .
أما العامل الثاني الذي تنبع منه أهمية هذه الورقة فهو أن التعاون الثالثي  يمكن أن 
ً إلفريقيا، خاصة وأن القاهرة تمتلك مقومات كثيرة  ً مهما يجعل مصر مركزاً اقتصاديا
تمكنها من ذلك، كالقرب الجغرافي، والتاريخي، والثقافي، إلى جانب تعدد اتفاقيات 
الشراكة والتعاون التي عقدتها مصر مع كثير من الدول اإلفريقية .ومما يعزز هذا األمر 
)28( خبير العالقات الدولية ورئيس برنامج دراسات الطاقة- مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية 
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االهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعاون مع أفريقيا، منذ اليوم 
األول لتوليه مهام الرئاسة .حيث جاءت أولى زيارات الرئيس السيسي الخارجية لتشمل 
ثالث دول أفريقية هي الجزائر وغينيا االستوائية والسودان، ثم أتبعها بزيارات متعددة 
لكل من إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد، مما يعكس 
حرص القيادة السياسية على انفتاح مصر على القارة اإلفريقية، وتعزيز عالقاتها بدول 

القارة في كافة المجاالت.
وتهدف هذه الورقة إلى استعراض أبعاد مفهوم التعاون الثالثي، والمجاالت التنموية 
ذات األولوية التي يمكن أن تكون محالً لهذا التعاون بين المصريين واألصدقاء األفارقة، 
واقتراح عدد من التوصيات من أجل تعزيز هذا التعاون الثالثي وضمان فعاليته في 
المستقبل، انطالقاً من وجود تشابه في الظروف االقتصادية واالجتماعية واالحتياجات 
واألهداف التنموية المشتركة بين الجانبين .وتنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية 
مفادها أن المسؤولية عن التعاون التنموي والتقني واالقتصادي فيما بين الدول النامية 
تقع على عاتقهم في المقام األول، وأن منظومة األمم المتحدة والدول المتقدمة ينبغي أن 
تلعب دوراً داعماً وحافزاً في تعزيز هذا التعاون، بما يحقق األهداف المشتركة لإلنسانية.

وسوف يتم تقسيم هذه الورقة إلى أربعة أقسام على النحو التالي:

أوال: أبعاد مفهوم التعاون الثالثي
ثانيا: مصر والتعاون مع أفريقيا في  المجال التنموي 

ثالثا: المجاالت ذات األولوية للتعاون الثالثي التنموي بين مصر وأفريقيا
مشروعات البنية األساسية• 
مشروعات الزراعة• 
مشروعات تيسير التجارة• 
مشروعات مواجهة التغير المناخي العالمي• 

رابعا: التوصيات ) من أجل تعزيز التعاون الثالثي وضمان فعاليته(

أوالً، أبعاد مفهوم التعاون الثالثي
ولكن هذا  1-الشك أن التعاون الثالثي ما يزال محدوداً مقارنة بالتعاون الثنائي ، 
التعاون يعد أحد التطورات المهمة على صعيد التعاون اإلنمائي الدولي، نتيجة بروز 
عدد متزايد من الدول التي انتقلت من مصاف الدول المستقبلة للمعونات اإلنمائية التقليدية 
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لتصبح دول مانحة .كما أن هذا التعاون يوفر فرصا جديدة ومتزايدة للدول المانحة 
التقليدية لتوسيع نطاق برامجهم اإلنمائية من خالل التعاون مع الدول المانحة الناشئة 
من أجل دعم قدراتهم على تقديم المساعدات اإلنمائية للدول المستقبلة .وبالتالي، إذا ما 
تم تنفيذه على الوجه األكمل، يمكن أن يساهم التعاون الثالثي في تسريع هذه العملية 

وبالتالي إثراء نظام التعاون اإلنمائي الدولي.
2-ال يوجد تعريف متفق عليه دوليا" للتعاون الثالثي

 "trilateral co-operation" .أو" "triangular co-operation" 
حيث تعدد املفاهيم التي ميكن أن يشتمل عليها مثل هذا التعاون كـ" املساعدة 

الثالثية "أو" التعاون الثالثي "أو" االتفاق الثالثي
trilateral assistance" or "tripartite co-operation" or "tripartite agreement"

وفي محاولة لتحديد املفهوم، وضعت األمم املتحدة تعريفا إجرائيا للتعاون الثالثي، 
وهو أنه ميثل" الشراكات بني أثنني أو أكثر من الدول النامية، والتي تلقى دعماً مالياً 
ً من الدول املتقدمة أو من املنظمات متعددة األطراف، من أجل تنفيذ برامج  أو فنيا
ومشروعات التعاون اإلمنائي ."ومن ناحية أخرى، تطور تعريف التعاون الثالثي مبرور الوقت. 
ففي البداية كان هذا التعاون يوصف بأنه" قيام املانحني الـشماليني أو املؤسـسات 
متعـددة األطـراف أو الشركاء اجلنوبيني بتوفير التعاون إلى بلد شريك جنوبي لتنفيذ 
مـشاريع/بـرامج بهدف مساعدة بلد شريك جنوبي ثالث ."وبعد ذلك، أشارت وثيقة 

نيروبي اخلتامية الصادرة في عام (2008) إلى التعاون الثالثي على النحو التالي:  
 ..."الدعم ... الذي تقدمه الدول متقدمة النمـو والمنظمـات الدوليـة 
والمجتمع المدني إلى الدول النامية، بناء على طلبها، في تحسين خبراتها 
وقدراتها الوطنيـة من خالل آليات التعاون الثالثي، بما في ذلك الدعم المباشـر، 
أو ترتيبـات تقاسـم التكاليف، والمشاريع المشتركة للبحوث والتنمية، وبرامج 
التدريب في دول أخـرى ودعم مراكز التعاون فيما بين دول الجنوب، وكذلك 
من خالل توفير المعرفة والخبرة والموارد الالزمة، بغية مساعدة الدول 

النامية األخرى، وفقا ألولويات واستراتيجيات تنميتها الوطنية.’’ 
3- رغم المحاوالت العديدة لتوضيح تعاريف التعاون الثالثي، فقد خلص المراقبون إلى 
استنتاج مفاده أنه ال يوجد حتى اآلن تعريف مقبول عالمياً، وال فهم واضح لهذا المفهوم 
على المستوى التنفيذي في كثير من الدول ومنظمات األمم المتحدة ذات الصلة .فالتفسيرات 
تتفاوت عن طبيعة ونطاق التعاون الثالثي .ففي حين ال تنظر الدول النامية إلى التعاون 
فيما بين دول الجنوب من زاوية العالقات التقليدية بين المانح والمتلقي، بل كتعاون أفقي 
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على نفس المستوى، فإن مساهمة دولة نامية ثالثة في مخطط للتعاون فيما بين دول الجنوب 
يفسرها البعض كتعاون ثالثي أو كترتيب ثالثي .وبالمثل، ينظر البعض إلى مساهمة 
منظومة األمم المتحدة في أنـشطة التعاون فيما بين دول الجنوب باعتبارها تعاونا ثالثيا، 

في حين يرى البعض اآلخر أنها مساهمة من جهة مانحة تقليدية في هذه العملية. 
4- مزايا التعاون الثالثي: 

)بالنسبة للجهات المانحة التقليدية( دول الشمال والمنظمات الدولية ، يمكن • 
أن يسفر التعاون الثالثي عن:

زيادة فعالية المعونة :من خالل نقل تجارب المعونة الناجحة إلى دول ثالثة.• 
زيادة كفاءة المعونة :عن طريق خفض التكاليف نتيجة التعاقد مع خبراء الدول • 

النامية، ذوي األجور األقل نسبيا مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة.
بناء قدرات وكاالت التعاون من أجل التنمية في الجهات المانحة الناشئة لزيادة • 

قدرة المنظومة الدولية للتعاون اإلنمائي.
)بالنسبة للجهات المانحة الناشئة( دول الجنوب، يمكن أن يسفر التعاون  •

الثالثي عن:
تحسين نوعية التعاون وتوسيعه فيما بين دول الجنوب، من خالل إشراك • 

الجهات المانحة التقليدية، وبالتالي نقل خبراتهم الناجحة، فضال عن إمكانية تعبئة المزيد 
من الموارد المالية والفنية.

استخدام خبرة ودعم المانحين التقليديين لبناء قدرات وكاالت التعاون اإلنمائي • 
الخاصة بهم.

إبراز المكانة الدولية باعتبارهم جهات مانحة ناشئة.• 
تعزيز التعاون والتكامل اإلقليمي.• 

ج -بالنسبة للدول المستفيدة، يمكن أن يسفر التعاون الثالثي عن:
زيادة االستفادة من المعونات اإلنمائية عن طريق التعاقد مع خبراء من الدول • 

المانحة الناشئة، وهم أقل تكلفة مقارنة بنظرائهم من الجهات المانحة التقليدية،) كما 
أن استمرار التواصل معهم بعد االنتهاء من المشاريع يعد أكثر سهولة( فقد يكون من 

الصعوبة التواصل مع خبراء الجهات المانحة التقليدية بعد انقضاء المشروعات .
االستفادة من أوجه الشبه مع تجارب الدول المانحة الناشئة للوصول على حلول • 

أكثر مالئمة لمشاكل التنمية.
االستفادة من التشابه اللغوي والثقافي مع الجهات المانحة الناشئة.• 
تعزيز التعاون والتكامل اإلقليمي.• 



المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017 104

6- مخاطر التعاون الثالثي:
انخفاض معايير الجودة، إذا لم يكن لدى الجهات المانحة الناشئة الخبرة والقدرة • 

على توفير مساعدات إنمائية ذات جودة عالية.
إهمال الموائمة مع احتياجات، وأولويات، واستراتيجيات الدول المستفيدة، إذا • 

كان التعاون الثالثي مصمما أساسا ليعكس أفضليات المانحين التقليديين والجدد دون 
األخذ في االعتبار حسابات الدول المستفيدة.

ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات اإلنمائية نظراً لوجود ثالث جهات فاعلة • 
)بدال من اثنين كما هو الحال في التعاون التقليدي(، األمر الذي قد يتطلب مصاريف 
أكبر من أجل االتفاق على معايير وإجراءات مشتركة، وتهيئة الظروف القانونية 

والمؤسسية والميزانية المطلوبة للتنفيذ الناجح للمشروعات اإلنمائية.
زيادة تجزئة هيكل المعونة الدولية بسبب زيادة عدد الجهات الفاعلة، وتعقد • 

التوصل إلى توافق في المناهج والمعايير، والممارسات.

ثانياً: مصر والتعاون مع أفريقيا في  المجال التنموي 
بعد قيام ثورة يوليو، اتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات لتعزيز التعاون التنموي 

مع الدول األفريقية، لعل من أبرزها ما يلي:
تم إنشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، في إطار وزارة الخارجية، • 

عام1980 ، ليكون األداة الحكومية المختصة بتنسيق مساعدات وبرامج التعاون التنموي 
مع الدول اإلفريقية .وجاء هذا الصندوق بناًء على اقتراح مقدم من وزير الدولة األسبق 
للشئون الخارجية بطرس بطرس غالى إلى الرئيس المصري الراحل محمد أنور 
السادات بهدف مساعدة الدول اإلفريقية ودعم الدور المصري بإفريقيا في مرحلة ما 
بعد تصفية االستعمار، بعد أن لعبت مصر دوراً تاريخياً كبيراً في دعم حركات التحرر 
الوطني اإلفريقية لتصفية االستعمار والتمييز العنصري بالقارة في عهد الرئيس األسبق 
جمال عبد الناصر .وقد عمل هذا الصندوق على أساس صيغة تعاون جنوب ـ جنوب، 
وهدف إلى مساعدة الدول اإلفريقية على تحقيق التنمية المستدامة عبر برامج التعاون 
الفني والبرامج التدريبية لبناء قدرات الكوادر اإلفريقية في مختلف المجاالت وعلى 
رأسها :الزراعة والصحة والتعليم واألمن والدبلوماسية والقضاء واإلعالم، وكذلك قدم 
منحا مالية خاصة في مجالي الصحة والزراعة .وفي هذا اإلطار، تم إيفاد آالف الخبراء 
المصريين إلى كثير من الدول األفريقية من أجل تدريب األصدقاء األفارقة، كما تم 

استقبال اآلالف من المواطنين األفارقة للتدريب في مصر.
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تم إنشاء" الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، والتي يتولى وزير • 
الخارجية رئاسة مجلس إدارتها، في يونيو2014 ، وذلك للقيام بالمهام التالية:

تحضير الدعم الفني والمساعدات اإلنسانية للدول األفريقية واإلسالمية، • 
تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وإيفاد الخبراء المتخصصين، • 
تقديم المساعدات والمعونات الفنية واإلنسانية،• 
المساهمة في تمويل وحشد التمويل لمشروعات التنمية األفريقية، • 
تعزيز الترابط المشترك مع األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة والدول المتقدمة • 

في إطار الترابط المشترك شمال – جنوب، وكذلك الترابط المشترك مع عدد من الدول 
اآلسيوية ودول أمريكا الالتينية وهيئات التنمية الدولية في إطار الترابط المشترك جنوب 
 –جنوب، بهدف توفير مزيد من الموارد والدعم لألشقاء األفارقة، من خالل الترابط 

المشترك مع هذه الجهات في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول األفريقية. 
ج -لعبت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، دوراً مهماً في تدريب الكوادر 
األفريقية، منذ نشأتها وحتى نهاية عام .2017 ففي خالل هذه الفترة، نظمت الوكالة230  
ً أفريقياً، شملت مجاالت عديدة منها :األمن،  دورة شارك فيها 6 آالف و 877 متدربا
والطاقة المتجددة، واأللياف الضوئية، والطيران المدني، ومكافحة الفساد، واالستزراع 
السمكي، والمالحة البحرية، واإلعالم، وغير ذلك من التخصصات التي تلبى متطلبات 
دعم التنمية في أفريقيا .وقد جاءت هذه الدورات بالتعاون مع عدد من الجهات المصرية، 
منها :وزارة اإلنتاج الحربي، وهيئة تدريب القوات المسلحة، وأكاديمية الشرطة، 
ومعهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز الدكتور مجدي يعقوب ألمراض القلب بأسوان، 
ومستشفى سرطان األطفال، ومركز الدكتور محمد غنيم للكلى والمسالك البولية بجامعة 
المنصورة، والمركز القومي للدراسات القضائية، والمركز المصري الدولى للزراعة، 
ومركز بحوث الهيدروليكا، ومركز اإلسكندرية اإلقليمي لصحة وتنمية الفتاة، وجامعتى 
مصر وقناة السويس، ومركز الرى والموارد المائية، والشركة القابضة لكهرباء مصر.
د -تملك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عالقات تعاون ثالثي مع مجموعة 
من الدول وهيئات التنمية الدولية في إطار الترابط المشترك شمال – جنوب وجنوب 
 -جنوب، والتى شاركت فى تنظيم برامج تدريبية لصالح الدول األفريقية، مثل :البنك 
اإلسالمي للتنمية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية التابع لجامعة 
الدول العربية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية )جايكا(، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 
)اليونيدو(، والوكالة البلجيكية، وبنك التنمية األفريقي، والصندوق العربي  الصناعية 
للتنمية االقتصادية في أفريقيا ، ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، والمنظمة الدولية 
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لتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة التعليم العالي والثقافي ) االيسسكو(. 
هـ -نظمت الوكالة أيضاً بعض الفعاليات لدعم القطاع الخاص المصري فى أفريقيا، 
منها المنتدى األفريقي األول لالستثمار والتجارة في فبراير2016 ، والمنتدى األفريقي 
الثاني لالستثمار والتجارة في ديسمبر2017 ، والذي افتتحهما الرئيس السيسي ورؤساء 
عدد من الدول األفريقية .كما قامت الوكالة أيضا بتنظيم برنامج لتنمية مهارات 
الدبلوماسيين المصريين لجذب االستثمارات وزيادة الصادرات، بالتعاون مع مؤسسة 

.  )IBDL( الرخصة الدولية لريادة األعمال
و -استضافت مصر قمة التكتالت الثالث" الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا "في 

عام 2015.
ح -طرحت مصر عددا من المشروعات القارية الضخمة: مشروع سكك حديد 

القاهرة – كيب تاون، ومشروع الربط المالحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
ز -وضعت مصر إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة 
ـ 3سنوات المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع خمس مجالس تصديرية  اإلفريقية خالل ال
هم :الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية والتي تمثل صادراتها 80 في 
المائة من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق األفريقي .وتركز هذه اإلستراتيجية 
على ستة محاور رئيسية تشمل :أبحاث تحليلية لألسواق األفريقية، والدعم اللوجيستى، 
وتنمية األسواق التصديرية، وتمويل وضمان الصادرات واالتفاقيات التجارية، باإلضافة 

إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق األفريقي.

ثالثاً: المجاالت ذات األولوية للتعاون الثالثي التنموي بين مصر وأفريقيا
1-مشروعات البنية األساسية:

رغم أن العديد من البرامج التنموية كانت تركز في الماضي على الجانب • 
االجتماعي للفقر وعلى بناء القدرات البشرية، إال أن النمو السريع الذي قادته مشروعات 
البنية التحتية في دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، وما ترتب عليه من خفض عدد 
السكان الفقراء، أدى إلى توجيه االهتمام إلى مشروعات البنية األساسية باعتبارها 
عنصر رئيسي من عناصر التخفيف من وطأة الفقر .فعدم كفاية وكفاءة شبكات الطاقة 
والنقل والمياه واالتصاالت يمكن أن تعرقل النمو االقتصادي من خالل زيادة تكاليف 

المعامالت، والحد من اإلنتاجية، وإعاقة حركة السلع، ومنع النفاذ إلى أسواق جديدة.
ً حاداً في جميع أشكال البنية األساسية .فعلى سبيل •  ً نقصا تواجه أفريقيا حاليا

المثال، تنتج كل دول أفريقيا جنوب الصحراء حوالي نفس كمية الكهرباء المنتجة في 
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بلد مثل إسبانيا، رغم كون سكان هذه الدول أكثر من السكان األسبان بحوالي 18 مرة. 
ج -وفقا لبرنامج االتحاد األفريقي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا في الفترة 2012 ـ 
2040، من المتوقع أن تحتاج القارة أكثر من 360 مليار دوالر في استثمارات البنية 
التحتية .وبالتأكيد، لن تكون الموارد المحلية وحدها قادرة على تلبية هذه االستثمارات، 

وهنا، يمكن أن تساعد مصر من خالل التعاون الثالثي في سد هذه الفجوة.
د -على وجه التحديد، تستطيع مصر تعبئة قدراتها في مشروعات البنية التحتية 
األفريقية لتحقيق نتائج عالية المستوى .حيث تتمتع شركات المقاوالت المصرية بخبرة 
كبيرة في تصميم وتنفيذ مثل هذه المشروعات، مع تقديم تكاليف منخفضة، وعمالة 
ماهرة .كما قد ترى البنوك المصرية عائدا من االستثمار في عدد من هذه المشروعات. 
عالوة على أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجاالت التدريب الفني لتشغيل وصيانة 

هذه المشروعات.
2-مشروعات الزراعة:

أ  - توظف الزراعة ما يقرب من نصف إجمالي القوى العاملة في أفريقيا، كما يعيش 
حوالي 64 في المائة من السكان في المناطق الريفية، وبالتالي فإن الزراعة تعد المصدر 

الرئيسي للدخل في القارة السمراء. 
ب -مع ذلك، لم تحقق اإلنتاجية الزراعية في أفريقيا إال مكاسب محدودة على مدى 
الخمسين عاماً الماضية .فعلى سبيل المثال، تعد إنتاجية المحاصيل الزراعية في أفريقيا 
األدنى في العالم، حيث تبلغ إنتاجية الحبوب ما بين نصف إلى ثلث المتوسط العالمي. 
ً لألغذية، وبلغت قيمة الواردات الغذائية  ونتيجة لذلك، أصبحت القارة مستورداً صافيا
مليار دوالر في السلع األساسية  ونحو 25  حوالي 35 مليار دوالر في عام2014  
وحدها .)وهذه الواردات تشكل  حوالي 1.7 مرة قيمة الصادرات، مما أدى إلى حدوث 
عجز تجاري كبير لدول القارة فضالً عن إعاقته لتطور زراعة أنواع عديدة من 

المحاصيل التي يمكن استخدامها في إشباع السوق المحلية أو في التصدير للخارج. 
ج -بالنظر إلى هذا الوضع، يمكن أن توفر الزراعة األفريقية إمكانات ال تصدق للحد 

من الفقر، وزيادة اإلنتاجية، وضمان األمن الغذائي.
د -تتمتع مصر بخبرة كبيرة في مجال التنمية الزراعية، خاصة في مجاالت زراعة 
المحاصيل والنباتات، وتربية الحيوانات، والبستنة، ومصائد األسماك .كما يمكن أيًضا 
أن تلعب مصر دوراً كبيراً في التدريب الزراعي، واستخدام التكنولوجيا الزراعية، 
وإدارة المزارع .وبالتالي، يمكن أن تتعاون مصر مع عدد كبير من الشركاء األوروبيين 

واآلسيويين والعرب في دول حوض النيل مثل أثيوبيا وأوغندا.
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3-مشروعات تيسير التجارة
اتخذت الدول األفريقية، في السنوات األخيرة، خطوات مهمة من أجل تعزيز • 

التجارة البينية اإلقليمية ودفع النمو الذي تقوده الصادرات .ففي يونيو2015 ، على سبيل 
المثال، اتفق ممثلي التكتالت االقتصادية األفريقية الثالثة" الكوميسا، الساداك، تجمع 
شرق أفريقيا")26 دولة إفريقية(، منها مصر، رسميًا، على االندماج في تكتل واحد، 
إلقامة منطقة تجارة حرة، وفق برنامج تنفيذي مدته عامان .ومن شأن إقامة هذه المنطقة 
الحرة تحقيق العديد من الفوائد، منها زيادة حجم الصادرات والتبادل التجاري .كما 
تجري المفاوضات حاليا داخل االتحاد األفريقي من أجل إقامة منطقة تجارة حرة تشمل 

جميع الدول األفريقية األربع والخمسين. 
على الرغم من هذه التطورات، تواجه أفريقيا تحديات خطيرة، مثل عدم كفاية • 

البنية التحتية، وانخفاض اإلنتاجية الزراعية، ومحدودية الموارد المحلية، والحواجز 
غير الجمركية أمام التجارة.

ج  -يمكن أن تلعب مصر مع شركاء التنمية في الصين واالتحاد األوروبي وغيرها، 
دورا محوريا في دعم برامج تيسير التجارة في أفريقيا .ومن بين هذه البرامج، على 
سبيل المثال، برنامج المعونة من أجل التجارة  )Aid for Trade )AfT الذي تقوده 
منظمة التجارة العالمية والذي يحشد التمويل الميسر للحد من الحواجز التجارية في 

الدول النامية.
د   -على وجه التحديد، يمكن لمصر أن تساهم بخبرتها في مجال رسم السياسات 
التجارية من أجل زيادة الصادرات إلى األسواق العالمية .كما يمكن أن تلعب مصر أيضا 

دورا كبيرا في تسهل دخول المنتجات اإلفريقية إلى األسواق العربية.
4- مشروعات مواجهة التغير المناخي العالمي

دخل اتفاق باريس لمواجهة التغير المناخي حيز النفاذ في 4 نوفمبر2016 ، • 
وذلك بعد أن وصل إلى العتبة النهائية لذلك عبر المصادقة عليها من جانب ما يقرب من 
 100دولة مسؤولة عن أكثر من 70 في المائة من االنبعاثات المتسببة في ارتفاع درجة 
حرارة األرض .وبموجب هذا االتفاق، من المنتظر التزام الدول الغنية بتقديم ١٠٠ مليار 
دوالر على األقل سنويا بحلول عام ٢٠٢٠ لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير 
المناخي، على أن يراعي ذلك الحاجة إلى آن تكون هذه األموال في شكل منح .كما من 
المقرر أن تقوم الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة عبر الدعم الفني لبناء القدرات وإنتاج 

الطاقة عبر المصادر المتجددة. 
قامت  53 دولة أفريقية باإلبالغ عن خططها الوطنية، أو ما يعرف باإلسهامات • 
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المحددة وطنيا )Nationally Determined Contributions )NDCs لمواجهة 
التغير المناخي.

ج -حرصت القيادة المصرية، قبل مؤتمر باريس للتغير المناخي، على أن تلعب 
مصر دورا مهما في الجهود األفريقية الرامية لمواجهة هذا التغير .وترتب على ذلك 
اختيار الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي ليكون منسقا للجنة الرؤساء األفارقة لتغير 
المناخ، ومتحدثا باسمها، كما تم تعيين وزير البيئة المصري، رئيسا لمجلس وزراء البيئة 
األفارقة .وباعتبارها منسق لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، طرحت 
مصر مبادرتين جديدتين للمساهمة في الحد من االنبعاثات الغازية المتسببة في ارتفاع 
درجة حرارة األرض .المبادرة األولى هى" المبادرة اإلفريقية للتكيف والتأقلم مع 
المناخ ."وتهدف هذه المبادرة إلى تطبيق مجموعة من اإلجراءات للتعايش مع آثار 
ارتفاع درجة حرارة األرض، كاالعتماد، مثال، على زراعة أنواع من الحبوب تتحمل 
الجفاف والعطش، أو بناء حواجز وسدود لمواجهة ارتفاع سطح البحر في السواحل 
المنخفضة .كما تسعي هذه المبادرة أيضا إلى تنمية قدرات الدول األفريقية، ومساعدتها 
في وضع أنظمة الرصد واإلنذار المبكر للتنبؤ بالكوارث قبل وقوعها وسرعة االستجابة 
لها وطرق التعامل معها، وكذلك تكوين ودعم البناء المؤسسي والسياسات الرامية 
لدعم القدرة على اتخاذ القرار في مواجهة التغير المناخي العالمي، وتبنى مشروعات 
وإجراءات محددة للتأكد من النمو المضطرد في مشروعات التكيف، وأخيرا توفير 
التمويل واالستثمار للتأكد من تدفق الموارد المالية لمشروعات التكيف في المناطق 
الهشة بيئيا في الدول األفريقية .وطالبت هذه المبادرة بتوفير الدعم المادي لمشروعات 
التكيف في أفريقيا بمبلغ 15 مليار دوالر سنويا حتى عام .2020 أما المبادرة الثانية 
التي طرحتها مصر فهي المبادرة األفريقية للطاقة المتجددة . )AREI( وتهدف هذه 
المبادرة إلى دفع أجندة تنمية الطاقة المستدامة في أفريقيا إلى األمام من خالل إضافة 
 10جيجاوات و 300جيجاوات من الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة األفريقية بحلول 
األعوام 2020 و 2030على التوالي .وقد حظيت هذه المبادرة بتأييد ودعم من حكومات 

فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة، وكندا، وغيره.
ج -يمكن لمصر أن تركز في تعاونها الثالثي مع أفريقيا في البداية على مشروعات 
الطاقة المتجددة، مع وجود" المبادرة األفريقية للطاقة المتجددة)AREI( "، كما يمكن 

أن تستضيف المعهد األفريقي للبحث والتدريب في مجال الطاقة المتجددة.
رابعاً: التوصيات لتعزيز التعاون التنموي الثالثي في أفريقيا

في البداية، يمكن لمصر االستفادة من العالقات الثنائية رفيعة المستوى مع الشركاء 
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األفارقة، وشركاء التنمية في آسيا خاصة في ) اليابان و الصين والهند وكوريا الجنوبية( 
واالتحاد األوروبي، لبناء أساس متين للتعاون الثالثي، خاصة من خالل توفير اإلرادة 

السياسية للعمل معاً. 
وبعد ذلك، يمكن لمصر صياغة خطة إستراتيجية للتعاون الثالثي في أفريقيا، تحدد 

بشكل عام المنفعة المتبادلة واألهداف، والمجاالت ذات األولوية وآليات التنفيذ. 
وفي وقت الحق، يمكن تأسيس فرقة عمل مشتركة من أجل استكشاف فرص أكثر 
تحديدا للتعاون على المستويين اإلقليمي والقطري .وينبغي أن تهدف هذه الفرقة إلى 
تحقيق أقصى قدر من العمل المشترك مع الوكاالت التنموية الموجودة بالفعل في القارة 
لتجنب ازدواجية البرامج .كما يجب أن ينبني عمل هذه الفرقة على أساس تدشين حوار 
موسع بين مختلف القوى ذات االهتمام، من القطاع الخاص ومراكز الفكر والمجتمع 

المدني والمؤسسات الدولية.
وفيما يتعلق باآلليات الفعلية لتمويل مشروعات التعاون الثالثي، ينبغي أن تكون هناك 
مجموعة متنوعة من الموارد واألدوات المتاحة، من المعونة ألغراض التجارة إلى تقديم 

السندات واألسهم إلى التمويل المشترك إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقبل كل شيء، يجب االسترشاد بأولويات التنمية في أفريقيا .حيث يجب التأكيد 
على التمسك بإستراتيجية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة 
الخارجية المصرية، والتي تؤكد على دعم جهود الدول األفريقية في تنفيذ أجندة التنمية 
2063، والتي اتفق عليها زعماء القارة، فضالً عن دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 

 2030التي اعتُمدت في قمة األمم المتحدة.
ومن ناحية أخرى، قد يكون من المفيد االستفادة من التجربة اليابانية في التعاون الثالثي 
مع دول الجنوب، فضالً عن تجارب الدول األخرى في هذا المجال، مثل الصين والهند 
والبرازيل واالتحاد األوروبي وغيرها .حيث كانت اليابان من بين أول الجهات المانحة في 
لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمـة التعـاون والتنمية في الميدان االقتصادي التي تشارك 
بنجاح في التعاون الثالثي .وكان الدعم المقدم من اليابان للتعاون فيما بين دول الجنوب، يتم 
من خالل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويتركز أساساً في المنطقـة اآلسـيوية، وبخاصة 
مع رابطة دول جنوب شرق آسيا ) آسيان( وتستفيد اليابـان في التعاون مع دول الرابطة، 
وكذلك التعاون بين اليابان وأفريقيا، من الخبرات الفنية التي تمتلكها، خاصة فيما يتعلق 
ببناء القـدرات في قطاعي األرز والزراعة .وتتمثل األدوات الرئيسية للدعم الياباني المقدم 
إلى التعاون بين دول الجنوب في برامج التدريب وإرسال الخبراء من دول أخرى .كما 
قامت اليابان، باالشتراك مع األمم المتحدة، بتنظيم مؤتمر طوكيو الدولي المعـني بالتنمية 
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في أفريقيا كوسيلة إليصال المساعدات اليابانية ألفريقيا .وقام المؤتمر بتطوير عنصر هام 
للتعاون بين دول الجنوب يقوم على إنشاء شبكات من أصحاب المصالح الرسمية والخاصة 

فيمـا بين الدول األفريقية وغيرها من المناطق النامية.
وأخيرا وليس آخرا، ينبغي أن تستفيد مصر، بصورة أكبر، مـن المشروعات 
المشتركة والخبرات التنفيذية لمؤسسات األمم المتحدة ذات الصلة بالتعاون الثالثي، 
وكذلك من خالل مجموعة مكتب األمم المتحدة لتنسيق العمليات اإلنمائية .ومن شأن 
تنفيذ هذه التوصية أن تزيد من فعالية التعاون الثالثي لمصر مع دول القارة األفريقية. 

ولعل من أبرز األمثلة الناجحة في هذا اإلطار، ما يلي:
أ -صندوق األمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب. 

United Nations Fund for South-South Cooperation )UNFSSC(
ب -صندوق بيريز جيريرو االئتماني

Pérez-Guerrero Trust Fund )PGTF(
ج -الصندوق اإلنمائي للتخفيف من وطأة الفقر والجوع التـابع لمجموعة دول الهند 

والبرازيل وجنوب أفريقيا
India, Brazil and South Africa )IBSA( Facility

د -صندوق الشراكة التنموية بين الهند واألمم المتحدة
India-UN Development Partnership Fund

وتقوم فكرة هذه الصناديق على فكرة تلقى المساهمات )النقدية والعينية( من حكومات 
الدول األعـضاء فيها والمنظمـات الحكوميـة الدولية والمنظمات غير الحكومية والمصادر 
الخاصة، بغرض دعم أنشطة التعـاون االقتصادي والتقني فيما بين دول الجنوب وفقا 

لألولويات التي تحددها هذه الدول.
وفي النهاية، ينبغي التأكيد على أن التعاون الثالثي بين مصر وأفريقيا لكي يكون 
ناجحاً وفعاالً ينبغي أن يقوم على تحديد المصالح المشتركة للجهات الفاعلة المعنية. 
فالتعاون الثالثي ليس غاية في حد ذاته، وإنما تتحقق فائدته فقط إذا استند إلى المصالح 
المشتركة وااللتزام من جانب أطرافه المشاركة فيه .كما يجب النظر إلى هذا التعاون أيضا 
باعتباره عملية مستمرة تقوم على التقييم المستمر وتبادل الخبرات، وتحديد الدروس 
المستفادة، وتبادل الممارسات الجيدة من أجل التغلب على المخاطر والصعوبات أعاله، 

بالتالي فهو يحتاج إلى رؤية بعيدة المدى وصبر ومتابعة والتزام29 .
)29( أنظر أهم المراجع:

 م. منير زهران، وإنريك رومان، وتادانوري إينوماتا، التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في منظومة األمم 
المتحدة، )األمم المتحدة: وحدة التفتيش المشتركة - جنيف، ٢٠١١ 
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تقييم ألدوات العمل التنموي المصري في إفريقيا وسبل تحديثها
االستثمار والتعاون الفني المصري في إفريقيا
مدخل لتنمية العالقات التجارية واالقتصادية

السفير/محمد جمال بيومي30  

إفريقيا – المؤشرات األساسية:

تحتل القارة اإلفريقية ثاني أكبر مساحة بين قارات العالم، وتضم ثالث أكبر تجمع 
للسكان. حيث بلغ سكانها في عام 2009 نحو 990 مليون نسمة يمثلون حوالي 13 % 

من سكان العالم 31. 

مليار دوالر، ووارداتها   361 2006 حوالي  للقارة سنة  السلعية  الصادرات  بلغت 
290 مليار32 بما يعني تحقيق فائض في ميزان التجارة السلعية، ويقدر بنحو 70 مليار 
دوالر. ويرجع ذلك الزدياد طلب السوق األوروبي )الشريك التجاري األول للقارة( علي 

السلع األفريقية.  

ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي للقارة إلي نحو 4 % عام 2005 
مقارنة بنسبة 2.7 % في عام 1999 33. وتمثل المديونية الخارجية للقارة عبئا كبيرا 
علي التنمية. فرغم أن إجمالي الدين الخارجي انخفض ليبلغ نحو 254.8 مليار دوالر، 
إال أنه ما زال يمثل نحو 48 % من الناتج المحلي اإلجمالي للقارة، وانخفضت خدمة 
المباشر  للقارة. أما االستثمار األجنبي  الناتج اإلجمالي  4.4 % من  لتمثل نحو  الديون 

اإلجمالي يبلغ 39 مليار دوالر. ليمثل 3 % من إجمالي االستثمار المباشر في العالم.

إفريقيا والعالم العربي 
تحتل القارة اإلفريقية أحد أهم مجاالت ودوائر السياسة الخارجية العربية. فعشرة دول 
عربية هي دول إفريقية34. ومن بين الدول العربية غير األفريقية فإن كل من اليمن لبنان 

)30 (عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
www/cpi/vog.susnec.www//:ptth – esaB ataD lanoitanretnI  : 31(  المصدر(

)32( المصدر :  acirfA no. tropeR cimonocE -ACE 2002 . – األرقام من المصادر الرسمية .
)33(   المصدر :  البنك المركزي المصري – المجلة االقتصادية – المجلد 14 – العدد الرابع 1002/002. ) أغسطس 2002 (.

)34(  تونس وجزر القمر والجزائر وجيبوتي والسودان والصومال وليبيا ومصر وموريتانيا والمغرب.
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المملكة العربية السعودية ترتبط بصالت قوية بدول القارة سواء بالهجرة أو بالتجارة 
وتبادل المصالح. كذلك يمثل البعد اإلفريقي عالقة أبدية لكل من مصر والسودان طالما 
بقي نهر النيل يغذي البلدين بالحياة. واتخذ التعاون اإلفريقي بعدا في السياسة المصرية 
اعتباراً من عقد الستينات، عندما زادت إمكانيات التحرك العربي - والمصري تحديدا- 
اإلفريقية  الوحدة  منظمة  قيام  ومع  واالستقالل،  التحرر  مع حركات  تفاعال  القارة  في 
سنة 1964. وعلي البعد اإلسالمي تأتي أنشطة منظمة المؤتمر اإلسالمي في إفريقيا- 
تمويل مشروعات  أهم مصادر  - كواحدة من   IDB   التنمية اإلسالمي بنك  وخاصة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للكثير من دول القارة. 

وبالرغم من الجهود التي تبذل لتوثيق العالقات مع مختلف بلدان القارة اإلفريقية، 
اإلفريقية  الدول  مع  العالقات  واقع  فإن  واإلسالمي،  والعربي  الوطني  المستوي  علي 
يعكس نتائج أقل من اإلمكانيات المتاحة بالفعل، ويعطي مردودا أدني بكثير من الجهد 

المبذول ، في ضوء تكلفته بكل أبعادها . 

ويتطلب تحليل الدور المصري والعربي في إفريقيا أن نأخذ في االعتبار البعد الثنائي 
في عالقات األقطار العربية المانحة في إفريقيا، والذي يتعين إبرازه في ضوء جهود عدد 
من الدول العربية لتوثيق عالقاتها ببلدان القارة، باإلضافة لما تقدمه في اإلطار العربي 
المتعدد األطراف. ونعني بذلك الدور الذي تضطلع به دول مثل المملكة العربية السعودية 
ومصر والكويت واإلمارات وليبيا والمغرب سواء في اإلطار الرسمي أو الخاص. بل 
ال نغفل دور عدد من الدول العربية واإلسالمية – حتي تلك المتلقية للمساعدات - والتي 
بذل علماؤها ومثقفوها عطاء التعليم العربي والتفقيه اإلسالمي. ونعني بذلك دوال مثل 
موريتانيا والسودان وتونس، إضافة إلي تشاد والنيجر ومالي التي تسهم في جهود التعليم 

والدعوة اإلسالمية.

وليس خافياً أن المد الحضاري الثقافي والديني عمل كقوة دافعة رئيسية للعمل العربي 
القارة التي حمل لواءها  في إفريقيا. ومن هنا يزداد وزن جهود الدعوة اإلسالمية في 
كل من األزهر الشريف، ومؤسسات الدعوة اإلسالمية في العالمين العربي واإلسالمي. 

فعاليات الدور المصري في إفريقيا: 
يرتبط دور مصر في إفريقيا بمجموعة من المصالح من بينها:  

الشمال  في  كمنفذ  مصر  وموقع  بالقارة،  عربية  دول  لعشرة  العضوي  االنتماء  1ـ 
الشرقي للقارة.
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2ـ المصالح المصرية / السودانية، المائية والنيلية . 

شرق  لبلدان  المشتركة  اإلفريقية  السوق  إلي  والسودان  مصر  من  كل  انضمام  3ـ 
إفريقيا )كوميسا(.

4ـ الثقل الحضاري والتاريخي الذي تمثله الدول العربية للقارة اإلفريقية، ودور كل 
من األزهر الشريف والمؤسسات اإلسالمية، وكذلك الكنيسة القبطية في البعدين الثقافي 

والديني.

5ـ الوضع الذي تحتله دول كمصر كقوة إقليمية رائدة أو قائدة. ومساندتها لحركات 
التحرر ودعمها الستقالل الدول حديثة االستقالل. وأيضا تقديمها للدعم األمني الالزم 

لالستقرار الداخلي.

وبصفة  العربية،  للقضايا  مساند  كظهير  اإلفريقية  الدول  به  قامت  الذي  الدور  6ـ 
خاصة القضية الفلسطينية، والتسوية السلمية في الشرق األوسط. فضالً عن المصالح 

المشتركة حول قضايا التجارة والتنمية واالستثمار وأعباء المديونية.

7ـ التضامن اإلفريقي وقيام منظمة الوحدة اإلفريقية عام 1964، االتحاد اإلفريقي 
الحقاً.

ومن بين ما يستند إليه رصيد العالم العربي في أفريقيا ما يلي: 
أ - أن تاريخ العرب في القارة اتخذ شكل امتداد حضاري وتنوير علمي وثقافي. ولم 
يختلط تاريخ العرب أو نشاطهم في القارة بنوعية ذكري أو بتاريخ االستعمار الغربي 
وتتبعوا  وغربها،  شرقها  في  القارة  شواطئ  إلي  وصلوا  الذين  فالعرب  أشكاله.  بكافة 
تحرك  تحركهم  يكن  لم  األخري.  النيل  منابع  ودول  والحبشة  السودان  في  النيل  منابع 
الغزاة وإنما ارتبط تحركهم بتسجيل أول الصفحات في تاريخ التجارة العالمية والتقاء 
الحضارات. وهناك قبائل في وسط وغرب إفريقيا تسجل في تاريخها اعتزازها بأصولها 

المصرية أو العربية.  

ب- تعتز دول القارة بالتاريخ العربي في إفريقيا. وكثيراً ما نجد اإلفريقي يتباهي 
بأنه إلي جانب حضارات العالم البيضاء والصفراء، قامت حضارة سوداء علي ضفاف 
النيل، تعد من أعظم الحضارات، وربطتها بقارتها اإلفريقية حقبتها النوبية التي امتدت 
اإلفريقي  يتباهي  مختلفة  زاوية  ومن  القارة.  قلب  في  والحبشة  السودان  إلي  فروعها 
أفارقة ومسلمون من  أيضا  القارة. وأن هناك  أفريقية في شمال  بأن هناك حضارات 
البيض. ويعني ذلك أن الدول العربية اإلفريقية مؤهلة لعدم الخضوع للتقسيمات التي 
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يصر االستعمار علي ترسيخها بين قارة سوداء جنوب الصحراء وبين إفريقيا العربية 
" البيضاء " في الشمال . 

مساندة إفريقيا لقضايا مصر والعالم العربي :
لمواقف  القارة  وبين مساندة  القارة،  بقضايا  العرب  اهتمام  بين  متبادل  تفاعل  حدث 
العرب وقضاياهم وأهمها القضية الفلسطينية. فرغم أن فلسطين ليست إفريقية، إال أن 
العرب قدموا قضيتهم للقارة باعتبارها تشكل تهديداً لألمن القومي العربي في شمال القارة 
اإلفريقية. وقبلت دول أفريقيا هذا التقديم وساندته. وقد استمر التأييد اإلفريقي للقضايا التي 
تهم العرب. وحتى عندما غير العرب من أساليب ووسائل إدارة الصراع مع إسرائيل، 
ظلت دول القارة علي ثقتها في توجهات العرب. وقد شهدت العالقات العربية اإلفريقية 
تطورا هاما بانعقاد القمة العربية اإلفريقية عام 1977. غير أن المد الناتج عن مقررات 
العربية  1979 لألسباب  بدأت عام  التي  العربية  القطيعة  فترة  تراجع بسبب  القمة  هذه 

المعروفة. مما أفقد الدول العربية قوة الدفع الجماعية تجاه دول القارة الشقيقة.

وهناك اتصال عضوي طبيعي يربط مصالح الدول اإلفريقية بالعالم العربي. وتدير 
تلك الدول مصالحها المشتركة من خالل مؤسسات تجمعها في اطار أنشطة عدم االنحياز 
ومجموعة 77، والتضامن األفرو/آسيوي، ومنظمة الوحدة اإلفريقية، ومنظمة المؤتمر 
اإلسالمي. وهو ما يحد من النفوذ اإلسرائيلي في دول القارة، خاصة مع تنشيط جهود 
حركات التحرر الوطني ودعم االستقالل. ذلك أن إسرائيل اختارت من البداية التحالف 
مع النظام العنصري في جنوب إفريقيا فاحتسب تاريخه المظلم في سجالتها أيضا. كما 
يرصد  الذي  اإلفريقية  اإلسالمية  الدول  في  المشبوه  اإلسرائيلي  الدور  خاف  غير  أنه 
التطرف  تطويق  دعاوى  تحت  لمحاصرته  ويخطط  الدول  تلك  في  اإلسالمي  النشاط 
تتحالف مع إسرائيل في هذه األنشطة. فضال عن  بالتعاون مع دول  ورصد اإلرهاب 
التسلل اإلسرائيلي إلقامة تعاون مع دول حوض نهر النيل في مجاالت الزراعة والري 
المصري  المائي  باألمن  عالقة  ذات  مجاالت  اقتحام  إلي  لتصل  التصحر  ومكافحة 

السوداني واالقتراب من مصالحهما في القارة. 

وقد أدي تراجع دور االتحاد السوفيتي في حلبة مساعدات التنمية الرسمية، إلي تراجع 
أهمية القارة في جدول أولويات دول الغرب الصناعية بدورها وخفض مساعداتها لدول 
بما  أوروبا  دول  دخول شرق  تشجيع  في  تتمثل  جديدة  أولويات  نتيجة ظهور  إفريقيا، 
فيها روسيا في دائرة نظام السوق الحر. األمر الذي جعل هذه المنطقة من العالم تحتل 
أولوية وجاذبية أكبر من اتجاه مساعدات التنمية وتدفقات االستثمارات المباشرة وحركة 
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القارة في معالجة  إفريقيا. خاصة مع إخفاق بعض دول  إلي  المتجهة  رءوس األموال 
مشاكل الصراعات العرقية داخل البلد الواحد، وتأثير ذلك علي تثبيت نظم الديمقراطية 
وضمانات حقوق اإلنسان. ومن المهم لكي نحيط بما يجري في إفريقيا أن ندرس أبعاد 
السياسي،  التطور االجتماعي واالستقرار  ذلك علي  والقبلية وتأثير  العرقية  تشكيالتها 

وعلي التنمية بالتالي.

عائقا  أفريقيا  في  الجديد  شكله  في  االقتصادي  االستعمار  يشكل  آخر  جانب  ومن 
االقتصادية  المصالح  في صورة  العائق  هذا  ويتمثل  واإلقليمي.  الداخلي  تطورها  أمام 
أغلب  في  وتتحكم  تحتكر  صارت  والتي  الجنسيات،  المتعدية  أو  األجنبية  والشركات 
الموارد والمنتجات الرئيسية لدول القارة وموادها األولية التي تمثل المورد النقدي األهم 
من مجمل صادراتها )القطن والصناعات النسجية، واألخشاب والشاي والبن والنحاس 

واأللمونيوم وغيرها..(.

أدوات العمل التنموي المصري والعربي في إفريقيا :
ولكي تكتمل الصورة بالشكل الذي يوضح معالم التجربة، يتعين تسجيل أوجه القصور 

التالية من الجانب الداخلي للدول العربية واإلفريقية:
	 تعمل الجهات المختلفة المعنية بالتعاون مع إفريقيا، كل بمعزل عن األخرى. وكأنها

جزر متباعدة في كثير من أنشطتها. وينطبق ذلك سواء داخل الدولة الواحدة في اإلطار 
الثنائي، أو فيما بين البلدان العربية واإلسالمية في األطر المتعددة. أو داخل أجهزة كل 
من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمة الوحدة اإلفريقية. فضال 

عن صناديق التنمية والتعاون الفني العربية األفريقية اإلقليمية والقطرية.
	 ويرجع ذلك لغيبة التنسيق حول األهداف المشتركة، سواء علي المستوي القطري

الغربية  الدول  أن  يالحظ  حين  في  األطراف،  متعدد  المستوي  علي  أو  دولة.  كل  في 
المانحة – مثالً – تعقد اجتماعات تنسيقية لمخططي ومنفذي سياساتها، حتي وإن اختلفت 

أهدافهم ووسائلهم.
	 إلي إستراتيجية شاملة، أو رؤية الحاجة  الحال نلمس من وراء ذلك كله  وبطبيعة 

الدول  المانحين من  بين  للخبرة،  وتبادل  للمعلومات  وتنسيق  األقل –  مشتركة – علي 
العربية واإلسالمية. وقد حان الوقت لكي تعقد اجتماعات تنسيق عربية أفريقية، علي 
نمط تلك التي يعقدها المانحون الغربيون. وهو ما يمكن أن يضاعف فائدة ما تقدمة كل 

دولة عربية علي حدة. 
	 تقع الدراسات البحثية العربية واإلفريقية، ومؤسسات التعاون العربي اإلفريقي، في
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السوداء أو جنوب  إفريقيا  التي تفصل بين  التقسيمات االستعمارية  خطأ استخدام نفس 
الصحراء، وإفريقيا الشمال العربي من مصر إلي موريتانيا. فتقسيم أولويات السياسية 
والمغرب،  والجزائر  وتونس  وليبيا  مصر  من  كل  عالقات  يتناول  العربية  الخارجية 
وأيضا موريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر، من منظور البعد األفريقي 

في السياسة الخارجية لهذه الدول، إلي جانب المنظور من الدائرة العربية.

محاور تفعيل الدور العربي في إفريقيا :
أصبحت مصر والعالم العربي مدعوين اآلن - وأكثر من أي وقت مضي - لتفعيل 
بتأكيد ظاهرة  العالم  التي تجرى في مختلف مناطق  التطورات  إطار  إفريقي في  دور 
الدولية  العالقات  في  للتوقع  "االطمئنان  من  نوع  توفر  إلي  والحاجة  اإلقليمي  التكتل 
 Predictability" بما يتخطي االرتباطات القائمة علي أساس شرط الدولة األولي 
بالرعاية MFN 35 في إطار منظمة التجارة العالمية WTO. ويتطلب ذلك أن يؤخذ 
في االعتبار عند تحديد المواقف من األطراف الرئيسية في العالم، تطور أوضاع تلك 
األطراف ومواقفها الجديدة من قضايا التحرر والتنمية في العالم الثالث بصفة عامة ومن 
قضايا العالم العربي وإفريقيا بصفة خاصة. وكذلك ما كشفت عنه األزمة المالية العالمية 
من فساد في اإلدارة والتطبيق واستخدام أساليب غير شريفة لنزح أموال المستثمرين إلي 

جيوب المستغلين في القطاع المالي والمصرفي. 

المالية،  الكارثة  علي  المسبق  الكشف  في  الدولية  التمويل  مؤسسات  أخفقت  فقد 
وعجزت لآلن عن توفير نظام فعال وآمن لمنع تكرار المأساة. بل يتعين الحذر من أن 
الدول الغنية ستظل بحاجة إلي نزح مزيد من األموال إليها. ولهذا يتطلب األمر أخذ ما 

يلي في االعتبار:

	 األولي صارت  التي  واألولوية  الجنوب  بدول  الكبرى  الصناعية  الدول  عالقات 
تعطيها لدفع ومساعدة التحوالت في شرق القارة األوربية وتأثير ذلك في حجم واتجاه 

مساعداتها للجنوب وللقارة اإلفريقية تحديداً.

	 المعسكر ودول  السابق  السوفيتي  االتحاد  دول  كانت  التي  األولوية  تراجع  تأثير 
االشتراكي، توليها لقضايا التنمية في دول الجنوب وتحولها لتبني أولوية متزايدة للمشاكل 

الداخلية لدول شرق أوربا في إطار وفاق وعالقات بنـّاءة مع دول الغرب الصناعي.

	 االتجاه إلي ربط روسيا ودول شرق أوروبا باقتصاديات السوق وبمؤسسات النظام

Most Favored Nation  )35(
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االقتصادي والتجاري والمالي الدولي36. وارتباط مدى وحجم استجابة ومساندة الغرب 
لتلك الدول بتحملها " للمسئولية في معالجة المشاكل اإلقليمية " مما قد يتيح مجاالت للتعاون 
بين الجانبين في التجارة واالستثمار، ونقل التكنولوجيا غير المرتبط بالنشاط العسكري، 
والقروض واالئتمان التجاري، على حساب مواقف سابقة مواتية للعالم النامي وإلفريقيا .

	 الخلخلة التي حدثت بإعادة ترتيب أولويات الواليات المتحدة والغرب. والتي صارت
رصد  الزما  وصار  الالتينية.  وأمريكا  آسيا  وشرق  أوروبا  شرق  نحو  أساساً  تتجه 
ذلك من اضطالع  يستدعيه  وما  إفريقيا،  في  المناطق  بعض  من  األمريكي  االنسحاب 
المجموعة العربية بمسئوليات متزايدة في القارة الشقيقة. وليس بالضرورة أن يتم ذلك 

بالمعارضة لمصالح مجموعات أخري، بل أن إمكانيات التنسيق واردة .

اختالف عالقات األطراف:
أصبحت الموضوعات التي تواجه األطراف الدولية تختلف عن تلك التي واجهتهم في 
عقود سابقة، في تداخلها ونوعيتها، وعدم إمكان فصل جوانبها السياسية واالقتصادية. 
األسواق،  عالمية  بسبب  البعض  ببعضها  تأثراً  أكثر  العالم  اقتصاديات  صارت  كما 
وتداخل األدوار وتعدد المصالح وتشابكها، حتى صار من غير الممكن معالجة المسائل 
أن  ويمكن  أو بفصل موقف أي طرف من األطراف.  بمعزل عن بعضها  المطروحة 

نرصد التطورات التالية ذات التأثير على المصالح العربية:
إطار -  في  األطراف  متعددة  التجارية  المفاوضات  أصاب  الذي  المتكرر  اإلخفاق 

وقد  اإلقليمية.  التجمعات  بين  حاسمة  لحلول  التوصل  وعدم  العالمية،  التجارة  منظمة 
تمت معالجتها  إذا  بمأمن  العربية ستكون  المصالح  أن  التجارب  تلك  من  تبين واضحاً 
في اإلطار اإلقليمي العربي وبالتوافق مع الشركاء التجاريين الرئيسيين في التجمعات 

االقتصادية األخري .
ازدياد اتجاه دول ومناطق عديدة إلي تعميق التكتل االقتصادي في شكل تجمعات - 

– كالمجموعة األوربية ، ومنطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية )نافتا(، واتجاه 
اليابان نحو التجمع مع دول الباسفيك.

توفرها -  التي  الكبيرة  المساومة  قوة  نتيجة  الحمائية  السياسات  ازدياد  من  الخشية 
التجمعات االقتصادية الكبرى لدولها، وعدم اقتصار الحمائية على الحواجز الجمركية 
واالشتراطات  الواردات  بمواصفات  تتعلق  اشتراطات  تتضمن  جديدة  أساليب  واتباع 
الصحية والبيئية، واستخدام قواعد الدعم واإلغراق كأساليب لحماية األسواق المحلية. 

)36(  البنك والصندوق ومنظمة التجارة العالمية .
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. TBT والعوائق الفنية للتجارة ،NTB فيما يجري باستخدام العوائق غير الجمركية

قوة المساومة المصرية والعربية:
تشغل التجارة الخارجية العربية حيزاً ضئيالً للغاية من حجم التجارة الدولية )حوالي 
3 %( وما زال أكثر من 75 % من الصادرات العربية تتمثل في المواد الخام األولية 
التجارة  تمثل  إذ  العربية  االقتصاديات  في  الخارجي  القطاع  أهمية  وترتفع  )الوقود(. 
ذلك  ويعكس  الثمانينات.  عقد  منذ  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  40 نسبة  الخارجية 
تزايد تأثير التطورات االقتصادية الدولية كعامل خارجي علي اقتصاديات مصر والدول 
علي  البترول  أسعار  انخفاض  نتائج  باستقراء  التأثير  ذلك  مالحظة  ويمكن  العربية. 

موازين المدفوعات وحجم التجارة العربية. 
ويوضح ذلك أن قوة المساومة الجماعية العربية أو حجم التأثير العربي علي االقتصاد 
العالمي ما زال يشغل حيزاً ال يتيح للعرب ممارسة دور اقتصادي كبير مقارنة بالكيانات 
الخارجية الكبرى. وما زال األمر رهن بتنمية القدرات الذاتية العربية وتوسيع تحالفاتها 
الخارجية. وتعميق القدرة علي النفاذ لألسواق بالتجارة غير البترولية. ويتصل بذلك أن 
محاوالت التجمعات العربية – كل علي حدة – في إيجاد صالت خاصة بالتجمعات الدولية 
األخرى يكون أجدى وأكثر تأثيراً لو أنها تمت علي مستوي الدول العربية مجتمعة للحفاظ 

علي قوة مساومتها دون تجزئة مع محاولة تنميتها وتطويرها لمصلحتها الجماعية. 

التعاون المصري في إفريقيا :
يـدور التعاون المصري والعربي مع إفريقيا حول الدوائر التالية:

1 –   الصندوق المصري للتعاون الفني في إفريقيا ودور رائد لتوثيق صالت مصر 
بدول القارة.

2.   الوكالة المصرية للمشاركة والتنمية. تمثل خطوة في االتجاه الصحيح لتغطية 
مختلف جوانب التعاون لتشمل االستثمار والتجارة والتعاون الفني. 

3.    دائرة التعاون الثنائي القطري، وتمثل الشق األغلب في التعاون العربي األفريقي. 
ويتم بين عدد من الدول العربية ذات الريادة وبين معظم الدول اإلفريقية بشكل ثنائي.   

الدول  )بريادة  العربية  الدول  بين دول جامعة  اإلفريقي  العربي  الحوار  دائرة   – 4
العربية ذات المصالح( وبين مجموعة دول أفريقية منتقاة. وقد تراجع، إلي حد كبير، 

حجم التعاون العربي اإلفريقي الجماعي أو متعدد األطراف. 
5.  دائرة الصندوق العربي اإلفريقي التي تراجعت وتكاد أن تكون قد تالشت. 

ونأخذ في االعتبار أن تجارة الخدمات البينية العربية تحتل نسبة أكبر من التجارة 
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السلع  تجارة  نسبة  حول  التالي  الجدول  يوضحه  ما  وهو  المنظورة.  السلع  في  البينية 
والخدمات البينية في عينة مختارة من الدول العربية37 :

نسبة 
الصادرات 

السلعية البينية 
للصادرات 

اإلجمالية

نسبة 
الصادرات 
الخدمية 

للصادرات 
اإلجمالية

نسبة الواردات 
السلعية البينية 
للصادرات 

اإلجمالية

نسبة 
الواردات 
الخدمية 

للصادرات 
اإلجمالية

16.63.099.711.8 %2.549.2مصر
9.1 %12.51.409.8 %1.111.2تونس

6.5 %8.002.754.0 %449.1المغرب
--8.8 %--8.6 %العرب

ويمكن أن يقوم  التعاون في قطاع الخدمات علي أساس : 
-  المشاركة في المشروعات وتوسيع اتجاه قطاع األعمال المدنية للخارج .

-  تنشيط دور بنك لضمان الصادرات .
-  قيام بنك لدعم االستثمار العربي في إفريقيا  .

 2014 عام  في  العربية  التنمية  صناديق  قدمتها  التي  التمويل  عمليات  إجمالي  بلغ 
االقتصادي  التقرير  لبيانات  وفقا  التالية،  بالنسب  وزعت  دوالر  مليار   15.4 حوالي 

العربي الموحد 2014:

دول الالتينيةاإلفريقيةاآلسيويةالعربيةالمنطقة
أخري

3.1 %20.11.5 %28.3 %45.1 %النسبة ٪

تلك  في  إلفريقيا  وفرت  العربية  والصناديق  المالية  الفوائض  دول  أن  ذلك  ويعني 
السنة مساعدات للتنمية تبلغ حوالي 3 مليار دوالر. وال يدخل في هذا المبلغ ما وفرته 
الدول العربية علي المستوي الثنائي مثل مساعدات الصندوق المصري. كما ال تدخل 
في الحساب المساعدات المقدمة من المؤسسات الدينية ــ كاألزهر الشريف ــ التي تقدم 

مساعداتها في شأن تعلم الشريعة اإلسالمية.

)37(  المصادر : التقرير االقتصادي العربي الموحد – وتقرير تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام 2014
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التبادل التجاري العربي اإلفريقي: 

احتلت المناطق التالية وضع أهم شركاء التجارة للدول العربية )سنة 2014( بالنسب التالية:

الواليات العربية المنطقة
المتحدة

اإلتحاد
األوروبي

باقي العالمآسياالصيناليابان

21.2 %29.7 %9.00 %11.00 %12.8 %6.5 %9.9 %صادرات

11.6 %20.2 %14.4 %3.6 %27.9 %8.6 %13.7 %واردات

أي أن إفريقيا بحاجة للتقدم لتحتل مكانها بين شركاء التجارة للدول العربية بفضل 
سابقا ألسباب  التراجع  ويرجع  المصالح.  المشترك وعظم  والتاريخ  الجغرافي  الجوار 
تتعلق  تاريخية  ألوضاع  يعود  األسباب  من  وكثير  وهيكلي.  داخلي  معظمها  عديدة 
فأهم  أفريقيا.  في  التجارة  ومواد  عناصر  أهم  وشراء  بيع  في  تتحكم  التي  بالمؤسسات 
ما تنتجه القارة للتصدير، تمتلك معظمه شركات أجنبية، حتى صار من العسير إتمام 
صفقات من البن أو الشاي، والنحاس أو األلومونيوم، والخشب أو منتجات الغابات عن 

غير طريق الشركات العالمية التي تستغل تلك المواد. 

المنتجات أن يشتريها عن طريق العواصم  وعلي من يرغب في استيراد مثل هذه 
األوربية. أو يقدم علي الخيار األفضل وهو االستثمار المباشر للحصول علي هذه السلع. 
بإنشاء شركات وكيانات في الدول اإلفريقية تستخرج هذه المواد والسلع. وقد أفاد قيام 
بعض التجمعات اإلفريقية اإلقليمية التي تضم دوالً عربية في إحداث تحسن في حجم 
التجارة البينية. مثلما حدث في تجربة انضمام كل من مصر والسودان لسوق الكوميسا 

اإلفريقية التي تضم 21 دولة في شرق القارة. 

التبادل التجاري المصري اإلفريقي:
رغم تراجع تجارة مصر اإلفريقية بعد سنة 2011 إال أنها عادت لتستعيد معدالتها 
الواليات  إلي  صادراتها  تجاوزت  إفريقيا  إلي  مصر  صادرات  إن  بل  جيدة.  بصورة 
البينية  التجارة  في  الثاني  المركز  تحتل  أن مصر  كما   .2016 األمريكية سنة  المتحدة 
اإلفريقية. فوفقاً ألرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء توزعت تجارة مصر 

جغرافيا علي النحو التالي سنة 2016 )بمليارات الدوالرات(:
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االتحاد الدول العربية
األوروبي

الواليات إفريقيا
المتحدة

باقي 
العالم

9491570212279854455صادرات مصر
756319452941320937235واردات مصر
17054251542168419441690حجم التجارة 

بتضافر  اإلفريقية  القارة  في  فعاليته  تزداد  أن  المصري  للدور  يمكن  أنه  والواقع 
وتنسيق الجهود. وال يجب أن نغفل أن مصر تتعامل من داخل األسرة اإلفريقية بهوية 
النموذج  التنازل عنها طوعا ألية قوة من خارجية. ويستند مثل هذا  خالصة، ال يجب 

للعمل أساساً في المجاالت اآلتية: 
	 .تنمية تجارة الخدمات، وتحسين خدمات االتصاالت والمواصالت والنقل المباشر

وكذلك قطاع الخدمات المصرفية وضمان الصادرات .
	.تشجيع وحماية االستثمارات البينية
	.العمالة والخبرة العربية المؤهلة للتعاون اإلفريقي
	.مشروعات التعاون االقتصادي من أجل التنمية
	.ًتنمية التجارة البينية اإلفريقية تصديراً واستيرادا

اقتراحات وتوصيات محددة لمدخل عملي للتعاون:

يتعين علي مصر أن تنشئ نوافذ جديدة لالستثمار في القارة اإلفريقية. إما بتوسيع دور 
الوكالة المصرية للمشاركة والتنمية، أو بإنشاء صندوق جديد يخصص لهذا الغرض. وال 
يعني ذلك بالضرورة الحاجة لتمويل جديد وإنما إيجاد سبل لتنظيم التمويل القائم في صورة: 

	.موارد تنمية
	.وتمويل للتعاون الفني وتقديم الخبرة
	.وتمويل المؤسسات اإلسالمية

بين  مؤسسي،  بشكل  إفريقي  علي حوار عربي  تبني  تعاون  دائرة  قيام  المهم  ومن 
دول جامعة الدول من جانب العربية ودول اإلتحاد اإلفريقي من جانب آخر. ولقد سبقنا 
في ذلك االتحاد األوروبي عندما دعا لعقد القمة اإلفريقية األوروبية في القاهرة في عام 
1998 وحضرتها 67 دولة أوروبية وإفريقية. لكن المشاركة العربية اقتصرت – بحكم 
عنوان المؤتمر - علي الدول العربية اإلفريقية، ودون باقي الدول العربية في قارة آسـيا.

اإلفريقية  القارة  في  فعاليته  تزداد  أن  والعربي  المصري  للدور  يمكن  أنه  والواقع 
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بتضافر وتنسيق الجهود. وال يجب أن نغفل وزن الدور العربي باعتبار أن نصف العرب 
ينتمون لألسرة اإلفريقية، ويمكن أن يتعاملوا من داخل تنظيمات هذه األسرة، وال يجب 
به  الذي تضطلع  الدور  القارة. فضالً عن  يتنازلوا عن دورهم ألية قوة من خارج  أن 

الدول العربية غير األفريقية تجاه قضايا السالم والتنمية في القارة.
وفي هذا الشأن يمكن لمجموعة من الدول العربية أن تقدم نموذجا للتعاون العربي 
اإلفريقي يكون جاذباً ألطراف أخري، عربية وغير عربية. ويستند مثل هذا النموذج 

للعمل أساسا في المجاالت اآلتية : 
	 ،تنمية تجارة الخدمات، وتحسين خدمات االتصاالت والمواصالت والنقل المباشر

بحراً وبراً وجواً علي المدى الطويل.
	.تنمية إسهام قطاع الخدمات المصرفية وضمان الصادرات
	.تفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية االستثمارات البينية
	.االستثمار في مشروعات التعاون االقتصادي من أجل التنمية
	.التحرك نحو مزيد من المرونة نحو حركة العمالة والخبرة العربية المؤهلة للتعاون اإلفريقي
	 .تنمية التجارة البينية اإلفريقية السلعية والخدمية
	 الزراعة ومشروعات الري. وهناك أبحاث عديدة واجتماعات فنية في هذا الشأن
	.السياحة التي تتضمن تصدير نوع من العمالة والخبرة، وهي قابلة للنمو في طفرات
	 الصناعة، قياسا علي تجارب إقامة صناعة السكر والمساعدة في صناعات األلمونيوم

والنحاس والمنسوجات والكيماويات، وغيرها بخبرات عربية .
	 .نقل الخبرة ورؤية جديدة للمساعدات علي أسس من تبادل المنافع
	.) الصحة المستشفيات والعالج )  سياحة العالج
	 التعليم الجامعي  والمدرسي لطالب إفريقيا ) سياحة التعليم ( وذلك في ضوء سياسات
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تعقيب
أ.شريف الخريبي 38

 فيما يتعلق بتطور الدور المصري في إفريقيا، فباستعراض للجذور التاريخية 
لهذا الدورعبر مراحل تاريخية متعددة، فمصر في إفريقيا منذ الفراعنة وعهد 
محمد علي باشا، والتجارب اإليجابية في عهد محمد علي كثيرة والبد من النظر 
لها بعين االعتبار، في بداية عام 1970 وجد موقف إفريقي مشرف في حرب 
باسرائيل  إفريقية عالقاتها  دولة   30 مايزيد عن  وقطعت  إسرائيل  مصر ضد 
تأييداً لمصر، وهناك تدهور في فترة الرئيس مبارك ولكن الفترة التالية من يناير 
2011 وحتى نهاية فترة الرئيس مرسي في 2013، شهدت العالقات تدهوراً 
كبيراً، وأنوه لضرورة التنسيق بين الدبلوماسية الشعبية وجهات الدولة الرسمية 
حتى التأتي بنتائج سلبية، وأتفق مع ماذكر بشان المنح الدراسية، وكذلك الوكالة 
الدولية أو الصندوق الفني سابقاً، قد موال مشاريع خاصة بحفر اآلبار في المناطق 

الجافة في كينيا كانت لها تأثيرات أقوى من ارسال أساتذة جامعات .

لكافة  اقتصادية  هيئة  يكون هناك  أن  أقترح  الثالثي،  بالتعاون  يتعلق  وفيما 
دول حوض النيل للتعاون بينها وهو ماسيعود بنتائج إيجابية على كافة األصعدة، 
مشيراً ألن مجاالت البنية األساسية والتجارة والتنمية المستدامة تشمل كل ماهو 
اقتصادي واجتماعي وبيئي ، والبد من قيادة مفهوم التنمية المستدامة لكافة الدول 
اإلفريقية ألن عدم نجاح كافة الدول في تحقيق أهداف األمم المتحدة االنمائية 

بحلول عام 2030 ستؤدي لتولي الدول الكبرى إدارة موارد الدول الفاشلة.

على المستثمرين المصريين ورجال األعمال المشاركة مع األفارقة في بناء 
القارة وهو ماسيعود بالنفع على المصالح المباشرة وسيعزز عالقات التعاون 

بين الجانبين.

كما أشار إلى أن العالقات الثقافية واإلعالمية – رغم وجود إمكانات كبيرة- 
مازالت دون المستوى المرجو، وال يبالغ المرء إذا مااعتبر هذه العالقات أحد أهم 
األدوات التي تستطيع أن تمهد الطريق لعالقات متينة على كافة األصعدة األخرى. 

على  سابقة  فترات  في  مصر  مارسته  الذي  الضخم  التأثير  نتذكر  ولعلنا 
)38( عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
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محيطها العربي من خالل حسن استغالل إمكانيات القوى الناعمة التي تمتلكها. 
للقارة اإلفريقية  إلى غياب خطاب إعالمي متماسك موجه  كما تجدر اإلشارة 
رغم حاجتنا الماسة للتاثير على توجهات الرأي العام اإلفريقي بل رفع وعي 

المصريين بالهوية واإلنتماء اإلفريقي.

مداخالت الحضور:

من  االستفادة  أهمية  على  المجلس،  عضو  حجازي-  محمد  السفير  أكد   -
وكوريا  واليابان  كالهند  رئيسية  دول  بها  قامت  التي  االقتصادية  المبادرات 
والصين والتي استطاعت أن تعالج مشكالت التمويل وهامش الربح من خالل 
تقديم تمويل للبنك الوطني بسعر فائدة قليلة وتحقيق هامش ربح تجاري محدود، 
وهناك آلية هامة ويجب اللجوء إليها وهي آلية إنشاء صندوق تجاري للتمويل، 
التعاون  آلية  تطوير  إلى  باإلضافة  المصرية  للشركات  الطريق  وماسيفتح 

األكاديمي والمنح الدراسية.

الناعمة  بالقوة  يتعلق  فيما  أنه  المجلس،  عضو  حسن-  رخا  السفير  أكد   -
المصرية الموجهة للقارة، أن إغالق اإلذاعة الموجهة للقارة كان خطأ، كما أن 
القنوات المخصصة إلفريقيا، فضالً عن أن المنح المقدمة ستكون باللغة العربية 
وهو مايصعب على شباب القارة االستفادة منها فضالً عن االفتقار لبنية تحتية 

للمواصالت.

- نوهت السفيرة جيالن عالم-عضو المجلس، ألن الدول التي لها نشاط كبير 
في افريقيا كالصين واليابان وكوريا والهند لها صناديق مخصصة بالمليارات، 
وهو ماساهم في انشاء خط سكة حديد بين أديس أبابا وجيبوتي، وعليه فالمشاريع 

المصرية كلها تدرس وتتوقف نتيجة االفتقار للتمويل الكافي.

لتقديم  الفريقيا  وإرسالها  المصرية  البشرية  القدرات  استخدام  من  البد   -
الخدمات لدول القارة، وهذه مقاربة سهلة غير مكلفة وستساهم في تعزيزالتواصل.

- أكدت السفيرة منى عمر- عضو المجلس على الحاجة للترويج للتواجد 
على  والتغلب  وبعضها  األجهزة  بين  التنسيق  وتعزيز  إفريقيا،  في  المصري 

االفتقار للشفافية والمعلومات.
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التفاعل المصري / اإلفريقي في المجالين الثقافي واإلعالمي  
السفيرة/ منى عمر39  

أود في البداية أن أعبر عن شكري البالغ للمجلس المصري للشؤون الخارجية، 
على  اإلفريقية  المصرية  العالقات  وأن  خاصة  اليوم،  موضوع  ألهمية  وأنوه 
الصعيد الثقافي واإلعالمي، مازالت بالرغم من االمكانيات الهائلة لكنها لم تستثمر 
استثماراً جيداً، بل اليبالغ المرء إذا قال أن هذه العالقات تعد من أهم  أدوات 
الدولة المصرية، ولعلنا نذكر مثاالً بهذا التأثير الذي مارسته مصر على صعيد 
العالقات مع الدول العربية الشقيقة في فترات سابقة من التاريخ وهي جهود بدأت 
ولكنها لم تستمر، وهناك افتقار لخطاب إعالمي متماسك موجه للقارة في فترات 

سابقة،  فضالً عن ضعف التواصل والتبادل الثقافي مع شعوب القارة.
نحتاج  التحديات في مصر، حيث  أهم  أحد  المصرية  اإلفريقية  البعثات  إن 
وتغيير  اإلفريقية،  بالهوية  المصري  الشعب  وعي  ورفع  العام  الرأي  لتغيير 
ومصر  اإلعالم،  وسائل  الموجهةعبر  والرسالة  والثقافي  اإلعالمي  المحتوى 

بدون إفريقيا لن تتمكن من تحقيق أمنها على كافة المستويات.
ومن هنا فأتشرف أن أعطي الكلمة لألستاذة د.عواطف عبد الرحمن والتي 

ستتناول في معرض ورقتها الحالة الراهنة للتواصل الثقافي واإلعالمي.

التواصل الثقافي واإلعالمي بين مصر وأفريقيا
د. عواطف عبدالرحمن40

لقد سعت مصر إلى توظيف آليات إعالمية خارجية تستهدف توطيد العالقات الثقافية 
وثقافية  وفنية  إعالمية  ومؤسسات  أجهزة  خالل  من  األفريقية  الدول  مع  واإلعالمية 

وعلمية وتعليمية. نوجزها على النحو التالى:

)39( عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
)40( أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم-جامعة القاهرة 
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1ـ الهيئة العامة لالستعالمات المصرية:

تمثل جهاز اإلعالم الرسمي والعالقات العامة للدولة، ورغم تبعيتها لوزارة اإلعالم 
)اإلرشاد القومي( منذ نشأتها عام 1954 من الناحية الوظيفية واإلدارية، إال انها تتبع 
المباشرة  الفاعليات  لتغطية  المتبادل  بالتنسيق  يتعلق  فيما  مباشرة  الجمهورية  رئاسة 
لمؤسسة الرئاسة أمام اإلعالم الخارجي.41 وتتمثل المهام األساسية للهيئة فى نقل صورة 
العالمي، وأيضا نقل صورة  العام  مصر الحقيقية وما يدور بها من أحداث إلى الرأى 
العالم إلى مصر، من خالل مكاتبها الخارجية الملحقة بالسفارات المصرية فى العديد من 

عواصم العالم.42
2ـ المكاتب اإلعالمية المصرية بأفريقيا: 

بلغ عدد المكاتب اإلعالمية حتى عام 2002 تسعة مكاتب من بين 44 مكتباً على 
مستوي العالم وقد أنشئت بعد حصول الدول األفريقية على االستقالل فى فترة الستينات 
)1961- 1975(. وتعد هذه المكاتب بمثابة قنوات اتصال في أهم العواصم األفريقية     
) أديس أبابا، داكار، نيروبي، كينشاسا، الخرطوم، تونس، الرباط، الجوس، مقديشيو(43. 
وفى عام 2015 تقلص عدد المكاتب اإلعالمية المصرية بدول العالم كله ليصبح 16 
خمسة  إلى  المصرية  لألستعالمات  العامة  الهيئة  لتقسيم  طبقا  موزعة  إعالمياً  مكتباً 
إدارات عامة، وضمت إدارة أفريقيا 5 مكاتب موزعة فى الخرطوم بالسودان وأديس 
أبابا بأثيوبيا وكامباال بأوغندا وبريتوريا بجنوب أفريقيا وأبوجا بنيجيريا. وبناء على ذلك 
المغرب  فيها  بما  مكاتب   7 األفريقية  بالدول  المصرية  اإلعالمية  المكاتب  أصبح عدد 
والجزائر، منها 3 مكاتب فقط بدول حوض النيل )أثيوبيا، وأوغندا، والسودان(44. وتمثل 
تلك المكاتب النافذة المطلة على الرأى العام األفريقي، اضافة إلى السعي لتقوية الروابط 
المباشر والمستمر والمكثف بوسائل  بين مصر والدول األفريقية عن طريق االتصال 
المختلفة  المؤتمرات والندوات  إذاعة وتليفزيون وصحافة، وعقد  المختلفة من  اإلعالم 
اإلعالمية والثقافية، وإذاعة بعض البرامج عن مصر في إذاعات هذه الدول، وإصدار 
النشرات اإلخبارية الدورية بمختلف اللغات األجنبية- السائدة فى أفريقيا- أو بلغات تلك 
التى تعرض خاللها  الثقافية واإلعالمية  المعارض واألسابيع  وإقامة  األفريقية،  الدول 

.www.sis.gov.eg ،41( الموقع الرسمي للهيئة العامة لألستعالمات المصرية(
)42( المرجع السابق.

)43( التقرير اإلستراتيجي 2009/2010، مرجع سابق، ص 243.
.www.sis.gov.eg )44(
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األفالم التسجيلية والروائية والترفيهية الهادفة. كما تنظم مشاركة الفرق الفنية الشعبية 
والتمثيلية فى المناسبات الدينية والقومية المختلفة لتبادل التعارف والتعبير عن عادات 

الشعوب وتطورها وتوثيق وتوطيد أواصر الصداقة بين مصر والدول األفريقية.45
3ـ اإلذاعات المصرية الموجهة إلى الدول األفريقية:

بدأت مصر فى إرسال البرامج الموجهة ألفريقيا والعالم فى عام 1953. وفى يوليو 
1954 ظهرت إذاعة صوت أفريقيا، أول إذاعة مصرية موجهة إلى الشعوب الناطقة 
اإلذاعات  من  العديد  القاهرة  ذلك وجهت  بعد  كينيا.  لشعب  وبخاصة  السواحلية  باللغة 
باللغات واللهجات األفريقية كالهوسا واليوريا والبامبرا والولوف إلى متحدثيها بمنطقة 
القارة  وسط  منطقة  إلى  واللنجاال  والسندميلي  والشوانا  النيانجا  وبلغات  أفريقيا  غرب 
وبلغة الزولو إلى جنوب أفريقيا وبالصومالية والسواحلية والتيجرينية إلى شرق أفريقيا، 
باإلضافة إلى اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبابية والبرتغالية والعربية فى المناطق 
تأييد  بهدف  اإلذاعات  هذه  وإنشئت  لها.  رسمية  لغة  اللغات  هذه  تتخذ  التى  المختلفة 
الحركات والثورات األفريقية الشاملة ضد االستعمار وتعريف الشعوب األفريقية بأوجة 

النشاط الثقافى والحضاري والعلمي المصري ونشر اللغة العربية.46
قال  فقد   ،1968 وحتى   1954 من  الفترة  فى  قويا  تأثيراً  اإلذاعات  لهذه  كان  ولقد 
دورا  لعبت  أنها   1962 عام  فى  السواحلية  اإلذاعة  عن  كينياتا  جومو  الكيني  الزعيم 
خطيرا فى كينيا وأنه كان يستمع إليها وهو فى سجنه، وكان يستدعي حراسه ليستمعوا 
القاهرة وأنها كانت سببا في رفع معنوياته. كما عبر عن  أفريقيا من  إلى صوت  معه 
مدي دقة األخبار وسرعة انتقالها في ذلك الوقت47. وكان هناك مردود مماثل لإلذاعة 
أخذ  أثرها  على  الذى  الصومالى  الشعب  لدي   1957 عام  الصومالية  باللغة  الموجهة 
يطالب باإلستقالل والوحدة. ولم تقتصر البرامج الموجهة على الجانب السياسي فقط، 
بل تناولت جوانب أخري متنوعة تضمنت االتجاهات األدبية والفكرية والثقافية والفنية 
لتعليم  وبرامج  والطفل  للمرأة  متخصصة  وبرامج  اإلسالمية  الطبية  والثقافية  والعلمية 

اللغة العربية وغيرها.48
الفترة من 1952 وحتى 1985،  التبادل الطالبي بين مصر والدول األفريقية فى  )45( رجاء إبراهيم سليم، 
والعلوم  االقتصاد  كلية  السياسية،  والدراسات  البحوث  مركز  الخارجية،  السياسة  أدوات  أحدي  فى  دراسة 

السياسية، القاهرة، 1989، ص70، 71.
)46( المرجع السابق ،ص -72 75.

)47( أحمد محمد البيلي عبدالفتاح عجاج، البعد الثقافي للدور المصري فى أفريقيا، مرجع سابق، ص 99.
)48( المرجع السابق.
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4ـ التليفزيون المصري: 

عمل التليفزيون المصري خالل فترة التسعينيات على دعم تبادل البرامج التليفزيونية 
والثقافية  السياسية  البرامج  التبادل  شمل  وقد  أفريقية،  دولة   40 من  وأكثر  مصر  بين 
عام  انطلقت  التى  المصرية  الفضائية  القناة  خالل  من  والدينية  والتعليمية  واإلعالمية 
القمر  خالل  من  األفريقية  القارة  إرسالها  ليغطي  والفرنسية  اإلنجليزية  باللغة   1990

الصناعي عربسات49.
5ـ الصحافة المصرية:

اهتمات الصحافة المصرية بصفة عامة بالقضايا األفريقية فى فترة الستينات وعملت 
الشئون األفريقية، والعمل  للتخصص فى  الشابة  الكوادر الصحفية  على تشجيع بعض 
أن هذا  إال  األفريقية في مصر،  بالسفارات  المتطورة  العالقات  إقامة جسور من  على 
االهتمام قد غاب في فترة السبعينيات وما بعدها بسبب تراجع اهتمام الدولة المصرية 
الستينات  في  األفريقي  الوطني  التحرر  بقضايا  االرتباط  كان  فقد  األفريقية.  بالقضايا 
يمثل خطأً رئيسياً في اهتمامات القيادة والسياسة المصرية.50وجدير بالذكر أن أفريقيا 
قد عادت إلى اهتمام الصحافة المصرية سواء الرسمية أو الحزبية أو الخاصة مع بروز 
مشكلة مياة النيل وبناء سد النهضة األثيوبى خالل فترة الثورة المصرية 25 يناير 2011 

وحتى 30يونيو 51.2013
6ـ االتفاقيات اإلعالمية والثقافية:

أبرمت مصر مع الدول األفريقية مجموعة من االتفاقيات فى مجاالت التعاون اإلعالمي 
الفترة من 1963 وحتى 2013 حيث وقعت  والثقافي والفني والعلمي والتعليمي خالل 
مصر ما يقرب من 26 وثيقة ما بين مذكرة تفاهم واتفاق وبروتكول وبرامج تنفيذية مع 
26 دولة أفريقية فى المرتبة األولى حيث أبرمت معها مصر 10 اتفاقيات، يليها دول شرق 
أفريقيا بعدد 7 اتفاقيات، ثم الوسط األفريقي بعدد 4 اتفاقيات، ثم الجنوب بعدد 3 اتفاقيات52. 

)49( عبدالجيد عمارة، اإلعالم المصري والعالقات الثقافية مع أفريقيا، مرجع سابق، ص ص392-394.
)50( عواطف عبدالرحمن، أمال الشاذلي، أفريقيا والرأى العام العربي، دراسة تحليلية التجاهات الصحف العربية نحو أفريقيا، 

العالقات العربية األفريقية دراسة تحليلية في أبعادها  المختلفة، معهد البحوث والدراسات العربية، 1987، ص ص 449-450.
)51( أحمد محمد البيلي عبدالفتاح عجاج، البعد الثقافي للدور المصري فى أفريقيا، مرجع سابق، ص 101.

بعدد  بيانات  الدولية،  للعالقات  المركزية  اإلدارة  المصري،  اإلذاعة والتليفزيون  اتحاد  )52( وزارة اإلعالم، 
االتفاقيات اإلعالمية والثقافية خالل الفترة)-1963 2013(، نوفمبر 2017. ـ الهيئة العامة لإلستعالمات إدارة 

الوثائق الميكروفيلمية، بيانات باالتفاقيات الثقافية واإلعالمية بين مصر وأفريقيا، نوفمبر 2017.
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كما سعت مصر إلى توظيف آليات أخري لدعم التبادل الثقافي بين مصر ودول القارة 
األفريقية من خالل اإلستعانة بالوزارات المختلفة وكان فى مقدمتها وزارة التعليم العالى 

التى سعت إلى توظيف مجموعة من األدوات من أجل تحقيق هذا التواصل من خالل53:
1ـ المراكز الثقافية بالخارج: فمنذ عام 1955 أنشأت مصر فى الوطن العربي 
وأوروبا وأمريكا الالتينية وأفريقيا 27 مركزا ثقافياـ منهم 15 مركزا فى عواصم 
الدول األفريقية، وتقوم وزارة التعليم العالى باإلشراف على هذه المراكز الثقافية 
بالخارج. وبرغم توقف بعضها بعد عدة سنوات قليلة من إنشائها، إال أنها أدت 
دورا مهما فى الدول األفريقية كالجزائر والصومال وموريتانيا، وبعض الدول 
ذات األعداد الكبيرةمن المسلمين الذين يرغبون فى تعلم اللغة العربية كنيجيريا 
المصرية  االقتصادية  الظروف  لوطأة  ونتيجة   1964 عام  وبعد  وسيراليون، 
ألغيت هذه المراكز والمكاتب الثقافية بقرار من رئيس الوزراء باستثناء المراكز 
التى توجد فى البالد األفريقية ذات األهمية مثل مركز مقديشيو ومكتبة هرجسيا 
بالصومال، ومركز نواكشط بموريتانيا الذى جمد نشاطه نتيجة لقطع العالقات 
)نيجيريا(  كانو  ومركز  ديفيد،  كامب  اتفاق  أثر  على  البلدين  بين  الدبلوماسية 
فى  أغلق  الذى  بني غازي  إلى مركز  باإلضافة  )سيراليون(  فريتاون  ومركز 

1974 وطرابلس الذى أغلق 1977 بعد زيارة السادات للقدس54.
مكتبا   29 إلى  حاليا  الخارجية  الثقافية  والمراكز  المكاتب  عدد  ولقد وصل 
ومركزا ثقافيا منهم 4 مراكز فقط بالدول األفريقية بنسبة %13.8 وهي مركز 
طرابلس بليبيا، ومركز الرباط بالمغرب، ومركز نواكشوط بموريتانيا، ومركز 
كانو بنيجيريا55. وتهدف هذه المراكز إلى التعرف بتاريخ مصر وبالتطورات 
العربية واالسالمية، وتكوين  الثقافة  العمل على نشر  الثقافية واالجتماعية مع 

رأى عام متعاطف مع القضايا المصرية.

الطالب  تتولى شئون  التى  للوافدين  العامة  التعليمية:كاإلدارة  المؤسسات  2ـ 
الوافدين من مختلف بلدان العالم والدول األفريقية للدراسة فى الجامعات والمعاهد 
الطالبية  لألنشطة  العامة  اإلدارة  وكذلك  الشريف.  األزهر  عدا  فيما  المصرية 
التى تتولى شئون النوادي االجتماعية وتعمل على تقديم الرعاية الثقافية للطالب 

)53( أحمد محمد البيلي عبدالفتاح عجاج، البعد الثقافي للدور المصري فى أفريقيا، مرجع سابق، ص 103.
الفترة من 1952 وحتى 1985،  التبادل الطالبي بين مصر والدول االفريقية فى  )54( رجاء إبراهيم سليم، 

مرجع سابق، ص 76-77.
)55( وزارة التعليم العالي، قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بيان بعدد المراكز والمكاتب الثقافية الخارجية، نوفمبر 2017.
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من  )اليونسكو( وهي  الثقافية  والعلوم  للتربية  القومية  الشعبية  وكذلك  الوافدين، 
الهيئات التدريبية الخاصة بالوافدين وتتبع وزارة التعليم العالي وتقوم بالتعاون مع 
مختلف األجهزة التربوية والثقافية والعلمية لدي الدول األعضاء بمنظمة اليونسكو 
للتدريب والدراسة بمصر، ومعهد البحوث والدراسات األفريقية الذى يعد أبرز 
وأقدم المعاهد العربية المتخصصة في الشأن األفريقي، والمركز التعليمي للغة 
العربية للطالب الوافدين وهو احد األدوات المصرية لتعليم اللغة العربية الفصحي 

للطالب الوافدين للدراسة بمصر من مختلف الجنسيات ومنهم األفارقة56.
3ـ االتفاقيات البرامج الثقافية: عقدت وزارة التعليم العالى عددا من االتفاقيات 
والبرامج الثقافية على مستوي الوزارات وأخري ثنائية بين الجامعات المصرية 
واألفريقية في المجاالت الثقافية والعلمية والتعليمية والفنية المختلفة. وقد جاءت 
دول شرق أفريقيا فى المرتبة األولى فى هذه االتفاقيات بنسبة 30.8 %، يليها دول 
غرب أفريقيا بنسبة 25.6 %، يليها دول وسط وجنوب القارة بنسبة 15.4 %، ثم 

دول شمال أفريقيا فى المرتبة األخيرة بنسبة 12.8 % 57.
الدراسية  المنح  برامج  في  المصرية  الحكومة  والتدريب:بدأت  المنح  4ـ 
عام  منذ  المصرية  والمعاهد  بالجامعات  األفريقية  الدول  طالب  إلى  المقدمة 
1960 وقد احتلت دول غرب أفريقيا المرتبة األولى فى حصولها على المنح 
الخاصة بمصر، يليها دول شرق القارة عدا السودان، ثم دول شمال أفريقيا ، 
يليها دول وسط أفريقيا، ثم دول جنوب القارة58. ويعد عام 1965 بداية استقدام 
متدربين من الدول الفريقية، حيث إن مجال التعاون الثقافي فى مصر ال يقتصر 
على الجامعات فقط بل يمتد إلى مجاالت مختلفة ومتنوعة منها التطوير الفني 
والمهني والتدريب في المصانع المصرية سواء على نفقة الحكومة المصرية أو 
على نفقة حكومة الدولة الوافدة أو على نفقة المتدرب الخاصة أو على حساب 

جهات ومؤسسات مانحة59
وفيما يتعلق بدور وزارة األوقاف:

سعت الوزارة إلى توظيف عدد من األدوات واآلليات التى من شأنها توطيد العالقات 

)56( أحمد محمد البيلي عبدالفتاح عجاج، البعد الثقافي للدور المصري في أفريقيا، مرجع سابق، ص 103: 107.
)57( الموقع الرسمي لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى، نوفمبر 2017،

www.mohe-casm.edu.eg/menu/culture_exchange/2003/2003.jsp
)58( رجاء إبراهيم سليم، التبادل الطالبي بين مصر والدول األفريقية في الفترة من 1952 وحتى 1985، مرجع سابق، ص115.

)59( المرجع السابق، ص 105.
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الثقافية مع الدول األفريقية من خالل:
1ـ المركز اإلسالمي المصري بمدينة دار السالم بتنزانيا: تأسس عام 1968 
وتشرف عليه وزارة األوقاف المصرية ويقوم بنشاط دعوي وتعليمي فى تنزانيا 

وكل منطقة الشرق األفريقي60.
2ـ معهد الحوار الحضاري وإعداد المبعوثين: وهو من المستحدثات الجديدة 
بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ويهدف إلى تأسيس أحيال جديدة من الدعاة 

الذين يتم إيفادهم للخارج61.
إلى توظيف عدد من اآلليات من شأنها  الثقافة فقد سعت  وفيما يتعلق بدور وزارة 

توطيد التعاون الثقافي بين مصر والدول األفريقية من خالل:
1ـ قطاع العالقات الثقافية الخارجية: ويعمل هذ الجهاز على تدعيم الروابط 
الثقافية وتأكيد أواصر الصداقة بين مصر والعالم وذلك بتوظيف كل من اإلدارة 
المركزية لالتفاقيات والبرامج الثقافية والتى تختص بمناقشة وتنفيذ بنود البرامج 
وكذلك  والموسيقي.  والمسرح  بالسينما  الخاصة  الثقافية  واالتفاقيات  التنفيذية 
اإلدارة المركزية للمنظمات واالتحادات الدولية الحكومية وغير الحكومية التى 
تقوم بأنشطة ثقافية دولية. باإلضافة إلى المركز المصري للتعاون الثقافي الدولى 
الدبلوماسيين األجانب، من خالل  إلى  الثقافية والفنية  الخدمات  بتقديم  والمعني 

المعارض الفنية والعروض السينمائية والندوات الثقافية وغيرها62.
2ـ المركز القومي للترجمة: والمعني بحركة الترجمة ودورها فى النهضة 
الثقافية من خالل مالحقة الفكر اإلنساني فى شتي لغاته المختلفة وترجمته إلى 

اللغة العربية63.
3ـ االتفاقيات الثقافية مع الدول األفريقية: أبرمت مصر مع الدول األفريقية 
عددا من االتفاقيات الثقافية منذ عام 1952، وقد كانت هذه االتفاقيات فى أوج 
عبدالناصر  جمال  فيها  أولى  التى  الفترة  وهي  الستينيات  فترة  فى  إزدهارها 

)60( وزارة األوقاف، اإلدارة العامة للعالقات الخارجية، بيان بعدد األئمة الدائمين المصريين في دول أفريقيا، 
القاهرة، نوفمبر، 2017.

)61( Digital. ahram. org.eg/articles.aspx/serial=1602912&eid=3498
الثقافية، دليل  البحوث  إدارة  للتخطيط والمتابعة،  العامة  للثقافة، اإلدارة  المجلس األعلى  الثقافة،  )62( وزارة 

أجهزة النشاط الثقافي، القاهرة، 1997، ص 18-20.
)63( وزارة الثقافة، المجلس األعلى للثقافة، اإلدارة العامة للتخطيط والمتابعة،السجل الثقافي، القاهرة، 2011، 

ص118.
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اهتمامه بالجانب األفريقي وتقلصت فى فترة حكم السادات ومبارك نتيجة تغير 
التوجهات السياسية للدولة فى تلك الفترة64.

دور مصر اإلعالمي الراهن في القارة األفريقية:
الصحفيين  من  للمتدربين  األفريقي  الوفد  مع  مؤخراً  السيسي  الرئيس  لقاء  أعاد 
األفارقة- إلى األذهان الدور الكبير والرائد الذي كانت تقوم به مصر في القارة األفريقية، 

وكانت مقوماته وركائزه األساسية تتمثل في: 

أوالً: اإلذاعات الموجهة من مصر للقارة األفريقية منذ أن بدأت شبكة اإلذاعات 
الموجهة في مصر عام 1953 ببرنامج موجه إلى أفريقيا، ثم بدأت عملها بشكل 
عاما  الخمسين  خالل  دورها  تواصل  أن  يجب  وكان   1954 يوليو  منذ  منتظم 
أنها  برنامج محدد، ورغم  عند  يتوقف  بها وال  االهتمام  يتصاعد  وأن  الماضية 
تبث حاليا حوالي 19 ساعة يوميا لمنطقتي غرب وشرق أفريقيا بحوالي 8 لغات 
التيجريني-  الفوالني-  الصومالي-  العفر-  )كالهاوسا-السواحيلي-الزولو-  وطنية 
واألمهري ...إلخ(. ولكنها تحتاج إلى التطوير بما يالءم المستجدات التى فرضتها 

الثورة التكنولوجية فى مجالي االتصال والمعلومات.
أما الركيزة الثانية: فكانت مكاتب مصر اإلعالمية العاملة بالسفارات المصرية 
بأفريقيا، وكانت تضم عددا كبيرا من المكاتب تعمل بشكل هائل على التواصل 
والتفاعل مع مفردات اإلعالم األفريقي كافة من"صحافة- إذاعة- تليفزيون"، ورغم 
أنه البد من تفعيل دور المراكز الثقافية والمكاتب اإلعالمية المصرية في الدول 
األفريقية، وإنشاء المزيد منها خاصة في منطقة حوض النيل والقرن األفريقي، إلى 
جانب تفعيل دور الجامعات والمراكز الثقافية وغيرها من أدوات التأثير، إال أنه 
لم يتبّق من هذه المكاتب سوى 7 مكاتب تعمل في كل من: الخرطوم- أديس أبابا- 
أبوجا- كمباال- بريتوريا- الجزائر- والرباط" بالشمال األفريقي"، وهي المكاتب 
لغلق  المدروسة والممنهجة  الخاطئة وغير  السياسة  المرشحة لإلغالق في ظل 

مكاتب الهيئة العامة لالستعالمات بالخارج "واحداً تلو اآلخر"....
وتبقى الركيزة الثالثة: والتي كانت مصر تعمل من أجلها لتقريب األواصر مع القارة 
األفريقية "إعالمياً" وهي وصول اإلرسال التليفزيوني عن طريق "قمري: نايل سات 

بين مصر وأفريقيا،  الثقافية واإلعالمية  بيانات  الميكروفيلمية،  الوثائق  إدارة  العامة لإلستعالمات،  الهيئة   64
نوفمبر2017.
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وعرب سات" إلى كافة أنحاء القارة األفريقية.. فضال عن محاولة إطالق قناة قضائية 
أفريقية وتفعيلها، وهي المبادرة التي سبق أن تقدم بها الرئيس المصري األسبق حسني 
 5 في  الليبية  سرت  بمدينة  عقُدت  التي  الخامسة  األفريقية  القمة  مؤتمر  إلى  مبارك، 
يوليو 2005، على أن تستضيف مصر المقر األرضي لهذه القناة الفضائية األفريقية، 
ويتم استخدام إمكانات أقمارها الصناعية وتقديم كافة التسهيالت الالزمة، على أن تبث 

باللغات األكثر انتشاراً في أفريقيا.
وقد استضافت مصر بالفعل اجتماعاً لبحث إنشاء قناة فضائية أفريقية، وذلك بالدعوة 
إلى اجتماع خبراء اإلعالم بدول االتحاد األفريقى في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2015 
المصرية.  الصناعية  األقمار  بثها عبر  يتم  أفريقية  قناة فضائية  بإنشاء  المبادرة  لتفعيل 
وكان يهدف االجتماع الذي حضره رئيس المفوضية ألفا عمر كونارى وبمشاركة خبراء 
إلى تحديد الخطوات  المدني  المنظمات االقتصادية والمجتمع  اإلعالم األفارقة وممثلي 
المؤسسية والقانونية الالزمة والمسائل الهندسية والفنية لتنفيذ مبادرة الرئيس المصري 
األسبق مبارك التي أطلقها خالل قمة االتحاد األفريقي في يناير 2005 وتقديم تقرير عن 
آخر التطورات وتوصيات لجنة الخبراء إلى قمة االتحاد األفريقي التالية في يناير 2006 
أبوالغيط،  أحمد  وقتها  المصري  الخارجية  وزير  صرح  أخرى،  جهة  من  بالخرطوم. 
بأن مبادرة إنشاء قناة فضائية أفريقية تهدف إلى تمثيل القارة األفريقية بمختلف شعوبها 
وثقافاتها وأنها القت قبوالً من الدول األفريقية، وحيث أبدى رئيس المفوضية األفريقية 
إيمانا  أفريقيا  باسم  تتحدث  قناة  أهمية وجود  إلى  أبوالغيط  ونوه  المبادرة.  لتنفيذ  تحمساً 
بأهمية االنصهار االجتماعي والثقافي في أفريقيا إلى جانب الدور الهام الذي تلعبه وسائل 
اإلعالم في ترسيخ وعي الشعوب األفريقية بالقضايا االفريقية خاصة في مجال الرعاية 
الصحية والوقائية من األمراض المعدية ونقل صورة إيجابية عن أفريقيا للعالم الخارجي.. 
حيث كانت هناك مبادرة أخرى مصرية على الساحة اإلعالمية تتمثل في مبادرة بث قناة 
النيل الدولية للدول األفريقية. ويبدو أننا في هذه الناحية، لم نكن نفتقد البرامج اإلخبارية 
والحوارات والدراما والموسيقى والموضوعات والمنوعات التليفزيونية المميزة والمختلفة 
وخالفه والتي تناسب المشاهد األفريقي، لكننا أصبنا هذه الركيزة في مقتل حين فكرنا 
في ترشيد النفقات فقط، وبقي الطموح المصري في الوصول إلى أركان القارة األفريقية 
مجرد وهم كبير  بعد أن تم تفريغه من مضمونه ورسالته على أيدي حزب أعداء النجاح 

على مدار العصور.
 ،2006 القاهرة في عام  أفريقية من  قناة فضائية  لقد أضعنا فرصة ذهبية إلطالق 
األفارقة  اإلعالم  وزراء  مؤتمر  يمول  من  حول  اإلعالم  مع  الخارجية  اختلفت  حينما 
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وقتها لنخلص في النهاية إلى انعقاد المؤتمر في "أديس أبابا"، وضاعت الفكرة – التي 
كما سبق أن ذكرنا- قد تبناها في ذلك الوقت الرئيس األسبق "مبارك"، وتكون بمثابة 
بعدها  من  األفريقية..  التليفزيونية  والمنوعات  البرامج  كافة  فيها  تنصهر  التي  البوتقة 
تقريبا ماتت الفكرة أو انتقلت إلى مراكز التحكم األخرى المعروفة في القارة خاصة في 

الجنوب والغرب.
وقد اكد الرئيس السيسي خالل اللقاء أن مصر تتبنى سياسة منفتحة تجاه جميع الدول 
الدول  التدخل في شؤون  ترتكز على عدم  ثابتة  مبادئ  إطار من  في  األفريقية، وذلك 
األفريقية واحترام سيادتها على أراضيها، وبذل أقصى جهد في تعزيز التعاون والتنمية 
بين مصر ودول القارة، فضالً عن التعبير عن الشواغل األفريقية في مختلف المحافل 
الدولية وخاصة في إطار عضوية مصر الحالية في مجلس األمن الدولي، ومجلس السلم 

واألمن األفريقي، ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
وأشار الرئيس إلى أن مصر مثلما كانت حريصة في السابق على دعم تحرر الدول 
األفريقية وحق شعوبها في تقرير مصيرها، فإنها حريصة في الوقت الحاضر على دعم 
التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا، وتعزيز التطور االجتماعي واالقتصادي لكافة 
شعوب القارة، مؤكداً في هذا السياق حرصه على المشاركة الدائمة في كافة قمم االتحاد 
األفريقي لتفعيل التعاون على المستوى القاري، فضالً عن القيام بالعديد من الزيارات 

الثنائية للدول األفريقية الشقيقة.

صورة إفريقيا  فى اإلعالم المصري:

اتجاهات  عن  أجريت  التى  الدراسات  وأكدتها  عنها  كشفت  محورية  حقيقة  وهناك 
اإلعالم المصرى ومستوى استجابته وتفاعله مع القارة اإلفريقية والتحديات التى تواجه 
إليها الخبرة المتراكمة عن المشاركة فى المؤتمرات ومتابعة األنشطة  شعوبها مضافاً 
األكاديمية واإلعالمية التى قامت بها منظمة الوحدة اإلفريقية ومجلس التعليم اإلعالمى 
اإلفريقى. تشير هذه الحقيقة إلى أن اهتمام اإلعالم المصرى بالقارة األفريقية يتواكب 
صعوداً وهبوطاً مع اهتمام ومواقف القيادة السياسية الحاكمة إذ يتحدد موقع أفريقيا على 
االستراتيجية  الرؤية  فى ضوء  مصر  فى  التنفيذيين  القرار  وصناع  القيادة  هذه  أجندة 
 – والدولية  اإلقليمية  االقتصادية  والمصالح  السياسية  والمصالح  السياسية  والتحالفات 

وتفصيالً لذلك نرصد ما يلى:-

أوالً: لقد تصاعد االهتمام اإلعالمى المصرى فى حقبة الستينيات مصاحباً ومتواكباً 
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مع المد التحررى فى كل أنحاء أفريقيا وعالقات التضامن الواعى بين زعماء التحرر 
الوطنى فى هذه المرحلة والذى تجسد فيما عرف بمجموعة الدار البيضاء )عبد الناصر 
اهتماماً  الحقبة  هذه  شهدت  وقد   1961 عام  موديبوكيتا(   – سيكوتورى   – نكروما   –
التغطية  شملت  التى  الصحفية  الكتابات  فى  تمثل  األفريقية  بالشئون  مكثفاً  إعالمياً 
اهتمت  كما  األعمدة  وكتاب  والتعليقات  الصحفية  واألحاديث  والتحقيقات  اإلخبارية 
فى  وبدأت  األفريقية  الشئون  فى  متخصصة  كوادر  بتكوين  آنذاك  المصرية  الصحف 
تلك الفترة اإلذاعات الموجهة إلى أفريقيا فى بث برامجها من القاهرة. وقد لعب اإلعالم 
خالل  من  سواء  األفريقية  التحرر  حركات  مساندة  فى  بارزاً  تاريخياً  دوراً  المصرى 
اإلعالم المقروء أى الكتابة عن القضايا السياسية والثقافية األفريقية أو البرامج اإلذاعية 

الموجهة إلى الشعوب اإلفريقية.

الثمانينيات  فى  ذروته  بلغ  حتى  تزايد  انحساراً  السبعينيات  حقبة  شهدت  ثانياً: 
معظم  فى  األفريقية  الشئون  فى  إعالميين  متخصصين  نجد  ال  بتنا  حتى  والتسعينيات 
الصحف المصرية كما انحصر االهتمام فى اإلعالم المسموع والمرئى بالقضايا األفريقية 
فى التغطية اإلخبارية ألحداث القارة خصوصاً ما يتعلق بالكوارث والمجاعات ومشاكل 
الحدود واالنقالبات العسكرية وتراجعت الكتابات الجادة والتحليالت العميقة عن قضايا 
باستثناء صحيفة  وذلك  األفريقية  القارة  فى  واإلتصالية  الثقافية  القضايا  وسائر  التنمية 
األهرام التى كان لها السبق فى حقبة الستينيات فى تخصيص قسم للشئون األفريقية ثم 
استعادت اهتمامها فى التسعينيات بتعيين مراسلين دائمين لها فى جنوب أفريقيا. ولألسف 

أغلقت مكاتبها فى العام الماضى دون أسباب معلنة.

ثالثاً: اقتصر تراث االهتمام اإلعالمى بأفريقيا خالل حقبتى الثمانينات والتسعينيات 
واالتفاقيات  األفارقة  والحكام  الرؤساء  زيارات  مثل  الرسمية  العالقات  تغطية  على 
سواء  األخرى  المجاالت  وتوارت  األفريقية  الوحدة  منظمة  واجتماعات  الحكومية 
الثقافة والفن أو اإلبداعات األفريقية وقضايا البيئة وحقوق اإلنسان اإلفريقى عن أنظار 
اإلعالميين المصريين. ومما يجدر ذكره أن األحداث الخطيرة التى شهدتها القارة خالل 
العناية اإلعالمية  لم تلق  انهيار الصومال ومذابح رواندا وبوردوندى  التسعينيات مثل 
الواجبة فلم نسمع أو نقرأ عن وجود صحفيين أو إعالميين مصريين بمواقع األحداث 

التى تدخل ضمن الدائرة اإلقليمية األولى لألمن القومى المصرى.

رابعاً: يفتقد اإلعالم المصرى وجود ُكتاب وإعالميين مهتمين بالثقافات والحضارات 
األفريقية ولذلك نادراً ما نجد أى تغطية إعالمية لألنشطة الثقافية والبيئية بالقارة رغم 
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الجوانب  السياسية على حساب  بالجوانب  تنوعها وتعددها فقد جاء االهتمام اإلعالمى 
الثقافية تماماً.

إفريقيا فى اإلعالم  التى أجريت عن صورة  العديدة  الدراسات  نتائج  خامساً: تشير 
المصرى إلى تراجع موقع القارة وقضاياها السياسية واالقتصادية على أجندة وأولويات 
اإلعالم المصرى فقد أوضحت هذه الدراسات ضآلة حجم االهتمام اإلعالمى سواء ما 
يتعلق بالتغطية اإلخبارية لألحداث األفريقية أو مواد الرأى ويالحظ بصفة عامة غلبة 
وغياب  بالقارة  تقع  التى  واألحداث  للقضايا  اإلعالمية  المعالجات  على  السلبى  الطابع 
الدول  المصرى عن  الخطاب اإلعالمى  يتسم  بالمعلومات. وإجماالً  الموثقة  التحليالت 
الحروب  المتفجرة مثل  السياسية  باآللية والظرفية واالقتصار على األحداث  األفريقية 

والصراعات األهلية والمجاعات.

وتتم التغطية اإلعالمية عبر وكاالت األنباء الغربية والمحطات التليفزيونية العالمية 
األفريقية  القارة  تجاه  األهلية  والصراعات  موضوعيتها  وعدم  بتحيزاتها  المعروفة 

وشعوبها.

سادساً: كما لوحظ أن بعض الكتابات الصحفية تتسم بروح التعالى وذلك بالحديث عن 
ريادة اإلعالم والثقافة المصرية فى القارة، فضالً عن استخدام بعض النقاد الرياضيين 
الحضارى  بالتاريخ  اإللمام  وعدم  التقدير  وسوء  الجهل  عن  تنم  الئقة  غير  صفات 
والثقافى للقارة األفريقية مما يثير ردود أفعال عدائية وسلبية لدى األفارقة وفى السينما 
والمسلسالت التليفزيونية، وفى بعض األعمال الدرامية القليلة التى اعتمدت على الخلفية 
اإلفريقية لوحظ غلبة الجهل وسوء الفهم واالستخفاف والتركيز على الفقر واألمية لدى 
الشعوب األفريقية، وتجاهل التراث الثقافى والحضارى الثرى الذى تتميز به المجتمعات 

األفريقية.

ولعل أخطر ما يهدد مصداقية وموضوعية الصورة التى يروجها اإلعالم المصرى 
المقروءة والمرئية والمسموعة  أفريقيا يكمن فى اعتماد وسائل اإلعالم المصرية  عن 
على وكاالت األنباء الغربية وشركات التليفزيون العالمية، ويعزى ذلك إلى عدم وجود 
ظلت  التى  األهرام  جريدة  باستثناء  المصرية  الفضائيات  أو  للصحف  سواء  مراسلين 
محتفظة بمكتبها فى جنوب أفريقيا ثم قررت إغالقه فى الفترة األخيرة دون أسباب معلنة.

سابعاً: رغم عضوية مصر فى بعض مؤسسات العمل اإلعالمى الجماعى على مستوى 
المردود  لوحظ ضآلة  األفريقية  اإلذاعات  وإتحاد  األفريقى  اإلعالم  مجلس  مثل  القارة 
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الثقافى واإلعالمى لنشاط المكاتب اإلعالمية التى تمثل الهيئة العامة لالستعالمات إذا 
نادراً ما كنا نجنى ثمار الجهد المفترض أن تقوم به لتصحيح صورة إفريقيا لدى المواطن 
المصرى من خالل خالل تنظيم معارض إعالمية أو ندوات ثقافية مشتركة من األفارقة.

على   )2003 والعالم  )مصر  ورقة  فى  شدد  الحاكم  الحزب  أن  ذكره  يجدر  ومما 
ضرورة أن تحتل أفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية ألنها تمثل العمق األمنى 
واالستراتيجى، خصوصاً ما يتعلق بدول حوض النيل والقرن اإلفريقى. وقد تميزت هذه 
الورقة بدقة التشخيص والتوصيف الواعى للعالقات المصرية األفريقية والتحديات التى 
تواجه هذه العالقات فى المجاالت االقتصادية والسياسية واالستراتيجية والثقافية. ومن 
أبرز التحديات التى أشارت إليها الورقة، شيوع العالقات المغلوطة والمشبوهة المتبادلة 
على الجانبين المصرى من ناحية، واإلفريقى من الناحية األخرى، األمر الذى يدعو إلى 
إيالء المزيد من العناية لتصحيح هذه الصورة من خالل تزويد كل من المناهج الدراسية 
ووسائل اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة بجرعات معلوماتية إضافية وشاملة عن 

القارة وحضاراتها ونضال شعوبها من أجل النهوض والتحرر.

وإذا كان هذا االهتمام من جانب الحزب الحاكم قد رفع إيقاع التفاؤل لدى المهتمين 
بالشئون األفريقية إال أن الفصيل النهائى فى هذه القضية المحورية كان، وال يزال، يرتهن 
المستويين  الجهود على  بهذا ضرورة حشد كل  بالفعل وأعنى  القول  اقتران  بضرورة 

السياسى والثقافى لتحقيق التواصل بين مصر وقاراتها بصورة جادة.

للحزب  السياسية  القيادة  فيه  أبدت  الذى  الوقت  وفى  أنه  للدهشة  المثير  من  ولكن 
السابق  الرئيس  بأن  فوجئنا  األفريقية،  المصرية  العالقات  بقضية  االهتمام  هذا  الحاكم 
للهيئة العامة لالستعالمات قد قرر إغالق المكاتب اإلعالمية فى كل من كينيا والسنغال 
أفريقيا تشمل  يبق سوى ثالثة مكاتب إعالمية فى  لم  السودان وبذلك  وتخفيض مكتب 
جنوب أفريقيا وأثيوبيا ونيجيريا عالوة على دول الشمال األفريقى )تونس – الجزائر 
– المغرب(، والتى تدخل ضمن الدائرة العربية. ولم يقتصر األمر على ذلك بل أصدر 

وزير اإلعالم قراره التاريخى بإلغاء اإلذاعات الموجهة إلى أفريقيا.)4(

موقف الرأى العام:

كشفت الدراسات عن الصورة السلبية السائدة لدى الرأى العام المصري عن أفريقيا 
عدم  فى  وتتمثل  األفارقة  حياة  على  تسيطر  التى  السيئة  الظروف  عن  نتجت  والتى 
االستقرار  السياسى والعوز االقتصادى والتدهور األخالقى والبؤس اإلنسانى، ويعزى 



141المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017

عن  وانطباعاتهم  آراءهم  يستقون  المصرى  العام  الرأى  قطاعات  معظم  أن  إلى  ذلك 
أفريقيا من خالل وسائل اإلعالم والتى تعتمد على المصادر الغربية المعروفة بتحيزها 
ضد أفريقيا، أما النخب المثقفة التى تتيح لها ظروفها ومواقعها الوظيفية إمكانية التعرف 
على الصورة الحقيقية ألفريقيا، فهى أيضاً ال تهتم إال باإلطار العام الذى يتمحور حول 
فى  كثيرة  إيجابيات  من  تخلو  ال  التى  األخرى  الجوانب  ويتجاهل  السياسية  األوضاع 
الثقافة والفلسفة والفن والشعر ومنظومة القيم االجتماعية واألدب والبحث العلمى. هنا 
أفضل  األفريقى  المصرى فى اإلعالم  إلى أن صورة مصر والمواطن  أشير،  أن  أود 
الذى  الرائد  الدور  إلى  استناداً  وذلك  المصرى  اإلعالم  فى  أفريقيا  صورة  من  كثيراً 
قامت به مصر فى مساندة حركات التحرر األفريقية خالل الحقبة الناصرية فضالً عن 
المعاصرة  القديمة واإلنجازات  المصرية  بالحضارة  الدول األفريقية  العديد من  اهتمام 
مناطق  فى  سواء  األفريقى  الشباب  معظم  ويرنو  المصرية،  والثقافة  العلم  مجال  فى 
االنجلوفون أو الفرانكوفون إلى زيارة مصر والتعرف على منجزاتها الحضارية وشعبها 
المتميز واالقتراب من علمائها والتفاعل مع مفكريها ومبدعيها، والتى تناولت اإلعالم 
كينيا  فى  باإلنجليزية  الناطق  األفريقى  واإلعالم  والسنغال  الكاميرون  فى  الفرانكفونى 

وزيمبابوى ونيجيريا وجنوب أفريقيا وناميبيا.

تشمل  مصرية  استراتيجية  إعداد  ضرورة  على  التأكيد  إلى  نخلص  النهاية،  وفى 
السياسات والخطط والبر امج التنفيذية للتفاعل والتواصل مع الدول األفريقية، وأعنى 
أداء  وتطوير  والمسموع،  المرئى  واإلعالم  للصحف  مراسلين  بتعيين  االهتمام  بذلك 
المصري  العام  الرأى  يشعر  بحيث  إعدادها  ومضاعفة  والثقافية  اإلعالمية  المكاتب 
واإلفريقى بمردود إيجابى للجهد الوظيفى الذى تقوم به هذه المكاتب، وهنا نشير إلى 
الدبلوماسية واإلعالمية والثقافية العاملة فى  ضرورة االهتمام بتثقيف وتأهيل الكوادر 
أفريقيا، فضالً عن أهمية تشجيع الجمعيات األهلية التى تعمل فى مجال حقوق اإلنسان 
والمرأة والشباب على مد جسور التواصل إلى الجمعيات المماثلة والمنتشرة فى القارة، 
وهنا ال يمكن إغفال الدور الذى قامت به الجمعية األفريقية التى قامت بدور تاريخى فذ 
فى مساندة استقالل معظم الدول األفريقية وال تزال تواصل دورها التنويرى فى نشر 

الوعى بالقضايا األفريقية.

رؤية مستقبلية لدور مصر تجاه اإلعالم األفريقي:
ويرى بعض الخبراء أن هناك العديد من الملفات العالقة التي تنتظر خطوات مصرية 
جادة وحاسمة للتصدي لها علي المستوى األفريقي، في مقدمتها عالقات مصر بدول 
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حوض النيل والتي تشكو مر الشكوى من تجاهل مصر لها خالل السنوات السابقة سواء 
على المستويين السياسي أو االقتصادي، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية 
تجاه تلك الدول من خالل زيادة المنح الدراسية المقررة لها سواء باألزهر الشريف او 
بالجامعات المصرية المختلفة، وأيضا قيام الهيئة العامة لالستعالمات بدورها الحقيقي في 
دعم عمليات تدريب الصحفيين واإلعالميين األفارقة داخل المؤسسات المصرية وتنظيم 
زيارات لعدد كبير منهم لمصر، خاصة في ظل اهتمام القيادة المصرية ودرايتها الكبيرة 
ويساند  النيل  دول حوض  تجاه  السياسية  القيادة  يدعم جهود  ما  األفريقي وهو  بالملف 
خطوات التقارب المصري - االفريقي ، أيضا يقتضي األمر تطوير برامج معهد تدريب 
اإلنجليزي  بشقيه  أفريقي  متدرب  آالف  أربعة  قرابة  والذي درب  األفارقة  اإلعالميين 
والفرنسي" منذ عام 1977، وكذلك اتحاد "الصحفيين األفارقة" الذي استضافته مصر 

منذ 23 نوفمبر 1974 بعضوية 12 اتحادا أفريقيا. 
القارة  بدول  الماضية ضرورة ربط مصر  الفترة  أكد بعض اإلعالميين خالل  وقد 
األفريقية مما يستلزم التواجد بشكل فعال لشؤون قارة أفريقيا على الشاشات المصرية 
وهو أمر غير متوفر اآلن بشكل مناسب  خاصة ما يتعلق بقضية مياه وادي النيل ومنابع 
النيل، التي يجب االهتمام بها وإبرازها وقد يكون هناك برنامج إذاعي وحيد أسبوعي 
يبث منذ سنوات ولكنه غير كاف، كما يالحظ القصور الشديد في التليفزيون المصري 
أسبوعياً عن القارة األفريقية وهو أيضاً  باستثناء قناة النيل لألخبار التي تقدم برنامجاً 

غير كاف.
ويبدو أن دور اتحاد اإلذاعة والتليفزيون بوزارة اإلعالم ال يجب أن يقتصر على 
عمل دورات تدريبية لألفارقة ليكتسبوا الخبرات، ونساهم في تأسيس محطات إذاعية 
المصيرية  العالقات  لتعميق  خاصة  بقناة  لهم  التوجه  من  البد  ،لكن  لديهم  وتليفزيونية 
إعالمية  اتفاقية   23 تفعيل  من  البد  أيضاً  األفريقية،  القارة  ودول  بين مصر  األساسية 

متنوعة موقعة بين مصر وأشقائها األفارقة.
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أدوات التواصل الثقافي واإلعالمي 
السفيرة/هبة المراسي65

أود أن أنوه إلى أن الورقة ستتناول العناصر التالية:
التعريف بدور واختصاصات قطاع العالقات الثقافية بوزارة الخارجية.- 
وزارة -  تولي  التي  األفريقي   / المصري  واإلعالمي  الثقافي  التعاون  مجاالت 

الخارجية أهمية خاصة لها.
 دراسية 	 )منح  أفريقيا.  والتعليمية واإلعالمية مع  العلمية  التعاون  أهم مجاالت 

ودورات تدريبية(.
 أهم مجاالت التعاون الثقافي والديني مع أفريقيا. )مكاتب ثقافية ومبعوثي األزهر 	

الشريف(.
 أهم االتفاقيات والبروتوكوالت ومذكرات التفاهم الثقافية مع دول أفريقيا.	
 تقديم للسيد السفير/ محمد كاظم ومبادرة " دعماً للتفاهم ".  	

 مقدمة:
"المصلحة  قانون  واحد هو  قانون  إال  يحكمها  الدولية هي عالقات ال  العالقات  إن 
القومية"، وأن القوة العسكرية واالقتصادية، لم تعد كافية لتحقيق مصالح الدول فباتت 
فبإمكان   .. والمعلوماتية  العولمة  في عصر  خاصة  االزدياد،  في  آخذة  الناعمة  القوى 
الدول أن تحصل على النتائج التي تريدها في السياسة الدولية باستخدامها األمثل للقوى 
الناعمة التى تتمثل فى كثير من األحيان فى ) الثقافة والفنون واآلداب واإلعالم والتعليم 
وإتباعها  بها  اللحاق  تريد  الدول األخرى  أداة تجعل  فهى  العلمى والحضارة(  والبحث 
إعجابا بقيمها، أو تقليداً لنموذجها أو تطلعاً للوصول إلى مستوى ازدهارها ورفاهيتها 

وانفتاحها. 

وفى هذا اإلطار، وإنطالقاً من مسئوليتي كمساعد وزير الخارجية للعالقات الثقافية، 
الثقافية للدول المختلفة خاصةً فى  التام بأهمية الدور الذي تقوم به العالقات  واقتناعي 
الدوائر  واتساع  والعربية  الدولية  الساحة  على  المشهودة  والتحديات  المتغيرات  ضوء 
المتجددة فى العالقات الدولية باستخدام كافة أدوات القوى الناعمة فى تحقيق أغراض 

)65(  مساعد وزير الخارجية للعالقات الثقافية 
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المهام واالختصاصات  يلى بعض  فيما  العالم؛ استعرض معكم  ومصالح مختلف دول 
التى يتوالها قطاع العالقات الثقافية بوزارة الخارجية المصرية، فضالً عن أهم مجاالت 

التعاون القائمة بين مصر وأفريقيا وبعض الملفات التى أوليها أهمية خاصة:-  
أوالً: " التعريف بدور واختصاصات قطاع العالقات الثقافية بوزارة الخارجية "

تتعدد أوجه النشاط الثقافي التي يتوالها القطاع الثقافي بوزارة الخارجية بالتعاون ما 
بين جهات داخلية وخارجية بهدف تعظيم االستفادة من تلك النشاطات وتوجيهها بالشكل 
األمثل لخدمة المصالح المصرية واألفريقية المشتركة، حيث يتولى القطاع العديد من 
المهام واالختصاصات فى مجاالت ) الثقافة والعلم والتعليم والبحث العلمى، والتعاون 
واالتصال  والدينية،  العامة  الثقافة  ونشر  الوافدين،  الطالب  وشئون  والتدريب  الفني 
بالجامعات ومراكز األبحاث، وتنظيم وإقامة العروض الثقافية والرياضية الدولية، وعقد 
األجنبية(  الدول  حكومات  مع  الثقافية  التفاهم  ومذكرات  التنفيذية  والبرامج  االتفاقيات 
السادة  وبمعاونة  الثقافية  للعالقات  الخارجية  وزير  كمساعد  مكتبى  خالل  من  وذلك 

السفراء نواب المساعد للشئون المختلفة والتى تتمثل فى  5 أقسام وهم :

الشئون الثقافية الدولية. . 1
شئون البحث العلمى والتكنولوجيا واإلتصال بالجامعات ومراكز األبحاث.. 2
الشئون العامة والدينية والطالب الوافدين والتدريب والتعاون الفنى.. 3
شئون اإلتفاقيات والبروتوكوالت الثقافية.. 4
شئون ثقافة الحوار والتعايش السلمي والتواصل بين الشعوب. 5

وفى إطار توجهات الدولة المصرية وحرصها على تعزيز وتوطيد أواصر العالقات 
مستوى  على  الريادي  دورها  الستعادة  المحاور  كافة  على  األفريقية  القارة  دول  مع 
أفريقيا، أود أن أتناول معكم أهم مجاالت التعاون القائمة بالفعل من خالل القطاع الثقافى 
بوزارة الخارجية مع القارة األفريقية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المصرية 
المعنية تحقيقاً لالستخدام األمثل ألدوات القوى الناعمة المتمثلة فى أهم المجاالت األتية:   

 أهم مجاالت التعاون الثقافية والدينية مع أفريقيا. 	
على مستوى الفعاليات الثقافية: تحرص مصر بشكل دائم على مشاركة الدول األفريقية 
المقامة داخل  السنوية  الثقافية  المحافل والمهرجانات والمسابقات والمعارض  فى كافة 
البالد ومنها على سبيل المثال ) مهرجان القاهرة السينمائى – مهرجان كام السينمائى 
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– مهرجان اإلسماعيلية للفنون الشعبية – مهرجان الطبول – معرض القاهرة الدولى 
للكتاب – مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم – دورات األلعاب والبطوالت الرياضية  
من  مصر  حرصت  التى  الماضية  اآلونة  خالل  األنشطة  بعض  إستحداث  عن  فضالً 
خاللها على تعزيز التعاون مع دول القارة األفريقية مثل ) مهرجان األفروصينى ( وكذا 
    . حرصها على مشاركة عدد كبير من شباب أفريقيا فى منتدى شباب العالم لعام 2017

كما تحرص مصر بشكل دائم على مشاركتها فى العديد من الفعاليات الثقافية األفريقية 
الدولية، سواء من خالل إيفاد فرق فنون شعبية أو المشاركة فى مهرجانات مثل مهرجان 
هراري الدولي، باإلضافة إلى المشاركة فى االحتفاالت باألعياد القومية الخاصة ببعض 

الدول األفريقية ودورات األلعاب والبطوالت الرياضية األفريقية. 

على مستوى الفعاليات الدينية المصرية: أود أن أشير إلى أنه فى ظل التحديات الراهنة 
التى تشهدها المنطقة العربية واألفريقية وفى طور اإلهتمام المصرى وإدراكه ألهمية 
مواجهة الفكر الديني المتطرف، وتعظيم أوجه اإلستفادة من إمكانات الدولة المصرية بما 
لديها من مؤسسات دينية عريقة متمثلة فى )مؤسسة األزهر الشريف ووزارة األوقاف 
الدين  عن  المغلوطة  الصور  وتصحيح  الصحيحة  اإلسالمية  المفاهيم  لنشر  المصرية( 
اإلسالمي الحنيف، فضالً عن الدور المحورى للكنيسة المصرية فى العديد من الدول 
األفريقية، أود إحاطتكم بأنه قد تعاظمت أوجه التعاون الدينى على كافة المستويات مع 

مختلف الدول األفريقية خالل اآلونة الماضية، متمثالً فيما يلى:

بالنسبة لألزهر الشريف: تم إيفاد مبعوثين أزهريين إلى عدد 7 معاهد أزهرية يشرف 
عليها األزهر الشريف ببعض الدول األفريقية كما تم إعارة البعض اآلخر إلى معاهد 
العام  خالل  عددهم  إجمالى  وصل  والذى  أخرى،  أفريقية  بدول  إسالمية  ومؤسسات 
الجارى 2017 إلى عدد 450 مبعوث أزهرى، باإلضافة إلى إيفاد حوالى 50 واعظ 
دينى أزهرى خالل شهر رمضان الكريم،  فضالً عن قيام مؤسسة األزهر الشريف بعقد 
6 دورات تدريبية سنوياً – دورة كل شهرين - لآلئمة والوعاظ داخل جمهورية مصر 
العربية شارك بها إجمالى عدد 111 واعظ وإمام دينى من مختلف الدول األفريقية خالل 
فى  بعثاتنا  موافاة  على  الشريف  األزهر  مؤسسة  تحرص  كما   ،2017 الجارى  العام 
الخارج من خالل القطاع الثقافى بوزارة الخارجية بإصدارتها الدورية لمتابعة خريجى 
األزهر الشريف عن طريق رابطة الخريجين التى تعقد مؤتمرها السنوى بشكل دورى 

ويشارك فيه العديد من خريجها بالدول األفريقية.   
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بالنسبة لوزارة األوقاف: قامت بإيفاد عدد 23 إمام بشكل دائم إلى الدول األفريقية، 
باإلضافة إلى إيفاد عدد 13 إمام وقارئ خالل شهر رمضان الكريم وذلك خالل عام 
2017 فقط، كما تحرص مصر بشكل دائم من خالل بعثاتنا فى الخارج على مشاركة 
األوقاف  وزارة  تعقدها  التى  الدينية  والمسابقات  المؤتمرات  كافة  فى  األفريقية  الدول 
السيما ) مؤتمر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ومسابقة القرآن الكريم ( التى تعقد 

بشكل سنوى داخل جمهورية مصر العربية. 

 أهم مجاالت التعاون العلمية والتعليمية واإلعالمية مع أفريقيا:-	

للقارة األفريقية العديد من المنح الدراسية والتدريبية  تقدم جمهورية مصر العربية 
المقدمة من وزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم والمجلس األعلى لإلعالم واألزهر 
آلية  تطوير  على  الحرص  ضوء  وفي  اإلسالمية،  للشئون  األعلى  والمجلس  الشريف 
المنح المقدمة للدول األفريقية بشكل يتالءم مع التحديات والتوجهات المشتركة بين مصر 
المصرية  الجهات  بين  بالتنسيق  الخارجية  بوزارة  الثقافى  القطاع  يقوم  أفريقيا،  ودول 
المعنية وبعثاتنا في الخارج، بهدف تقريب وجهات النظر وتذليل أيه عقبات للوصول 
المنشودة من تلك  المنح إلى الصورة الالئقة فى سبيل تحقيق األهداف المشتركة  بهذه 

المنح التعليمية المتمثلة فى اآلتى: 

أوالً : منح وزارة التعليم العالى :
الدراسي  العام  األفريقية  للقارة  منحة   )511( عدد  العالى  التعليم  وزارة  تقدم 

2017/2018 وتوزيعها كاألتى:
عدد )408( منحة جامعية.- 
- عدد )51( دراسات عليا.- 
عدد )52( منحة لدراسة اللغة العربية.- 

ثانياً : منح وزارة التربية والتعليم :
االبتدائي  التعليم  بمراحل  دراسية  منحة   )30( عدد  والتعليم  التربية  وزارة  تقدم 

واالعدادى والثانوي مخصصة لسفارات الدول األفريقية بالقاهرة.

ثانياً : منح المجلس األعلى لإلعالم :
اإلعالميين  من  سنوياً  متدرب   )200( عدد  بتدريب  لإلعالم  األعلى  المجلس  يقوم 

والصحفيين األفارقة وتوزيعها كاألتى:



147المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017

عدد )4( دورة تدريبية لإلعالميين األفارقة المتحدثين بالفرنسية ويشارك فيها - 
حوالى 22 دولة أفريقية. 

عدد )2( دورة تدريبية لإلعالميين األفارقة المتحدثين باإلنجليزية ويشارك فيها - 
21 دولة أفريقية.

الوكالة -  طريق  عن  تنظيمها  ويتم  األفارقة  للصحفيين  تدريبية  دورة   )2( عدد 
المصرية من أجل التنمية.

ثالثاً : منح األزهر الشريف :
الدراسي  للعام  األفريقية  للقارة  منحة   )536( عدد  الشريف  األزهر  يقدم   

2017/2018 وتوزيعها كاألتى:
جامعية -  منحة   )68( عدد   - عدد )253( منحة معاهد أزهرية.   

– علوم شرعية.
دراسات -  منح   )6( عدد   - عدد )209( منحة جامعية- علمية ونظرية. 

عليا.

رابعا : منح المجلس األعلى للشئون اإلسالمية :
يقدم المجلس األعلى للشئون اإلسالمية عدد )133( منحة وتوزيعها كاألتى:

عدد )122( منحة جامعية .- 
- عدد )11( منحة بالثانوى العام .                                          - 

وباإلضافة إلى ما سبق، توجد العديد من األنشطة ومجاالت التعاون العلمية والتعليمية 
التفاهم  الجامعات المصرية والجامعات األفريقية فى طور االتفاقيات أو مذكرات  بين 
الثنائية ومنها على سبيل المثال قيام كلية الطب البيطري بجامعة اإلسكندرية خالل العام 
الجاري 2017 بتنظيم قافلة طبية بيطرية بدولة تشاد، وكذا قيام جامعة األزهر خالل 
عام 2016 بتنظيم قافة طبية تضم 25 طبيب إلى السودان وذلك فى إطار دعم العالقات 
التنموية مع أفريقيا، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالتعاون بين مراكز األبحاث والتكنولوجيا 
والهيئة القومية لالستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء فى مصر وعدد من الدول األفريقية.  

 أهم االتفاقيات والبروتوكوالت ومذكرات التفاهم الثقافية مع دول أفريقيا.	
العالم  العربية مع دول  أبرمتها جمهورية مصر  التي  الثقافية  تصل عدد اإلتفاقيات 
إلى حوالى 110 اتفاقية ثقافية، وهى اتفاقيات تتبعها بروتوكوالت أو برامج تنفيذية يتم 
من خاللها تحديد كافة األنشطة الثقافية والعلمية والمنح الدراسية والتدريبية لمدة زمنية 
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ما  بإنتهائها – وغالباً  بالمثل وتتم مراجعتها وتقييمها  محددة على أساس مبدأ المعاملة 
يستجد  ما  الجديدة وفق  البروتوكوالت  إعداد  ويتم   - مدتها ثالث سنوات وتجدد  تكون 
فى العالقات أو وفق التغيير فى المتطلبات المعاصرة؛ عالوة على قيام القطاع الثقافي 
بوزارة الخارجية بإعداد لجان لمناقشة البرامج التنفيذية مع الجهات المصرية المعنية، 
واتفاقيات التوأمة التي تُعقد بين محافظات جمهورية مصر العربية ومثيالتها فى دول 

العالم المختلفة.

وعلى صعيد الدول األفريقية، وتحديداً خالل الثالث سنوات الماضية فقط تم توقيع 
عدد ) 17 ( وثيقة ما بين إتفاقية أو برامج تنفيذية أو مذكرات تفاهم أو بروتوكوالت 
مع دول أفريقية من بينها )السنغال – جيبوتى – الجابون – الكونجو – تشاد – توجو 
– ماالوي – روندا – زامبيا و جزر القمر( وذلك فى مجاالت الثقافة واإلعالم والتعليم 

والشباب والرياضة والسياحة واآلثار وكذا بعض اتفاقيات التوأمة.

كما يقوم حالياً القطاع الثقافى بوزارة الخارجية بالعمل على مناقشة وإنهاء عدد ) 11 
مشروع( إلتفاقيات وبرامج تنفيذية فى مجال اإلعالم فقط مع عدد من الدول األفريقية 
من بينها )موريشيوس – الجابون – غينيا اإلستوائية – موزمبيق – تشاد والكونجو(.  

وختاماً، أود التنويه إلي أنه صدر قرار من السيد وزير الخارجية فى سبتمبر 2015 
بإستحداث منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون ثقافة الحوار والتعايش السلمي 
والتواصل بين الشعوب، وذلك فى ضوء المعطيات اإلقليمية والدولية المتغيرة وتعزيز 
الجهود للمساهمة فى التصدي للمشاكل الناتجة عن االنطباعات المغلوطة وسوء الفهم 
توليه  الذى  الحرص  وتأكيد  المشتركة،  اإلنسانية  القيم  وإبراز  الشعوب،  بين  المتبادل 

مصر للتعايش السلمي بين الشعوب والمساهمة فى خلق عالم أفضل للجميع. 
مساعد  نائب  كاظم  محمد  د.  السفير  الزميل  دعوة  إلى  اإلطار،  هذا  فى  وأتشرف 
وزير الخارجية لشئون ثقافة الحوار والتعايش السلمي والتواصل بين الشعوب، لتقديم 

تعريف حول مبادرة " دعماً للتفاهم ". 
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حول مبادرة دعماً للتفاهم
سفير د.محمد كاظم

إن القوة الناعمة سالح ذو حدين ،واذا لم يتم دراسته وتنسيقه بشكل متكامل 
فقد يعود بنتائج سيئة.

والبد من دراسة ماهية الرسالة الموصلة ودراسة المتلقي، والبد أن يتمتع 
ذلك النشاط باالستدامة، والترويج لما تقوم به اجهزة الدولة من جهد حتى يصبح 
جهد مستثمر، في ظل عالم شديد التنافسية تسعى فيه أطراف دولية للتأثير برؤية 

واضحة وبأهداف وبأدوات محددة.

السالم  ثقافة  لدعم  الثقافية  للدبلوماسية  مبادرة  من  لالستفادة  إمكانية  هناك 
وتهدف   ،2016 في  تعزيزها  وأعيد   1999 في  المتحدة  األمم  والصادرة عن 
المبادرة إلى التغلب على األشكال واألفكار النمطية والسلبية المشوشة التي تعد 

بعضها نتاج توظيف أدوات دول تستخدمها في الدفاع والهجوم.  

- تتألف المبادرة من نسيج  من أفكار وصور وموسيقى ، وتم توجيه المبادرة في 
التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائل  وماالبو،وتناولتها  وليبيريا  إثيوبيا  من خالل  افريقيا 

اإلجتماعي وكان لها أثر جيد.  
من  البد  وهنا   ، التعليم  مشاكل  ومواجهة  الفقر  مكافحة  على  المبادرة  وتركز   -

إبرازالحرص المصري على المشاركة بفعالية لتنفيذ المبادرة.  

تعقيب
أ. حسام نصار- رئيس قطاع العالقات الثقافية الخارجية سابقاً

فيما يتعلق بالتواصل الثقافي واإلعالمي المصري االفريقي، أود التاكيد على النقاط 
التالية:  

-  فيما قبل التكوين الحضاري تكونت مصر من أعراق مختلفة ومنذ عصر التدوين 
حتى األغرقة ولحوالي ثالثمائة عام كانت  الكتلة المؤثرة هي الكتلة االفريقية.

حالة  ومصر  والجذور،  اإلنتماء  في  افريقية  أصالة  فلمصر  واإلنتماء،  األصالة   -
تنازع  وهناك  عليها  والبناء  اختطافها  العالم  يحاول  مركزية  حضارتها  عجيبة  كونية 
على الحضارة المصرية بين الغرب واألفارقة، والغرب حاول السيطرة على الحضارة 
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اإلفريقية،  بحضارتها  تحتفظ  التزال  ولكنها  غربية،  أنها  على  والترويج  المصرية 
والزنوجة واألفارقة يدركوا أصالة الحضارة المصرية االفريقية، ولكن هناك تعالي على 
الشعوب االفريقية، والرأي العام المصري غير مدرك للهوية اإلفريقية، وفي الستينات 
كان هناك وعي سياسي بضرورة التأثير والتأثر ووجد جهد للتأثير الثقافي واإلعالمي 

لتغيير سياساتنا، والتواصل كان يتم في اتجاه واحد اليوم اليوجد تأثير وتأثر .

للتواصل الثقافي أربع مكونات رئيسية:
المشتركة،  السمات  تقاطع أي  بينهما  - فأي تالقي حضاري بين حضارتين يحدث 
وتماس حضاري افعال متشابهة ولكن ليست ذات اصل واحد، ثم مناطق الخصوصية، 

ثم نقاط اختالف.
- تم إطالق مبادرة حوار المحتوى كبديل لحوار األديان ألننا مختلفين فكيف يمكن 
البدء من نقطة خالف، وتتضمن األقلمة الثقافية في افريقيا سبع فرق بين الشمال والجنوب 
في  المتواجدين  والحديث)  القديم  الشتات  وأفارقة  والشرق  والغرب  والشمال  والوسط 
أوروبا( والبد من إيجاد نقطة توافق مع هؤالء، وبما أننا حضارة إفريقية فمن السهل 

البحث عن نقاط التوافق في تلك الحضارة.
- هذا الحراك يتطلب دعم من الدولة ثقافياً واعالمياً وأكاديمياً، وهناك فنون مشتركة، 
كالسلم الخماسي الفرعوني في الكنيسة القبطية وهو متواجد في الكنائس اإلفريقية عموماً، 
ادب الرحالت، وهناك منحوتات مشتركة بين الجانبين، وهناك مؤسسات مصرية كمعهد 
البحوث والدراسات االفريقية وهناك دوريات صادرة باسم الموسوعة االفريقية ، ومن 
المقترح تمويل وإصدار الموسوعة المصرية االفريقية من المعهد، حتى يتم رفع الوعي 
الشعبي للجانبين بهدف تعريف كل منهم باآلخر، وبدون ذلك فلن تستطيع مصر منافسة 
القوى العظمى في افريقيا، والثقافة ناقلة التجارة والعكس صحيح، والبد من وجود جهد 
مؤسسي ليس فقط على مستوى القيادة بل على كافة المستويات والتعامل مع افريقيا من 

خالل رؤية شاملة.

مداخالت الحضور:
- أكدت السفيرة وفاء بسيم عضو المجلس، على أهمية السعي على المستوى الشعبي 
لتأصيل االنتماء اإلفريقي، وتغيير التوجهات والصور النمطية السلبية لألفارقة في العقل 
التبادل  في  والمتمثل  القائم  التاريخي  الرصيد  على  البناء  ويجب  المصري.  والوجدان 
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الثقافي مع الدول اإلفريقية سواء على صعيد المبعوثين األفارقة بالجامعات المصرية او 
من خالل المبعوثين المصريين المتواجدين في عدد من الدول اإلفريقية.

- أكد السفير محمد حجازي- عضو المجلس، أن أدوات التواصل المقترحة تحتاج 
لمزيد من التحديث، وأنسب الطرق للتواصل إعالمياً وجود قناة إفريقية تبث من القاهرة 
وسبق طرح مبادرات في 2005 لتحقيق ذلك،وكان هناك اهتمام من المفوضية اإلفريقية 
بذلك وتم ارسال بعثات فنية لدراسة تنفيذ المقترح ووجد استعداد افريقي الطالق القناة، 
وزارة  بين  مشترك  بتمويل  المؤتمر  وعقد  األفارقة  االعالم  وزراء  للمؤتمر  ودعي 
الخارجية واالعالم وصدر عن االجتماع قرار باطالق المبادرة، ولكن توقفت المبادرة 

بعد ذلك والبد من دراسة أسباب ذلك.
فضال عن دراسة أيضاً إعادة طرح المبادرة الخاصة بإنشاء معهد خاص باألمراض 
المتوطنة وااليدز في افريقيا سبق اقتراحها توقفها أيضاً، والبد من دراسة أسباب التوقف 
والكف عن تناول العالقات المصرية اإلفريقية من وجهة نظرية أكاديمية بل برؤى أكثر 

شموالً وتتناول كافة المجاالت.
- نوه أ. رمضان قرني، الخبير في الشؤون اإلفريقية، إلى أن مصر تبذل جهوداً 
أي سياسة خارجية  وأن  المؤسسات التتكاتف،  ولكن  بإفريقيا،  لتعزيز عالقاتها  كبيرة 
البد من طريقة للترويج ألنشطتها وهناك حاجة لذراع إعالمية تابعة للخارجية المصرية 
للترويج للسياسة المصرية في القارة وذلك لن يتأتى اال برؤية، كما فعلت الصين في 

ترويجها لمبادرة الحزام والطريق.
والبد أن تكون رؤية مصر 2030 جزءاً من رؤية افريقية كبرى هي 2063، ولدى 
مصر االمكانات اللوجيستية واالرادة السياسية لتاسيس قناة تخاطب القارة مع التشبيك 
بين األدوات الثقافية واالعالمية في إطار رؤية موحدة تجاه القارة حتى تؤتي السياسة 

الخارجية ثمارها، ومن المهم أن يكون صانع القرار المصري له رؤية محددة األطر.
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من�سق �جلل�سة:�ل�سفري/ �أ�رصف ر��سد

�لدور �مل�رصي يف �إطار �لحتاد �لإفريقي ومردوده على �مل�سالح �مل�رصية- 

�ل�سفري/علي �حلفني

م�رص و�لتجمعات دون �لإقليمية)�إيجاد/�إيكو��س/�سادك/�لحتاد �ملغاربي/�حتاد 

�لو�سط/�ل�ساحل و�ل�سحر�ء(...�لفر�س و�لتحديات – �ل�سفري/خالد عمارة

م�رص و�ملوؤ�س�سات �لتنموية �لإفريقية )�لبنك �لإفريقي للتنمية/ بنك 

�لت�سدير و�ل�ستري�د �لإفريقي(- �أ.د. �سايل فريد

تعقيب:�ل�سفري/�أحمد حجاج

مد�خالت

الجلسة الخامسة

مصر واآلليات المؤسسية للعمل اإلفريقي المشترك
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مصر واآلليات المؤسسية للعمل اإلفريقي المشترك
 السفيرأشرف راشد66 

أود في البداية التأكيد على وجود تزايد واهتمام مصري واضح تجاه القارة اإلفريقية 
سواء في اطار االتحاد او المنظمات االفريقية وعلى المستوى الثنائي، والبد من االهتمام 

بالكوادر المرشحة وتأهيلها لشغل مناصب دولية .
لتحقيق  بالقارة  تصل  أن  المفترض   ، ومؤسسات  وهياكل  وآليات  طموحات  هناك 
أهداف أجندة 2063 ولكن نحتاج لمزيد من التنسيق بين التجمعات فيما بينها،  والتغلب 
على ضعف الموارد التي تجعلها دوما تعتمد على طرف مانح يؤثر حتى على صناعة 

القرار في االتحاد.
لكنها التتواكب مع  المبكر وتحليل األزمات  آليات لإلنذار  الرغم من وجود  وعلى 
تحرك سريع لمواجهة تلك األزمات ومنع تفاقمها، والبد من وجود إرادة سياسية حقيقية 
لتنفيذ األهداف المنشودة. خاصة وأن آليات االتحاد  اإلفريقي التجدها في القمة العربية 

ولكن الفكرة في تفعيل اآلليات.
إما  تأثير دول  تقع تحت  المنظمات كاإليجاد  أن بعض  البد من األخذ في اإلعتبار 
التي قد تحتاجها تلك  المالية  داخل إفريقيا أو خارجها، خاصة وأن العديد من الموارد 
المنظمات تأتي من الخارج وتضعها تحت ضغط. وبالفعل تم تشكيل لجنة تحت  رئاسة 

رئيس رواندا بهدف تنفيذ االصالحات الهيكلية ونأمل أن يتم تنفيذها .
وحتى الأطيل على زمالئي، أود أن أرحب بزمالئي المشاركين في هذه الجلسة، وأن 

أعطي الكلمة للسفير/ علي الحفني، الستعراض ورقته.

الدور المصري في إطار اإلتحاد اإلفريقي ومردوده على المصالح 
المصرية)الحوكمة اإلفريقية(

سفير/علي الحفني67

السيد السفير الدكتور منير زهران،
رئيس المجلس الموقر

)66( عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
)67( منسق اللجنة الدائمة للشؤون اآلسيوية بالمجلس 
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السيد السفير أشرف راشد،
رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة و عضو المجلس

السيد السفير خالد عمارة،
مساعد وزير الخارجية للمنظمات و التجمعات األفريقية

السيدة األستاذة الدكتورة سالى فريد،
أستاذ اإلقتصاد بمعهد البحوث األفريقية

سعادة السيدات و السادة السفراء 
الحضور الكريم،

موضوع  تخير  و  الخارجية  للشئون  المصرى  المجلس  بمبادرة  أشيد  أن  بداية  أود 
العالقات المصرية األفريقية كموضوع رئيسى لمؤتمره السنوى لهذا العام والذى لم يكن 
ليأتى فى وقت أفضل ، إذ تشهد العالقات المصرية األفريقية ليس زخما فحسب و إنما 
تطوراً نوعياً لمسناه فى مصر و لمسته القارة األفريقية، دولها و مؤسساتها و قطاع هام 

من الرأى العام األفريقى و هو األهم .
اإلتحاد  فى  نشاطها  القارية،  للمنظمة  المؤسسة  الدولة  مصر  أستأنفت  أن  منذ  و 
األفريقى عام 2014 ، إتسمت عالقات مصر بالقارة األفريقية بالفاعلية و الديناميكية و 

تسارع جهود و خطوات تنمية العالقات بين مصر و قارتها .
القارة  أقرانها فى  قبل  المنتظر منها من  بها و  المنوط  الدور  للعب  و عادت مصر 
شهد  .ولقد  القارية خصوصاً  المنظمة  إطار  وفى  عام  بشكل  بمسئولياتها  واإلضطالع 
عام 2016 إنتخاب مصر لعضوية مجلس السلم و األمن األفريقى و لثالثة أعوام تنتهى 
بنهاية عام 2019 و لتصبح إحدى الدول الخمسة عشر التى تضطلع بمسئولية متابعة 
األوضاع السياسية واألمنية فى دول القارة و حالة السلم و األمن، فضالً عن بذل جهود 
متابعة  مع  األزمات  و  النزاعات  نشوب  دون  للحيلولة  الوقائية  الدبلوماسية  إطار  فى 

عمليات حفظ وصنع السالم فى القارة .
األمن  بمجلس  الدائمة  غير  للعضوية   2015 عام  إنتخابها  تم  قد  مصر  أن  وحيث 
الدولى ممثلة عن القارة األفريقية أيضا فلقد قامت مصر بأدوار محمودة و مشهود لها 
فى متابعة عدد من األزمات و فى إطار من التنسيق بين المجلسين و ذلك فيما يتعلق 
الدور  ناهينا عن   ، بوروندى و غيرها  و  السودان  الصومال و جنوب  فى  باألوضاع 
الهام الذى لعبته مصر فى مجال مكافحة اإلرهاب سواء داخل مصر أو فى إطار تجمع 
الساحل والصحراء و فى المحافل الدولية ذات الصلة مع توفير خبراتها الفنية للكوادر 
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األفريقية لتلقى التدريب فى األكاديميات المصرية فى مجال األمن و مكافحة اإلرهاب .
إال أن الدور المصرى فى إطار اإلتحاد لم يقتصر على الجوانب السياسية و األمنية 
الذى  الكوميسا  بتجمع  اإلقتصادية ، حيث شهدت عالقات مصر  للجوانب  إمتد  إنما  و 
تنتمى إليه و البنك األفريقى للتنمية و البنك األفريقى للتصدير واإلستيراد وغيرها من 
إنعقاد ندوات  تأمين دورية  المؤسسات دفعة ملحوظة و خاصة من خالل إستضافة و 
من  مزيداً  يحقق  الذى  بالشكل  القارة  فى  األعمال  وريادة  أفريقيا  فى  اإلستثمار  حول 
التعاون اإلفريقى/ اإلفريقى فى المجاالت اإلقتصادية والتجارية و فى مجال األعمال ، 
وذلك إنطالقاً من قناعة مؤداها إستحالة الحفاظ على اإلستقرار و األمن فى دولنا دونما 

تحقيق التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و تأمين إستدامتها فى القارة .
العديدة  المداخالت  تناولته  ما  تكرار  خطأ  فى  الوقوع  عدم  على  حريص  أننى  إال 

والمتنوعة التى شهدها المؤتمر باألمس .
لذا سوف أقصر ما تبقى لى من كلمة على موضوع الحوكمة األفريقية وآلية حكماء 
أفريقيا و آلية النظراء لقناعتى بأن نجاح مصر فى سرعة اإلنخراط فى واحدة من أهم 
آليات العمل األفريقية التى يشرف عليها اإلتحاد األفريقى، وعلى أعلى مستوى سوف 
يعود بمردود كبير على تعزيز وإستعادة الصورة الذهنية المستحقة عن مصر فى قارتها 
اإلفريقية و يعزز من فاعلية دورها اإلفريقى، ومصداقيتها لدى كافة األوساط اإلفريقية 
البحثية ووسائل اإلعالم و  العام األفريقى و األوساط األكاديمية و  الرأى  بما فى ذلك 

منظمات المجتمع األهلي و الحقوقية منها فى القارة .
فقد كانت مصر من الدول الرائدة فى قيادة تحول منظمة الوحدة األفريقية إلى اإلتحاد 
األفريقى فى قمة لوزاكا عام 2001 و ما إرتبط بذلك من تأسيس الشراكة الجديدة من 
التصور  بها وضع  أنيط  والتى  بالنيباد،  تسميتها  التى إصطلح على  أفريقيا  تنمية  أجل 
األولى  القمة  أقرت  ذلك  على  وتأسيسا  األفريقية  القارة  تنمية  و  إحياء  إلعادة  الجديد 
لإلتحاد األفريقى فى دربن فى يونيو عام 2002 إعالن الديمقراطية والحوكمة السياسية 
واإلقتصادية، وحوكمة الشركات، والمتضمن إنشاء اآللية األفريقية لمراجعة النظراء 
كآلية أفريقية لمراجعة وتقييم أداء وبرامج الدول األفريقية التى تنضم طواعية إلى اآللية 
وذلك فى أربعة مجاالت هى، الديمقراطية والحوكمة السياسية والحوكمة اإلقتصادية و 

اإلدارة وحوكمة الشركات وأخيرا التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.
ومن هنا فإن اآللية تضم فى عضويتها حتى اآلن 36 دولة منها مصر التى قامت 
عام 2004 بالتوقيع على مذكرة التفاهم التى أقرها رؤساء الدول و الحكومات األعضاء 
فى لجنة تنفيذ النيباد فى أبوجا عام 2003، وإيداع توقيعها بإنضمامها لدى سكرتارية 
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النيباد ، علما بأن هناك 21 دولة من إجمالى عدد األعضاء المنضمين لآللية قد أنهت 
مرحلة المراجعة األولى فى حين أتمت كينيا المراجعة الثانية و بدأت عدة دول خطوات 
كامال من  تعاونا  نشهد  أن  الحاجة ألهمية  يؤكد  الذى  األمر   ، الثانية  المراجعة  إجراء 
قبل الحكومة و األحزاب السياسية و البرلمانيين و المجتمع المدنى مع اللجنة الوطنية 
التى صدر قرار بتشكيلها فيما يمثل أحد أهم األحداث فى إطار عالقاتنا األفريقية خالل 
2017، و التى تتشرف برئاسة السيد السفير أشرف راشد من أجل إعداد تقرير التقييم 
الذاتى وفقا لإلستبيان الوارد من سكرتارية اآللية و مقرها جنوب أفريقيا، والذى يغطى 
المحاور األربعة آللية مراجعة النظراء السابق اإلشارة إليها باإلضافة إلى أهمية إنتهاء 
اللجنة الوطنية من إعداد برنامج عمل وطنى لتنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير التقييم 
الذاتى للعناصر التى تحتاج إلى إصالح . ونأمل أن يتم ذلك خالل عام 2018 وبحيث 
نوافى سكرتارية اآللية بالتقرير والبرنامج فى وقت قريب، وهو اإلجراء الذى سوف 
يستتبعه قيام بعثة يرأسها عضو لجنة الشخصيات البارزة وتضم خبراء بزيارة مصر 
الذاتى  التقييم  تقرير  إعداد  فى  ساهموا  الذين  الشركاء،  مع  موسعة  مشاورات  إلجراء 

وبرنامج العمل الوطنى .
تقرير  بعرض  لنا  يسمح  الذى  بالشكل  الالحقة  اإلجراءات  تستوفى  أن  نأمل  ونحن 
المراجعة الخاص بمصر على رؤساء الدول والحكومات لمناقشته وإعتماده فى القمة 
األفريقية فى مطلع عام 2019 ، إذ أنه ال يصح أن تتخلف مصر عن اإلنخراط فى هذه 

اآللية اإلفريقية الهامة أكثر من ذلك .
ونعود ونؤكد على الطبيعة الطوعية فى إعداد تقرير المراجعة وأن الهدف النهائى 
التجارب  من  ذلك  فى  مستفيدة  اإلصالحات  إجراء  فى  مصر  لجهود  إفريقيا  دعم  هو 
الناجحة للدول اإلفريقية األخرى ، وإننى لعلى ثقة فى أنكم تشاركوننى الرأى فى أنه 
لم تكن لتتم المراجعة المصرية فى وقت وظروف أفضل من تلك السائدة فى مصر فى 
فعالياتها تشهد عملية إصالح وتغيير وتطوير على  إذ أن مصر بكل   . الراهن  الوقت 
واإلجتماعية وغيرها  واإلقتصادية  والقانونية  والدستورية  السياسية   ، المستويات  كافة 
بكل  جديرة  يحتذى ووصفة  مثال  أفريقيا  فى  ألقرانها  تقدم  يؤهلها ألن  الذى  وبالشكل 
التقدير واإلحترام، يشهد بها القاصى والدانى ، وكانت محل إهتمام ومتابعة وإعجاب 
من العديد من حكومات الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية وذات الطابع اإلقتصادى 

والمالى وغيرها .
وتجدر اإلشارة فى هذا اإلطار، إلى أن الهدف من إنشاء آليات الحوكمة األفريقية 
فى مطلع القرن الحالى هو الشعور بالحاجة فى أفريقيا لإلعتماد على الذات األفريقية 
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فى كل مجتمعاتنا، وبحيث تكون  المنشودة و مراجعتها دورياً  فى عملية اإلصالحات 
آلية العمل تلك إفريقية خالصة ال تسمح بأى تدخالت خارجية فى شئوننا طالما إعتمدنا 
بموجب  بإلتزاماتنا  إضطالعنا  إطار  في  ذلك  تم  وطالما  المستقرة،  الدولية  المعايير 
اإلتفاقيات الدولية واألفريقية التى إعتمدناها وال شك أن تجارب مصر فى تقديم تقاريرها 
الدورية ذات الصلة بمجاالت الديمقراطية و حقوق اإلنسان لدى المجلس الدولى لحقوق 
اإلنسان بجنيف أكسبتنا من الخبرات والتجارب، ما يؤهلنا للمضي قدماً وبشكل متسارع 

فى إعداد تقرير المراجعة المصرى ورفعه لآلليات اإلفريقية ذات الصلة .
وال يسعنى إال أن أشيد بالجهود المصرية التى بذلت على إمتداد األعوام األخيرة من 
حيث إستقبال الوفود األفريقية و المسئولين األفارقة المعنيين بقضية الحوكمة األفريقية، 
وإستضافة مصر لورشة إقليمية لمنطقة شمال أفريقيا آللية مراجعة النظراء وعقد أولى 
اإلنتهاء  إزاء  نتفاءل  وتجعلنا  خير  بكل  تبشر  أمور  وهى  الوطنية،  اللجنة  إجتماعات 
أعلى  على  وإعتمادهما  الوطني،  العمل  وبرنامج  الذاتى  التقييم  تقرير  إعداد  من  قريباً 
المستويات و بحيث نوفق فى رفع التقرير للقمة األفريقية آللية مراجعة النظراء فى قمتها 

فى مطلع عام 2019 . 
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مصر والتجمعات اإلفريقية دون اإلقليمية
السفير/خالد عمارة68

في البداية أرحب بالسادة الحضور، وأشير إلى أن الورقة التي سأتناولها تتضمن 
العناصر التالية:

ــ مقدمة حول التجمعات األفريقية دون اإلقليمية.

ــ الفصل األول: 
التجمعات األفريقية دون اإلقليمية وفقا لتصنيف اإلتحاد األفريقي: النشأة 

واألهداف والتحديات
تجمع دول شرق أفريقيا.. 1
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.. 2
الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا.. 3
الهيئة الحكومية  الدولية للتنمية.. 4
اتحاد المغرب العربي.. 5
تجمع دول الجنوب األفريقي للتنمية.. 6
السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.. 7
اتحاد الساحل والصحراء وتجمع دول الساحل الخمسة.. 8

ــ الفصل الثاني: المبادرات دون اإلقليمية األخرى:
1 .G5 Sahel القوة اإلقليمية المشتركة لدول تجمع الساحل لمكافحة اإلرهاب
االجتماع األول للدول العربية واألفريقية المشاطئة للبحر األحمر علي مستوي . 2

كبار المسئولين بالقاهرة )12-11 ديسمبر 2017(.
ــ الخاتمة

)68( مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات األفريقية 
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مقدمة:
  Regional Economic )RECs( التجمعات االقتصادية المعروفة باسم نشأت 
دول  بين  المشتركة  الموضوعات  وتعدد  المصالح  تشابك  نتيجة   Communities
االقتصادي  التكامل  تحقيق  بغرض  مسيرتها  التجمعات  تلك  وبدأت  األفريقية،  القارة 
وتوسعت أهداف تلك التجمعات لتشمل بعض الموضوعات السياسية واألمنية إلى جانب 
الموضوعات االقتصادية وفقاً للتطورات اإلقليمية والعالمية التي طرأت على مر السنين.
وفقاً  منه  أصيالً  جزءاً  وتعتبر  األفريقي  االتحاد  مظلة  تحت  التجمعات  تلك  تعمل 
لنصوص اتفاقية أبوجا لعام 1991 المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية، وبروتوكول 
عام 2008 المنظم لإلطار العام للعالقة بين التجمعات االقتصادية واالتحاد. ويقع تحت 

مظلة االتحاد األفريقي ثمانية تجمعات على النحو التالي:
1 ..)EAC( تجمع دول شرق أفريقيا
2 ..)ECOWAS(الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
3 ..)ECCAS( الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
4 ..)IGAD( الهيئة الحكومية  الدولية للتنمية
5 ..)AMU( اتحاد المغرب العربي
6 ..)SADC( تجمع دول الجنوب األفريقي للتنمية
7 ..)COMESA( السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا
8 ..)CEN-SAD( اتحاد الساحل والصحراء وتجمع دول الساحل الخمسة

تجدر اإلشارة إلى وجود المبادرات إلنشاء تجمعات دون إقليمية أخرى التي لم تندرج 
حتى حينه تحت مظلة االتحاد األفريقي ولكنها تحرص على إشراك االتحاد في أنشطتها، 
ومنها على سبيل المثال ال الحصر القوة اإلقليمية لمجموعة دول الساحل المعروفة باسم 
للدول  إقليمية  نواة  تقوده مصر إلنشاء  الذي  التحرك  إلى  اإلشارة  تجدر  كما   .G5 ال 
اجتماع  القاهرة ألول  استضافة  األحمر من خالل  للبحر  المشاطئة  والعربية  اإلفريقية 
للدول األفريقية والعربية المشاطئة للبحر األحمر على مستوى كبار المسئولين يومى 

11 و 12 ديسمبر 2017.
وفى هذه الورقة البحثية سوف نتناول بالتفصيل التجمعات االقتصادية الثمانية المشار 
االتحاد  النشأة واألهداف والدول األعضاء، وتطور عملها تحت مظلة  إليها من حيث 
وشعوبها،  األفريقية  للقارة  منافع  من  تحقيقه  التجمعات  تلك  استطاعت  وما  األفريقي 
تحقيق  في  التجمعات  تلك  لدور  مستقبلية  نظرة  عن  فضالً  تواجهها،  التي  والتحديات 

أهداف أجندة التنمية األفريقية 2063 وخطتها العشرية األولى.
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اإلتحاد  لتصنيف  وفقاً  اإلقليمية  دون  األفريقية  التجمعات  األول:  الفصل 
األفريقي: النشأة واألهداف والتحديات

:EAC )East African Community( ــ أوالً: تجمع دول شرق أفريقيا
،ويقع  ،وأوغندا  ،وكينيا  تنزانيا  هى  دول  ثالث  من  أفريقيا  شرق  جماعة  تتكون 
مقرها الرئيسي في أروشا بتنزانيا، وقد تم تأسيسها في عام 1967، وتم حلها بعد عشر 
سنوات لعدة أسباب منها انتشار النزاعات وتدهور البنية التحتية بالدول األعضاء، وفى 
نوفمبر 1999 تم إعادة تأسيس جماعة شرق أفريقيا بهدف تعميق التعاون االقتصادي، 
العلمي والمسائل  البحث  الدول األعضاء وكذلك في مجاالت  االجتماعي والثقافي بين 
القضائية واألمن، ودخلت المعاهدة الجديدة حيز النفاذ عام 2000 بعد التصديق عليها 
من قبل الدول الثالث األصلية كينيا وأوغندا وتنزانيا ثم انضمت إليها رواندا بوروندي 
في 2007 وجنوب السودان عام 2016. وقد استطاعت الجماعة إنشاء اتحاد جمركي ثم 
سوق مشتركة عام 2010 وتسعي لخلق اتحاد نقدي كخطوة أساسية علي طريق االندماج 

والتحول إلتحاد فيدرالي موحد.
ال يعتبر هذا التجمع نموذجاً فعاالً للتكامل االقتصادي حيث يواجه العديد من التحديات 
المرتبطة بعمله منذ نشأته والتي تتمثل في عدم استقرار األوضاع الداخلية في بوروندي 
وتزايد أعداد الالجئين منها، وانتشار الفساد في الهياكل اإلدارية للدول األعضاء، فضالً 
عن إستمرار العوائق الجمركية التي تسعي الدول األعضاء لفرضها والتي تتعارض مع 

اتفاق السوق المشتركة.

ــ ثانياً: الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
Economic Community of West African States )ECOWAS(:

نشأت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا عام 1975 بموجب اتفاقية الجوس، 
األخضر،  الرأس  جزر  فاسو،  بوركينا  بنين،  وهي  عضو  دولة   15 المنظمة  وتضم 
ساحل العاج، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبريا، مالي، النيجر، نيجريا، السنغال، 
سيراليون وتوجو. وكان مقر الجماعة في الجوس ثم انتقل إلي عاصمة نيجيريا الجديدة 

أبوجا عام 1995. ويدرس التجمع حالياً مسألة انضمام المغرب.
تهدف الجماعة إلي تعزيز التعاون بين دولها وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من 
العالقات  أجل رفع مستوي معيشة مواطنيها وتحقيق االستقرار االقتصادي، وتحسين 
بين دولها من أجل المساهمة في تحقيق تنمية القارة األفريقية. وتسعي الجماعة تحديداً 
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القيود علي حرية  كما تسعي إلزالة  ونقدي علي عدة مراحل،  اقتصادي  اتحاد  إلقامة 
السريعة  الطرق  من  ومتطورة  حديثة  بشبكة  دولها  وربط  اإلقليم  في  مواطنيها  انتقال 
مما  أعضاءه  بين  التجاري  التبادل  تشجيع  اإليكواس  استطاع  وقد  االتصال.  وشبكات 
لتحقيق  جادة  اتخاذ خطوات  إلي  باإلضافة  المنطقة،  في  النمو  معدالت  رفع  في  ساهم 
حرية تنقل األفراد والسلع والخدمات داخل دول المنطقة. هذا، وقد تدخلت الجماعة لحل 
بعض األزمات في المنطقة من خالل آلية منع وإدارة النزاعات، ونظام اإلنذار المبكر 

الذي يتيح للمنظمة توقع المشكالت السياسية واألزمات اإلنسانية والصحية.
تواجه اإليكواس عدة تحديات بعضها سياسي واآلخر اقتصادي, ويظل خطر اإلرهاب 
غير  والهجرة  الالجئين  لتفشي ظاهرة  تؤدي  التي  التحديات  تلك  أخطر  أحد  والتطرف 
الشرعية وأخيراً ظاهرة االتجار بالبشر، وكذلك تعاني دول التكتل من تدهور األوضاع 
السياسية الداخلية في توجو وغينيا بيساو. ومن جانب آخر فهناك قصص نجاح هامة تمثل 
ساحل العاج نموذج لها حيث قفزت معدالت النمو إلي 7,8 % طبقا إلحصائيات للبنك 
الدولي في العامين األخيرين ويتوقع أن يصل إلي 10 % خالل العام القادم، كما ارتفعت 
معدالت االستثمار بفضل السياسات الجاذبة، ويرجع ذلك باألساس إلي استقرار الوضع 
السياسي واألمني منذ 2010 عقب الحرب األهلية التي عانت منها لسنوات. كمل تمثل 
ساحل العاج نقطة جذب للعمالة الوافدة من الدول المجاورة لالستفادة من النشاط االقتصادي 
بما يؤشر إلى بزوغ ساحل العاج كمركز للنشاط االقتصادي والتجاري في غرب أفريقيا.

ــ  ثالثاً: الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
Economic Community of Central African States )ECCAS(:

الجماعة  قادة  مع  أفريقيا  وسط  لدول  واالقتصادي  الجمركي  االتحاد  قادة  اتفق 
والمنظمة  المؤسسة  المبادئ  علي   1981 عام  العظمي  البحيرات  لدول  االقتصادية 
للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا التي تأسست فعلياً عام 1983 بموجب اتفاقية بين 
المنظمتين، وتضم الجماعة حالياً 11 دولة هي أنجوال، بوروندي، الكاميرون، جمهورية 
أفريقيا الوسطي، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا بيساو، الجابون، رواندا 
الجماعة  بدأت  الجابون، وقد  ليبرفيل في  التجمع في  وساوتومي وبرنسيب. ويقع مقر 
الدول  لتوقف  نظراً  و1998   1992 عامي  بين  توقفت  ولكنها   1985 عام  أنشطتها 
األعضاء عن دفع اشتراكات العضوية وأيضاً بسبب الصراعات السياسية في المنطقة.

تهدف جماعة اإليكاس إلي رعاية وتشجيع التعاون بين الدول من أجل تحقيق تنمية 
الطاقة،  االتصاالت،  النقل،  الصناعة،  مجاالت  في  خاصة  ذاتي  واكتفاء  اقتصادية 
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وفي  الجمارك  التجارة  وكذلك  الطبيعية،  الموارد  من  االستفادة  عن  فضالً  الزراعة، 
األمور المالية والنقدية. وقد حدد رؤساء دول وحكومات الجماعة في قمة ماالبو بغينيا 
االستوائية عام 2002 أربع أولويات تسعي المنظمة لتحقيقها وهي: تنمية قدرة المنظمة 
علي الحفاظ علي االستقرار والسالم واألمن التي اعتبرت شروطاً مبدئية لتحقيق التنمية 
وإنساني،  ثقافي  واقتصادي،  نقدي  تكامل  تحقيق  المستدامة،  واالجتماعية  االقتصادية 

وتأسيس آلية مستقلة لتمويل الجماعة.
لم تعكس تلك األهداف الطموحة ما وصل إليه التجمع، حيث تبقي إنجازات االيكاس 
منذ تاريخ بدء أعماله ضئيلة، ويرجع ذلك إلي ما واجهته المجموعة من عراقيل عدة تتمثل 
في الخالفات السياسية واالقتصادية، وانتشار الحروب األهلية في منطقة وسط أفريقيا، 
األقاليم  بباقي  مقارنة  والطرق  التحتية  البنية  وضعف  بها،  المركزي  الحكم  وهشاشة 
اإلفريقية، باإلضافة إلي الصعوبات في توفير المياه والكهرباء والخدمات بما يعرقل من 
دور القطاع الخاص، إضافة إلي انتماء دول الجماعة ألكثر من تجمع اقتصادي، وتشابه 
الهياكل اإلنتاجية للدول األعضاء األمر الذي يؤدي إلي تعزيز التنافس بدالً من التكامل 

االقتصادي المنشود.

ــ رابعاً: الهيئة الحكومية الدولية للتنمية
Intergovernmental Authority on  Development )IGAD( :

أسست ستة دول من شرق إفريقيا عام 1986 هيئة حكومية لمكافحة التصحر والجفاف 
وعلي إثرها تم تأسيس الهيئة الحكومية للتنمية "اإليجاد" عام 1996، بهدف التخفيف 
دول  في  السلم  وإحالل  التنمية  إلي  باإلضافة  كالمجاعات  الطبيعية  الظواهر  آثار  من 
المنطقة. وتضم المنظمة حالياً ثمان دول هي جيبوتي، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، الصومال، 
للقيام  المنظمة  وتتطلع  جيبوتى.  في  مقرها  ويقع  السودان،  وجنوب  السودان  اريتريا، 
بدور في توسيع التعاون االقتصادي والسياسي بين الدول واالهتمام باألوضاع اإلنسانية 
وحماية البيئة، كما عملت علي تنسيق سياسات األعضاء في مجاالت الزراعة والموارد 

الطبيعية، واالتصاالت والتجارة والنقل والجمارك.
لم يستطع هذا التجمع لعب الدور المنوط به في مكافحة قضايا التصحر والجفاف، 
كما فشل في لعب دور في إحداث عملية التكامل االقتصادي بين الدول األعضاء به، 
للتخصص  التجمع  هذا  اتجه  األعضاء  الدول  في  الداخلية  السياسية  الظروف  ونتيجة 
السودانية والمشكلة الصومالية  المنازعات ولعب دور في حل األزمة  في مجال فض 
وذلك عن طريق تقديم المبادرات والوساطة بين األطراف بهدف دعم االستقرار والسلم 
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في المنطقة. إال أن هذا التجمع الطموح يواجه تحديات نتيجة محدودية موارده وتعدد 
العقبات التى تواجهه من حيث عدم استقرار األوضاع الداخلية في بعض دوله، وغياب 
إثيوبيا  بين  العميقة  السياسية  الخالفات  إلي  باإلضافة  الصومال،  في  المركزي  الحكم 

واريتريا، وزيادة التدخالت الخارجية في شؤونه.

ــ خامساً: اتحاد المغرب العربي
The Arab Maghreb Union )AMU(:

دشن زعماء كل من دول المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا في السابع عشر 
من فبراير عام 1989 اتحاد المغرب العربي في مدينة مراكش المغربية، وذلك بهدف توثيق 
أواصر األخوة التي تربط بين دول االتحاد وبين شعوبهم، وتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعات 
هذه الدول والدفاع عن حقوقها وصيانة السالم، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، 
والعمل بالتدريج على تحقيق حرية تنقل األشخاص والخدمات والسلع ورؤوس األموال. 
يقع مقر األمانة العامة للتجمع بالرباط، ويعتبر مجلس الرئاسة هو أعلي جهاز في االتحاد 

ويجتمع مرة كل عام إال أن االجتماعات ظلت غير منتظمة منذ عام 1994.
وبالرغم من الموقع الجغرافي وما يجمع بين دول هذه المنطقة من وحدة اللغة والدين 
والثقافة والتاريخ المشترك، وما تزخر به هذه الدول من موارد طبيعية مختلفة ومتنوعة، 
وما يربطها من حدود مشتركة تساعد على سهولة تنقل األفراد والبضائع، باإلضافة إلي 
اليد العاملة المؤهلة المتوفرة األمر الذي يوحي بتكامل اقتصادي واعد، إال أن النجاحات 
االتحاد  دول  في  العميقة  السياسية  المشكالت  إلي  ذلك  ويرجع  للغاية.  محدودة  ظلت 
ليبيا مؤخراً  في  الدولة  وانهيار  الغربية  الصحراء  المغربي حول  الجزائري  كالخالف 
وحالة التدهور األمني بها، ويظل مستقبل االتحاد مرهون بمدي رغبة أعضاءه في تنفيذ 
أهدافه علي أرض الواقع وذلك عن طريق السعي لخلق رؤية اقتصادية مشتركة تشجع 

الدول علي التعاون الجاد إلي أن يتم إيجاد حلول شاملة للمشكالت السياسية.

ــ سادساً: تجمع دول الجنوب األفريقي للتنمية
)SADC( Southern African Development Community :

لدول  للتنمية  التنسيقى  المؤتمر  لمنظمة  كخليفة   1992 عام  السادك  تجمع  تأسس 
الجنوب األفريقي SADCC والذي أنشئ عام 1980 في لوساكا بزامبيا، بهدف تعزيز 
النمو االقتصادي والتنمية داخل دول التجمع، يضم التجمع في عضويته 15 دولة على 
النحو التالي: أنجوال/ بتسوانا/ ناميبيا/ الكونغو الديمقراطية/ ليسوتو/ مدغشقر/ ماالوى/ 
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موريشيوس/ موزمبيق/ سيشل/ سوازيالند/ تنزانيا/ زامبيا/ زيمبيابوى/ جنوب أفريقيا، 
ويقع مقره في العاصمة البتسوانية جابورون.

التجمع في تعزيز  تتمثل أهداف  التجمع  المادة )5( من ميثاق  لما نصت عليه  وفقاً 
النمو االقتصادي والتنمية المستدامة داخل دول التجمع، فضالً عن تعزيز القيم السياسية 
المشتركة، وتطبيق قيم الديمقراطية والحفاظ على استقرار السلم واألمن في المنطقة، 
وكذلك  واإلقليمية،  الوطنية  المستويات  على  التجمع  دول  بين  التكاملي  الدور  وتحقيق 
تعظيم االستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وحماية البيئة ومكافحة األمراض في 

المنطقة وعلى رأسها مرض نقص المناعة المكتسبة )االيدز(.
يمثل تجمع السادك نموذجاً ناجحاً للتعاون اإلقليمى حيث استطاع منذ تأسيسه خلق 
تناغم مشترك بين سياسات الدول األعضاء فيه على كافة المستويات وقد ساهم في 
ذلك الروابط التاريخية بين دول المنطقة خالل فترة االستعمار وحركات التحرر فضالً 
عن توافر العوامل الثقافية المشتركة والدور القيادي الذي أضحت تلعبه جنوب أفريقيا 
سواءاً سياسياً أو اقتصادياً. وفي هذا السياق، استطاعت دول التجمع تخطى الحواجز 
الجغرافية فيما بينها من خالل السماح لمواطنيها بدخول اى دولة من الدول األعضاء 
دون الحصول على تأشيرة لمدة 90 يوم، فضالً عن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين 
كافة أعضائها باستثناء سيشيل وأنجوال والكونغو الديمقراطية. كما نجح التجمع فى 
 % 15 نسبة  تحرير  وتم  التجارى،  التبادل   % 85 على  الجمركية  التعريفات  إلغاء 
المتبقية والتي تتشكل باألساس من سلع أكثر حساسية عام 2012 . كذلك انتهت جماعة 
حيز  ودخل   ،2006 عام  واالستثمار  بالتمويل  خاص  بروتوكول  من وضع  السادك 

النفاذ في ابريل من عام 2010.
تواجه  مازالت  التي  التحديات  بعض  يوجد  أنه  إال  النجاحات  تلك  من  الرغم  على 
التجمع حالياً من أبرزها عدم قدرة بعض الدول على إلغاء التعريفات الجمركية على 
بعض السلع لديها، فضالً عن ارتباط اقتصاديات الدول األعضاء بشكل كبير باالقتصاد 
الجنوب اإلفريقي -أكبر اقتصاد بالمنطقة- مما ينعكس بالسلب على األداء االقتصادي 
للمنطقة ككل حال تأثر االقتصاد الجنوب إفريقي بعوامل داخلية وخارجية ذات تأثير على 
القوة الشرائية للعملة أو التصنيف االئتماني واالستثماري، فضالً عن عدم قدرة التجمع 
على ضبط عملية توزيع العائدات المالية الناتجة عن حركتي االستيراد والتصدير بين 

دول التجمع األمر الذي يؤثر سلباً على نمو اقتصاديات الدول األعضاء.
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ــ سابعاً: السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا
Common Market for Eastern and Southern Africa )COMESA(:

 1993 عام  الكوميسا  أو  أفريقيا  وجنوب  شرق  لدول  المشتركة  السوق  تأسيس  تم 
تقع  للسوق،  المنشئ  االتفاق  على  الموقعة  الدول  بين  تجارة حرة  منطقة  إنشاء  بهدف 
سكرتارية الكوميسا في لوساكا بزامبيا، ويضم التجمع في عضويته كالً من بوروندي 
مدغشقر/  ليبيا/  كينيا/  إثيوبيا/  ارتريا/  جيبوتي/  الديمقراطية/  الكونغو  جزرالقمر/   /
ماالوي/ موريشيوس/ رواندا/ سيشيل/السودان/ سوازيالند/ أوغندا/ زامبيا/ زيمبابوي/ 
مصر )انضمت مصر للكوميسا عام 1998(. وجارى النظر في انضمام تونس، ومازال 

طلب الجزائر وجنوب السودان لالنضمام قيد الدراسة.

 نصت المادة )3( من اتفاقية الكوميسا على األهداف الذي يسعى التجمع إلى تحقيقها 
والتي تمثلت فى تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول األعضاء من خالل 
الكلي وبرامجه لرفع  المشترك لسياسات االقتصاد  التبني  تشجيع هياكل اإلنتاج، وكذا 
المحلي واألجنبي  السكانية، فضالً عن خلق مناخ موات لالستثمار  المعيشة  مستويات 
 Regional Investment والعابر للحدود من خالل تأسيس هيئة االستثمار اإلقليمي
السوق  بين  العالقات  وتعزيز  القاهرة،  تستضيفها  والتي  للتجمع  التابعة   Authority
المشتركة وبقية دول العالم، ودفع مسيرة السالم واألمن واالستقرار بين الدول األعضاء 
لتقوية أواصر التنمية االقتصادية في المنطقة، يذكر أن آخر قمة للكوميسا عقدت عام 
2016 في مدغشقر، ومن المرجع أن تستضيف بوروندى القمة خالل عام 2018، هذا 

وقد تقدمت مصر رسمياً الستضافة قمة الكوميسا لعام 2019.

استطاع تجمع الكوميسا تحقيق العديد من المنافع للدول األعضاء خاصة فيما يتعلق 
باإلعفاءات التجارية المتبادلة بين الدول األعضاء، فضالً عن تأمين حد كبير من سهولة 
الحرة  التجارة  منطقة  انشاء  مبادرة  خالل  من  ذلك  وينعكس  والخدمات  السلع  انتقال 
القارية التي يرعاها التجمع. في هذا اإلطار، أصبح التجمع إطاراً يرعى المشروعات 
اإلقليمية لدول التجمع ويوفر لها التمويل الالزم ومن أحدث تلك المشروعات مشروع 
الربط المالحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط المعروف باسم VIC-MED. كما 
يعتبر التجمع إطاراً تفاعلياً منتظم للوزارات الحكومية الخدمية المتخصصة في مجاالت 
في  تعقد  التي  المتخصصة  اللجان  اجتماعات  خالل  من  والطاقة  واالتصاالت  النقل 
التخصصات التنموية المختلفة للخروج بتوصيات واضحة  نحو كيفية تنفيذ المشروعات 

التنموية الموكلة للتجمع.
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وعلى الرغم من االنجازات التي حققها التجمع في مجاالت التنمية، إال أنه مازالت 
التحديات التي يجب على التجمع تخطيها لتحقيق استفادة أكبر، ومن أهم  هناك بعض 
التحديات التي تواجه التجمع في المرحلة المقبلة كيفية تأهيل البنية األساسية لمتطلبات 
التجارة البينية والتكامل االقتصادي بين الدول األعضاء، حيث إن استكمال المشروعات 
المتعلقة بها سيسهم في خفض تكلفة االستثمار بين الدول األعضاء.فضالً عن التحديات 
المتعلقة بنقص الطاقة والمياه ومعوقات التمويل االستثماري وندرة النقد األجنبي، وكذلك 
عمليات  يعرقل  مما  الكوميسا،  دول  من  العديد  في  المصرفي  القطاع  أداء  محدودية 
التصدير واالستيراد، فضالً عن التحديات السياسية التي تتعلق باستتباب األمن والسالم 
في بعض دول الكوميسا، ومنها على سبيل المثال التوتر اإلريتري – اإلثيوبي المستمر.

ــ ثامناً: تجمع الساحل والصحراء
Community of Sahel- Saharan States  )CEN-SAD( :

تم تأسيس تجمع الساحل والصحراء عام 1998 بهدف تحقيق التعاون فى المجاالت 
الدول  تضم  والتى  التجمع  دول  بين  واالجتماعية  والسياسية  والثقافية  االقتصادية 
التالية:مصر/ بنين/ بوركينا فاسو/ الرأس األخضر/ أفريقيا الوسطى/ تشاد/ جزر القمر/ 
ليبيا/  ليبريا/  كينيا/  بيساو/  غينيا  غينيا/  غانا/  جامبيا/  إرتريا/  جيبوتى/  العاج/  ساحل 
سيراليون/  السنغال/  وبرنسيب/  تساومى  نيجيريا/  النيجر/  المغرب/  موريتانيا/  مالى/ 

الصومال/ السودان/ توجو/ تونس.
تنص المادة األولى من ميثاق التجمع على األهداف والتي تشمل إنشاء اتحاد اقتصادي 
شامل بين الدول األعضاء يركز على موضوعات الزراعة والصناعة والطاقة، تحقيق 
التجارة  مجاالت  في  التعاون  تعزيز  المال،  رأس  حركة  وتسهيل  األفراد  تنقل  حرية 
دعم  عن  فضالً  التعليمية،  النظم  بين  التنسيق  تعزيز  واالتصاالت،  والنقل  الخارجية 

التعاون في المجاالت الثقافية والعليمة والفنية.
أستطاع التجمع تحقيق انجازاً فيما يتعلق بحرية انتقال األشخاص والسلع والخدمات 
دولة   17 عليه  وقعت  بقرار  االنتقائية  الدخول  تأشيرة  إجراء  تطبيق  رسمياً  تم  حيث 
عضو بالتجمع منذ مايو 2009، وبموجب هذا القرار تم استثناء حاملي جوازات السفر 
الدبلوماسية والرسمية والمبعوثين الخاصين المكلفين من سلطات الدولة من الحصول 
على تأشيرات دخول للزيارات التي ال تزيد مدتها عن 30 يوماً متتالية إلى الدول الموقعة.
من التحديات التي تواجه هذا التجمع بطء مسيرة التكامل االقتصادي وذلك نتيجة 
تعرض بعض الدول األعضاء لتغيرات سياسية استلزمت تركيز تلك الدول على األوضاع 
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الداخلية. وفى هذا الصدد، يمكن اإلشارة إلى ليبيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي 
وغيرها من الدول التي تشهد تراجعاً كبيراً في استقرارها السياسي نتيجة تنامي نشاط 
الحركات اإلرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، ومن هذا المنطلق أصبح الطابع األمني 
سمة مميزة لتجمع الساحل والصحراء، كما أصبحت المستجدات التي تهدد السلم واألمن 
في المنطقة محوراً هاماً ألنشطة التجمع، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس مركز تابع للتجمع 

لمكافحة اإلرهاب، وقد تقدمت مصر رسمياً الستضافة هذا المركز. 

الفصل الثاني: المبادرات اإلقليمية األخرى:

:G5 Sahel أوالً: القوة اإلقليمية المشتركة لدول الساحل لمكافحة اإلرهاب
السياسية  والتطورات  والصحراء  الساحل  منطقة  تواجه  التي  التحديات  إطار  في 
الجديدة بالمنطقة وتنامي العمليات اإلرهابية وتعدد جماعات الجريمة المنظمة، قامت 
مجموعة دول الساحل التي تضم: تشاد/النيجر/بوركينا فاسو/ موريتانيا/مالي، بتدشين 
إقليمياً  تكتالً  التجمع  باسم مجموعة ال G5 Sahel. ويعتبر هذا  أمنى يعرف  تجمع 
تم تأسيسه لتحقيق أهداف أمنية، فى حين أن هيكل وأسلوب عمل سكرتارية التجمع 
يبرهن على أن البعد األمنى يعد أحد محاور التجمع، حيث يشمل نطاق عمل التجمع 

ثالثة محاور تنموية أخرى هى الحوكمة، والبنية االساسية، ومنع النزاعات.
القوة اإلقليمية  إنشاء  الساحل من خالل فرنسا مشروع قرار  طرحت دول تجمع 
تم  حيث   ،2017 يونيو  في  األمن  مجلس  على  اإلرهاب  لمكافحة  للتجمع  المشتركة 
السادس من ميثاق  تحت الفصل  القوة فعلياً  القرار باالجماع وتم تأسيس  اعتماد هذا 
األمم المتحدة، تتمتع القوة الجديدة بمساندة دولية تقودها فرنسا ودول االتحاد األوروبي، 
فضالً عن دعم محيطها اإلقليمي من الدول العربية واألفريقية. وفي إطار الدعم المقدم 
دول  ضمت  التي  والمؤتمرات  االجتماعات  من  عدد  فرنسا  قادت  القوة  لتلك  دولياً 
الدعم  أجل حشد  من  العربية  الدول  من  وعدد  المتحدة  والواليات  األوروبي  االتحاد 
المالي للقوة المشتركة، حيث استطاع التجمع حشد دعم مالى من االتحاد األوروبي 
يقدر بنحو 50 مليون يورو، كما وعدت الواليات المتحدة األمريكية باعتزام تقديم دعم 
للقوة بقيمة 60 مليون دوالر، فضالً عن اعالن السعودية تقديم دعم مالي 100 مليون 
دوالر أمريكي، وكذلك دولة اإلمارات المتحدة  التي وعدت بتقديم 30 مليون دوالر 

لهذه المبادرة.
يعتبر هذا التجمع أحد التجمعات األفريقية دون اإلقليمية الناشئة ولكنه يقع فى بؤرة 
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لما يمثله استقرار منطقة الساحل من  اهتمام الدول الكبرى وتحديداً األوروبية نظراً 
أهمية كبرى لدول الجوار ودول شمال إفريقيا، فضالً عن اهتمام المجتمع الدولي بتلك 
المنطقة نظراً لموقعها الجغرافي وحدودها الصحراوية الواسعة والمترامية األطراف 
بما يمثل بيئة خصبة لتنامي األنشطة اإلرهابية وعمليات الجريمة المنظمة كتهريب 
المخدرات واألسلحة واالتجار في البشر، والتي تمثل جميعها قضايا دولية لطالما سعى 
المجتمع الدولي للقضاء على جذورها نظراً لطبيعتها العابرة للحدود. من هذا المنطلق 
فان التجمع الوليد  من المنتظر أن يحظى  باهتمام ورعاية دولية وإقليمية كبرى خالل 

المرحلة القادمة.

ثانياً: االجتماع األول للدول العربية واألفريقية المشاطئة للبحر األحمر على مستوى 
كبار المسئولين:

فى إطار ما شهدته الفترة الماضية من اهتمام بمنطقة البحر األحمر نظراً لما تمثله 
وما  بها،  الطبيعية  الموارد  وفرة  عن  فضالً  متميز،  جغرافي  موقع  من  المنطقة  هذه 
يحيط بتلك المنطقة من تهديدات متزايدة، استضافت القاهرة أول اجتماع للدول األفريقية 
والعربية المشاطئة للبحر األحمر على مستوى كبار المسئولين يومي 11 و 12 ديسمبر 
2017 بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بينها وبين الدول المشاطئة للبحر األحمر في 

المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية والثقافية.
جاءت المبادرة المصرية الستضافة هذا االجتماع تأسيساً على الجهود السابقة التي 
قامت بها الدول المشاطئة للبحر األحمر سواء في إطار فردى أو ثنائي أو جماعي، 
وتفعيالً لمقررات القمم العربية واألفريقية وآخرها مقررات القمة العربية – األفريقية 
السياسية  التحديات  المشاطئة حول  الدول  بين  التباحث  2016، فضالً عن  في ماالبو 
شقاً  االجتماع  تضمن  كما  المشترك،  والعمل  السياسي  التكامل  ومساحات  اإلقليم  في 
األحمر  للبحر  المشاطئة  الدول  بين  المتكامل  التعاون  تعزيز  طرق  تناول  اقتصادياً 
من  عدد  لالجتماع طرح  األمني  الشق  وتناول  والتجارة،  والنقل  الطاقة  مجاالت  في 
المبادرات اتصاالً بتبادل المعلومات وتعزيز التعاون التدريبي وتنسيق عمليات البحث 

واإلنقاذ.
لتنظيم  دائمة  آلية  إيجاد  بأهمية  أوصى  ختامي  بيان  صدور  إلى  االجتماع  خلص 
التعاون والتنسيق في مختلف المجاالت بين الدول األفريقية والعربية المشاطئة للبحر 

األحمر، ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق هذا التعاون.



المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017 170

الخاتمة:
إلحداث  استقاللها  وتحقيق  االستعمار  من  التحرر  بعد  األفريقية  الدول  سعت     
التكامل االقتصادي هو الخطوة األولى  بينها، وقد كان تحقيق  فيما  التكامل اإلقليمي 
الجماعة  تأسيس  مبادرات  كانت  هنا  تنفيذها. ومن  في  األفريقية  الدول  التي شرعت 
االقتصادية األفريقية تحت مظلة منظمة الوحدة األفريقية. وحرص االتحاد اإلفريقي 
الثمانية،  االقتصادية  األفريقية  التجمعات  مع  التعاون  هذا  تعزيز  تأسيسه على  عقب 
جانب  إلى  النزاعات،  وفض  والوساطة  األمنية  المجاالت  التعاون  هذا  يشمل  بحيث 

التعاون االقتصادي والتنموي والتجاري.
استطاعت تلك التجمعات تحقيق قدر من التكامل االقتصادي بين دول القارة من خالل 
عدد من االنجازات على رأسها تأسيس مناطق التجارة الحرة في القارة األفريقية، فضالً 
عن مشروعات التنمية في مجاالت البنية التحتية والطاقة والنقل، كما سعت التكتالت 
بينها في  فيما  التكامل االقتصادي  إلى تحقيق مزيد من  أفريقيا  الكبرى في  االقتصادية 
قمة شرم الشيخ التي عقدت في مارس 2016 والتى شهدت تدشين التعاون بين التكتالت 

الثالث الكبرى )الكوميسا/ السادك/ الجماعة االقتصادية لشرق أفريقيا(.
النزاعات  استمرار  أن  إال  اآلن،  حتى  تحقيقها  تم  التي  النجاحات  من  الرغم  على 
والصراعات في بعض الدول اإلفريقية يؤثر على تنفيذ التزاماتها بموجب عضويتها في 
تلك التجمعات، فضالً عن ضعف البنية االقتصادية في بعض الدول. فمازال حجم التجارة 
البينية بين الدول األفريقية ال يتعدى نسبة %14، وذلك نتيجة تركيز الدول األفريقية على 
الشراكات التي تجمعها بالدول الكبرى، وضعف التصنيع واستمرار التحديات الهيكلية 
الموروثة من فترة االستعمار، فضالً عن ضعف المؤسسات الوطنية وأطر الحوكمة فيها.
ونتيجة لتنامى دور التجمعات االقتصادية األفريقية، أصبح االتحاد األفريقي يعتمد 
بصورة كبيرة على تلك التجمعات في تحقيق األهداف التنموية في القارة خاصة أجندة 
التنمية 2063. ففي إطار نجاح تلك التجمعات فى تسهيل حرية حركة السلع والخدمات 
لهذه  أوكل االتحاد اإلفريقي  التحتية،  البنية  المال وتطوير  تنقل األفراد ورأس  وحرية 
التجمعات مهمة االنخراط في الموضوعات ذات الطابع البيئي وموضوعات االقتصاد 
األخضر وذلك من منطلق التحديات البيئية واالقتصادية التي تواجهها القارة األفريقية  

كالتصحر وتدهور األراضي والجفاف. 
وقد شهدت التجمعات االقتصادية في أفريقيا تطوراً وتنوعاً في أهدافها نتيجة تنامى 
الدور الذي يلعبه االتحاد األفريقي كمنظمة إقليمية أوسع، فمع تعدد وتشابك موضوعات 
التنمية مع موضوعات السلم واألمن في أفريقيا أصبح االتحاد اإلفريقي يتعاون في مجاالت 
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السلم واألمن بشكل أساسي مع تلك التجمعات وذلك لفاعليتها وقدرتها على المساهمة في 
حفظ االستقرار والسلم واألمن اإلفريقي. وقد تجلى ذلك من خالل الدور الذي تلعبه تلك 
التجمعات في حل النزاعات تحت إشراف االتحاد، فبعض التجمعات لديها قوات خاصة 
تابعة وآليات لفض المنازعات ولحفظ السالم واإلنذار المبكر، كما قامت بعضها بتطوير 
إستراتيجيتها الخاصة لحفظ السلم واألمن ومكافحة اإلرهاب وتنامي األنشطة اإلجرامية 
بها. ولعل أبرز مثالين على ذلك هما تجمع اإليكواس الذي يلعب دوراً محورياً في حفظ 
استقرار منطقة غرب أفريقيا وقد تجلى ذلك في تدخل اإليكواس خاصة نيجيريا لحل أزمة 
االنتخابات في جامبيا، وتجمع اإليجاد الذي يسعى للمساهمة في عملية الوساطة اإلفريقية 

في حل النزاعات في بعض دول القارة وتحديداً في جنوب السودان.
االقتصادية  المجاالت  في  التجمعات  تلك  تلعبها  التي  المختلفة  األدوار  عن  وفضالً 
الرشيد  الحكم  للعب دور هام في مجاالت تطبيق  التجمعات  تلك  اتجهت  فقد  واألمنية، 
خالل  من  وذلك  القانون  وسيادة  الديمقراطية  تطبيق  ودعم  للسلطة  السلمي  واالنتقال 
استحداث بعض اآلليات الخاصة بتقييم عمليات الحوكمة في الدول األعضاء، باإلضافة 
إلى اإلشراف على االنتخابات بالدول األعضاء، ومثال على ذلك إشراف تجمع السادك 

على االنتخابات الرئاسية في ناميبيا عام 69.2015

)69( أنظر قائمة المراجع: أواًل: المراجع باللغة العربية:
الدراسات  34، مركز  العدد  األفريقية،  النزاعات  اإليجاد ودورها في مواجهة  السياسية، منظمة  العلوم  مجلة 

الدولية، جامعة بغداد.
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مصر والمؤسسات التنموية اإلفريقية)بنك التنمية اإلفريقي - بنك 
التصدير واالستيراد اإلفريقي – الشركة اإلفريقية إلعادة التأمين(

د.سالي محمد فريد70

تمويل  في  ملموس  بشكل  اإلنمائي  التمويل  ومؤسسات  الصناديق       تساهم 
االستثمارات العامة والخاصة، وفي إنشاء البنى التحتية االقتصادية في مختلف القطاعات 
والمياه  الريفية،  والتنمية  والزراعة  واالتصاالت،  والكهرباء  والطاقة،  النقل،  خاصة 
والصرف الصحي.  كما تستجيب هذه المؤسسات كذلك لطلبات المساعدة الفنية والعون 
الطارئ الوارد من البلدان المتلقية لعونها. وتمثل هذه المؤسسات مصدراً أساسياً للتمويل 
بشروط ميسرة، لعدد كبير من البلدان العربية والبلدان النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكيا 

الالتينية، وبلدان الكاريبي، ودول الشرق األوسط. 
بنك  مثل  اإلفريقية  التنموية  المؤسسات  التعرف على دور  الى  الدراسة  تسعى هذه 
التنمية اإلفريقي وبنك التصدير واالستيراد اإلفريقي والشركة االفريقية العادة التأمين 
االفريقية  المؤسسات  بها هذه  التي ساهمت  والمشروعات  اإلقليمي في مصر  ومكتبها 

بهدف تحقيق التنمية االقتصادية، وذلك من خالل النقاط التالية:
أوالً: بنك التنمية االفريقي 

ثانياً: بنك التصدير واالستيراد االفريقي
ثالثاً: الشركة اإلفريقية إلعادة التأمين

رابعاً: سبل تفعيل دور المؤسسات التنموية االفريقية في مصر
أوالً: بنك التنمية االفريقي 

ان مؤسسة البنك األفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل تنموية إقليمية متعددة األطراف 
أُنشئت للمساهمة في التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي في البلدان األفريقية التي هي 
البلدان األعضاء اإلقليمية للمؤسسة  RMC، تأسس بنك التنمية األفريقي عقب توقيع 
اتفاق بين الدول األعضاء في 14 أغسطس 1963، في الخرطوم، السودان، وأصبح 

نافذاً في 10 سبتمبر 1964.
تعتبر مهمة البنك هي المساعدة في الحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للقارة 
ولذلك  القارة.  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  أجل  من  الموارد  وتعبئة  األفريقية 
يسعى البنك لتحفيز وتعبئة الموارد الداخلية والخارجية لتشجيع االستثمارات فضالً عن 
إمداد الدول األعضاء اإلقليمية RMCبالمساعدة التقنية والعملية. يقوم البنك األفريقي 

)70(  أستاذ االقتصاد المساعد - معهد  البحوث والدراسات اإلفريقية – جامعة القاهرة
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للتنمية، بالشراكة مع مختلف المنظمات الدولية والتنموية، بما في ذلك األمم المتحدة، 
والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بالمساهمة إلى حد كبير في دعم البلدان األعضاء 
اإلقليمية RMCفي جهودها الرامية إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. باإلضافة إلى 

أنه يشارك حالياً في دعم تلك الدول في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
تضم المؤسسة 80 دولة عضوا، منها 54 دولة إقليمية و 26 غير إقليمية . ويعتبر البنك 
 AAA. اإلفريقي للتنمية مؤسسة التمويل الرائدة للتنمية في القارة وحاصل على تصنيف
بالنسبة للدول األعضاء غير اإلقليمية فهي في المقام األول دول من أوروبا وأمريكا وآسيا. 
يحتفظ البنك األفريقي للتنمية بطابعه األفريقي المستمد من التركيبة الجغرافية، وتغطي 
خدماته القارة األفريقية فقط، ويقع مقره الرئيسي أيضاً في أفريقيا، ويتولى رئاسته دائماً 

أفريقي. الدكتور أكينوومي أديسينا هو الرئيس الثامن للبنك اإلفريقي للتنمية.
ذات  مترابطة  استراتيجية  مجاالت  خمسة  تنفيذ  على  األفريقي  التنمية  بنك  يركز   
األولوية الرئيسية التي ترتبط باستراتيجية البنك ذات العشرة أعوام والمضي في تنفيذ 
جدول أعمال االتحاد األفريقي “أفريقيا 2063″،كاآلتي: البنية التحتية الذكية المتكاملة 
وتكوين  للتصنيع  أفريقيا  في  الخاص  للقطاع  وتنامياً  التنافسية،  والقدرة  لنمواإلنتاجية 
في  الريفية  االقتصادات  وإحياء  أفريقيا،  في  والنساء  للشباب  توفير وظائف  الثروات، 

أفريقيا لتحقيق النمو الشامل.

مؤشر تطوير البنية التحتية في افريقيا وفقا لبنك التنمية االفريقي 2015
Source: African Development Bank Group: Annual Report 2016

أطلق بنك التنمية األفريقي ثالث مبادرات جديدة للقارةفي عام 2015:
1. الغذاء في أفريقيا – خطة عمل لتحويل الزراعة في أفريقيا لبناء قطاع زراعي 
الفقر،  الغذائي والتغذية، وتوظيف الشباب، وتخفيف حدة  قوي ومستدام لتحقيق األمن 
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والتحول الريفي.
2. الطاقة في أفريقيا – هو برنامج للشراكة يهدف إلى دعم النمو االقتصادي والتنمية 
في  ومستدامة  معقولة  وبأسعار  موثوقة  طاقة  إلى  الوصول  إمكانية  زيادة  طريق  عن 

أفريقيا.
3. تمكين الشباب – يقوم بنك التنمية اإلفريقي بالتعاون مع الشركاء بدراسة توظيف 

الشباب في مركز التمويل الزراعي.
دور بنك التنمية االفريقي في مصر

القروض والمنح التراكمية لدول شمال افريقيا خالل الفترة 1968 - 2014

Source: African Development Bank Group: Report of ADBGroup in North African 2016

مخصصات دول شمال افريقيا من المحفظة الحالية للبنك

Source: African Development Bank Group: Report of ADB Group in North African 2016
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التوزيع القطاعي للمحفظة الحالية للبنك في دول شمال افريقيا

Source: African Development Bank Group: Report of ADB Group in North African 2016

التوزيع القطاعي للقروض والمنح التي حصلت عليها مصر من البنك خالل الفترة )1974 – 2014(

Source: African Development Bank Group: Report of ADB Group in North African 2016

القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من مجموعة بنك التنمية االفريقي على 
مستوى المؤسسات

Source: African Development Bank Group: Report of ADB Group in North African 2016
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التوزيع القطاعي لمحفظة البنك في مصر عام 2016

Source: African Development Bank Group: Report of ADB Group in North African 2016

عام  اقتراض  عملية  اول  وبدأت   ،1964 عام  البنك  في  عضو  مصر  اصبحت 
1974، وبلغت عدد العمليات التي وافق عليها البنك خالل الفترة )1967 – 2014( 
قروض  بقيمة  عملية،   27 للبنك  الحالية  المحفظة  في  العمليات  عدد  اما  عملية،   65

1282,12 مليون دوالر. 

المشروعات التي يمولها البنك في مصر خالل الفترة )2014 – 2016(
1ـ مشروع الطاقة الحرارية بالعين السخنة، قيمة القرض 296 مليون دوالر،عام 

2015
2ـ مشروع محطة كهرباء أبو قير 1300 ميجاوات،قيمة القرض 214,49 مليون 

دوالر، عام 2014.
3ـ الشركة المصرية للتكرير، قيمة القرض 225 مليون دوالر، عام 2016.

4ـ مشروع محطة البخار الحرارية بالسويس 650 ميجاوات، قيمة القرض 362 
مليون دوالر، عام 2016.

5ـ دراسة عن تكامل طاقة الرياح، قيمة القرض 494 الف دوالر، عام 2016.
6ـ دراسة عن تحسين كفاءة الطاقة، قيمة القرض 490,4 الف دوالر، عام 2014.
الف دوالر،   640 القرض  قيمة  السويس،  بخليج  الرياح  تجهيز طاقة  7ـ مشروع 

عام 2014.
8ـ مشروع تجهيز الطاقة الشمسية بكوم امبو، قيمة القرض 650 الف دوالر، عام 
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.2014
القرض  قيمة  والنوبارية،  االسماعيلية  قناتي  تجهيز  لمشروع  متكاملة  دراسة  9ـ 

1,64 مليون دوالر، عام 2014.
دوالر،عام  الف   600 القرض  قيمة  بحلوان،  الصحي  الصرف  مياه  دراسة  10ـ 

.2015
11ـ مشروع تعزيز الدخل واالقتصاد الريفي، قيمة القرض 45 مليون دوالر، عام 

.2015
12ـ البرنامج الثاني لبناء القدرات اإلحصائية، قيمة القرض 490 الف دوالر، عام 

.2015
الصغيرة  األعمال  ريادة  مركز  و  الصناعية  النفايات  إدارة  األخضر:  النمو  13ـ 

والمتوسطة، قيمة القرض 2 مليون دوالر، عام 2016.

لقد حقق البنك اإلفريقي للتنمية مساهمات كبيرة لجهود خفض الديون في المنطقة. 
في  الديون  لتخفيف عبء  فقد منح811مليون دوالر  الدولي،  البنك  إلى جنب مع  جنباً 
إطارمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لبوروندي، إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا.  
وقد قدم البنك اإلفريقي للتنمية عدة مبادرات لمساندة مناخ التحسينات الهيكلية والتنظيمية، 
على حد سواء لتحقيق الكفاءة والمواءمة للموارد بطريقة أفضل تمكن المنظمة من تنفيذ 

استراتيجياتها المختلفة.

ثانيا: بنك التصدير واالستيراد االفريقي
هو مصرف تنموي يركز على التمويل التجاري أنشئ في أكتوبر 1993 كمؤسسة 
متعددة األطراف لتنمية  وتعزيز التجارة بين الدول األفريقية وبين القارة وبقية العالم، 
ومقره الرئيسي القاهرة. وبموجب شروط اتفاق تأسيسه، وبوصفه مؤسسة فوق وطنية، 
يتمتع البنك بامتيازات وإعفاءات خاصة في الدول المشاركة فيه ويتمتع بوضع الدائنين 
المفضل في الدول التي يعمل بها.وباعتباره مؤسسة متعددة األطراف موجهة نحو الربح، 
ومزود بقاعدة مختلطة تضم مساهمين من القطاعين العام والخاص، فإن البنك يركزعلى 

قروض القطاع الخاص وضماناته وخدماته االستشارية. 
الدول  من  وتتألف  “أ”  الفئة  هي:  مستويات  أربعة  من  المساهمين  قاعدة  وتتكون 
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من  وتتكون  والفئة “ب”،  األفريقية،  العامة  والمؤسسات  المركزية  األفريقية  والبنوك 
مؤسسات مالية أفريقية ومستثمرين أفارقة من القطاع الخاص، والفئة “ج” وبها أسهم 
يملكها مستثمرون غير أفارقة معظمهم من البنوك الدولية ووكاالت ائتمانات التصدير، 
أن  يمكن  التي  القيمة  بالكامل حسب  األسهم  قيمة  دفع  يتم  بموجبها  والتي  “د”،  والفئة 
أبوجا،وهراري، وأبيدجان. كما  البنك مكاتب فرعية في  بها أي مستثمر.ولدى  يحتفظ 

تُجرى حاليًا مفاوضات بشأن إنشاء مكتب فرعي في شرق أفريقيا.
دور بنك التصدير واالستيراد االفريقي في مصر

سددت مصر مبلغ وقدره 5.2 مليار دوالر لبنك التصدير واالستيراد األفريقي في 
قرض  شكل  في  دوالر  مليار   3.2 بواقع  تتوزع  المديونية  إن  حيث  الحالي،  ديسمبر 
إعادة شراء  المركزي عبر عملية  مليار دوالر سيولة حصل عليها  قصير األجل و2 
ألوراق مالية حكومية مع المصرف األفريقي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، إن 
 رد مستحقات البنك األفريقي تساهم في خفض كبير جداً في االلتزامات الخارجية. فقد 
قفز الدين الخارجي للبالد إلى نحو 73.9 مليار دوالر، مقابل 67.3 مليار دوالر في 
نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دوالر.ومن المتوقع أن تسدد مصر ديوناً خارجية 
قصيرة األجل خالل الربع األخير من هذا العام بنحو 8.134 مليار دوالر.وتوزع هذه 
الديون بواقع 22.2 مليون دوالر في أكتوبر و4.278 مليار دوالر في نوفمبر و3.833 

مليار دوالر في ديسمبر.

المصدر: البنك المركزي المصري، التقرير السنوي لعام 2016
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وقد أوضح بنديكت أوراما، رئيس البنك األفريقى للتصدير واالستيراد، إن إجمالى 
محفظة تمويالت البنك المقدمة لمصر تقدر بحوالى 5.2 مليار دوالر. وأنه تم صرف 
4.5 مليار دوالر من إجمالى المحفظة، ومن المقرر توفير 700 مليون دوالر المتبقية 
خاصة  المصرى،  المصرفى  القطاع  مع  قوى  تعاون  هناك  وأن  المقبلة.  الفترة  خالل 
البنك المركزى والبنكين األهلى ومصر، لتوفير تسهيالت ائتمانية للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة بقيمة 500 مليون دوالر.
ائتمانياً  تسهيالً  دوالر  مليون   300 واالستيراد  للتصدير  األفريقى  البنك  منح  كما 
لدعم  ائتمانى  تسهيل  اتفاقية  توقيع  وتم  الصناعة،  لدعم  األهلى المصرى  البنك  لصالح 
األفريقى  البنك  بنك مصر مع  300 مليون دوالر.ويتفاوض  بقيمة  التصنيع فى مصر 
للتصدير واالستيراد للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دوالر، كما أن البنك يدعم 
لتقديم  الماضي،  العام  مصر  أطلقتها  التى  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  مبادرة 
القطاعين  فى  الحجم  متوسطة  للشركات  القروض  من  مصرى  جنيه  مليارات  خمسة 
األفريقى  أن  حيث  االقتصاد.  فى  رئيسية  قطاعات  تعد  والتى  والزراعى  الصناعى 
القطاعين  فى  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لتمكين  يسعى  واالستيراد  للتصدير 
التسهيل فرص  التجارية، بهدف أن يعزز هذا  لتحقيق طموحاته  الصناعى والزراعى 
العمل والرفاهية العامة للشعب المصري. كما أن التمويل يتيح للمستفيدين الحصول على 
السلع االستثمارية األساسية من السوق الدولى لتحسين قدراتهم التنافسية، وبالتالي فإن 
هذا التمويل يعكس الثقة في مصر وانها تعتبر شريكاً رئيسياً فى البنك. حيث ان تقديم 
التمويل بالعملة الصعبة يعكس التزام البنك اإلفريقى تجاه مصر كما يؤكد ثقته بالبرنامج 
االصالحى الذى تتبناه الحكومة المصرية، كما أن التمويل سيوجه كذلك لتمويل عمليات 
التجارة الدولية لمصر وتوفير احتياجات الشركات الصغيرة من المواد الخام ومستلزمات 

االنتاج والبضائع بما يرفع من كفاءتها.
عام  فى  البنك  إنشاء  منذ  عليها مصر  التي حصلت  االئتمانية  التسهيالت  بلغ حجم 
1993حوالي 13.8 مليار دوالر، تمثل %33.7 من إجمالى التسهيالت التى وافق عليها 
البنك، كذلك أصدر ضمانات وخطابات اعتماد تتجاوز مليارى دوالر نيابة عن الكيانات 
 700 بقيمة  الحالى  للعام  لمصر  جديدة  ائتمانية  تسهيالت  البنك  رصد  كما  المصرية. 
مليون دوالر، كما ان رصيد القروض والتسهيالت االئتمانية التى حصلت عليها مصر 
فى 2016 وصل الى 4.2 مليار دوالر بما يمثل 40 % من إجمالى محفظة البنك، كما 
يتم اآلن دراسة تمويل مشاريع جديدة لمستثمرين مصريين فى التطوير العقارى والطاقة 
المصري  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  نجاح  فى  ثقةالبنك  الى  يرجع  وهذا  النظيفة. 
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حيث أن السياسات على مستوى االقتصاد الكلى تسير فى الطريق الصحيح حيث تشمل 
إصالحات ضريبية مع إعادة هيكلة نظام الدعم وسياسة سعر الصرف المرن، ففي حين 
أن اإلجراءات التى تتخذها مصر والتى قد يكون بعضها مؤلما لكنها ضرورية لعبور 
هذه المرحلة الصعبة ومن المتوقع ان تجنى مصر ثمار اإلصالح وتحقق التقدم والنمو 

المستهدف خالل 7 سنوات على األكثر.
كما أوضح أوراما أن مصر تقدم كل الدعم الالزم لتسهيل عمله، وإن هناك تعاونا 
كما  المصرى،  االقتصاد  لدعم  الترتيب  يتم  حيث  المصرى  المركزى  البنك  مع  وثيقا 
للصادرات  تمويل  لتوفير  االهلى  البنك  البنوك وعلى رأسها  االتفاق مع بعض  يجرى 
المصرية، وأشار إلى انه مع استمرار اإلصالحات وزيادة التوجه نحو االنتاج والتصدير 
ستتمكن مصر من رفع معدالت النمو، كما يمكن ان ترتفع صادراتها إلفريقيا إلى 4 
مليارات دوالر. ويناقش البنك مع المسئولين المصريين إنشاء خط مالحى مع افريقيا 
وهناك خطة مصرية لتنفيذ ذلك لدعم التجارة بين دول القارة. فقد وضع البنك إستراتيجية 
لزيادة التبادل التجارى خالل الخمس سنوات المقبلة والتى تعتمد على التوسع فى التجارة 
البينية والمنح والمساعدات للنهوض بالصناعة، هذا باالضافة إلى مبادرة البنك الخاصة 
بمواجهة تقلبات األسواق بسبب انخفاض أسعار المواد األولية والبترول وكذلك خطر 
االرهاب، كما يدعم البنك برنامجاً لتمويل المنشآت السياحية يمكن ان تستفيد منه مصر 
مصر  إن  الطبية،  والمعدات  الخدمات  لتمويل  برامج  وكذلك  السياحة  لعودة  استعدادا 
صدرت ألفريقيا بنحو 4.3 مليار دوالر، بينما يمكنها أن تصل بصادراتها للقارة إلى 10 
مليارات دوالر، حيث أن إنهاء المعوقات السياسية أمام مشاريع، مثل طريق »القاهرة-
كيب تاون«، وممر اإلسكندرية وصوالً لبحيرة فيكتوريا، سيفتح الباب أمام البنك وغيره 

من جهات تمويلية لتقديم مساندة قوية لمثل تلك المشاريع.
لقد بلغت  أرباح البنك 45 مليون دوالر في 2015، بينما يجرى  تدقيق أرباح2016، 
داخل  المقدم  التمويل  في  تعثر  حاالت  توجد  وال  قوية.  النتائج  تكون  أن  المتوقع  ومن 
مصر، كما يستعد البنك لدعم إنشاء خطوط مالحية تربط وسط القارة بالموانئ المطلة 
على المحيط، حيث أن النقل اليزال من التحديات الكبيرة أمام تعزيز التجارة البينية في 

أفريقيا.
البنك  مع  مليون دوالر   500 بقيمة  للتصدير واالستيراداتفاقية  األفريقي  البنك  وقع 
يستهدف  الصادرات.  المصرية لضمان مخاطر  والشركة  الصادرات  لتنمية  المصري 
توسيع نطاق آليات التصدير والتجارة المتاحة للمصدرين المصريين إلى الدول األفريقية.
وتتضمن االتفاقية عدد من البرامج التمويلية وغير التمويلية والخدمات التجارية تتمثل 
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التمويلية منها في 4 برامج، األول هو برنامج ائتمان المستوردين الذي يخدم المصنعين 
للتصدير مسئولية  األفريقي  البنك  يتولي  المصريين حيث  والخدمات  السلع  ومصدري 
تمويل المستورد األفريقي، والثاني برنامج ائتمان المصدرين والذي يدعم امكانية قيام 
المصدر المصري بتقديم ائتمان للمستورد األجنبي )تسهيالت موردين( لفترة تتراوح 
بين 6 أشهر إلى 7 سنوات، والثالث برنامج تمويل ماقبل وما بعد الشحن والرابع برنامج 

الخصم / الشراء / التمويل / وإعادة التمويل المشترك للمستندات واالعتمادات.
وتتضمن البرامج غير التمويلية ثالث برامج هي برنامج ضمان العقود الكبيرة الموجه 
خصيصاً لخطابات الضمان االبتدائية والدفعة المقدمة والنهائية المتعلقة بتقدم المصدر 
المصري للعطاءات ذات الحجم الكبير، وبرنامج ضمان االستثمار في الدول األفريقية 
ومخاطر  السياسة،  المخاطر  من  األفريقية  الدول  في  المصري  المستثمر  يحمي  الذي 
والمخاطر  التأميم،  ومخاطر  المستحقات،  تحويل  على  القدرة  ومخاطر  العملة،  تغيير 
المتعلقة بالتزام الحكومات األفريقية بالنسبة للعقود من نوع   IPP / PPP / BOT،هذا 
باالضافة إلى برنامج ضمان مخاطر الدولة.كما يتيح البرنامج مجموعة الخدمات التجارية 
التي تتيح الخدمات المصرفية المتعلقة باالعتمادات المستندية بأنواعها وتعزيزها وتداول 

المستندات والخصم والتخصيم.
السيولة  "تسهيل  بعنوان  تمويل  برنامج  على  البنك  وافق   ،2015 عام  أواخر  في 
مع  التكيف  على  فيها  األعضاء  البلدان  لمساعدة  الدورية"  للتقلبات  المضاد  التجارية 
الصدمات االقتصادية السلبية الحالية، وال سيما أسعار السلع األساسية والعوامل الناجمة 
عن اإلرهاب، من خالل توفير السيولة لتمويل التجارة إلى المصارف المركزية وأحد 
البنك التجاريه المختار في البلدان المؤهلة. وبموجب هذا البرنامج، أبرم البنك اتفاقيات 
تسهيالت ائتمانية مع القطاع المالي المصري المملوك للدولة بقيمة إجمالية بلغت 3.7 

مليار دوالر أمريكي.
كما شارك البنك بنشاط في سوق القروض المصرية المشتركة، مع تسليط الضوء على 
المعامالت الثالث التالية: في شهر أكتوبر 2015، قام البنك بصرف 70 مليون دوالر 
أمريكي من تسهيالت متوسطة األجل مشتركة  521 مليون دوالر  أمريكي من أصل 
تضم 8 بنوك مصرية وخليجية تجارية لصالح شركة الكهرباء المصرية القابضة لتمويل 
خطة الطاقة الطارئة في مصر. وفي سبتمبر 2016، وقع البنك على اتفاقية تسهيالت 
إلثيلين  المصرية  الشركة  لصالح  أمريكي  دوالر  مليون   75 بقيمة  االجل  متوسطة 
والمشتقات "إيثيدكو"، وذلك الستكمال تسهيل مشترك بقيمة 1.25 مليار دوالر أمريكي 
ضمن مجموعة تضم 18 مصرفاً مصرياً، وسيتم استخدام هذا المرفق في تمويل جزئي 
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لمجمع إيثيدكو للبتروكيماويات بقيمة 1.95 مليار دوالر أمريكي يهدف إلى زيادة التنوع 
في  الطبيعي  الغاز  لقطاع  المضافه  القيمة  المحلي ودعم  المحتوى  االقتصادي وتعزيز 
مصر من خالل إنتاج منتجات بتروكيماوية قابلة للتصدير. ومنذ يونيو 2012، شارك 
البنك في تسهيل مشترك بقيمة 300 مليون دوالر أمريكي لصالح الهيئه العامه للبترول 

مع تجديدات سنوية أدت إلى صرف حصة البنك بما يزيد عن 250 مليون دوالر. 
التجارة  تعزيز  برنامج  باسم  تعرف  مبادرة خاصة  البنك  أطلق   ،2015 يناير  وفي 
بين مصر وأفريقيا "إيتب" بهدف مساعدة الكيانات المصرية على االستفادة من الفرص 
التجارية واالستثمارية المتزايدة بسرعة في بقية دول القارة االفريقيه .وقد تمت الموافقة 
على برنامج إيتب بمبلغ يصل إلى 500 مليون دوالر أمريكي تم استخدامه بالكامل في 

شكل تسهيالت تمويل تجاري ممولة وغير ممولة.
دعم البنك أيضاً كبار المصدرين، وخاصة في قطاعي الطاقة واالنشاءات، من خالل 
تحمل مخاطر الطرف اآلخر اإلفريقي ،وقد تم توفير مبلغ تزيد قيمته عن 1.5 مليار 
دوالر أمريكي في هذا الصدد، حيث قدم البنك دعماً كبيراً لمجموعة السويدي للكهرباء.
وفي إطار مبادرة التجارة البينية اإلفريقية، وافق البنك على إنشاء مرفق ضمان عالمي 
بقيمة 200 مليون دوالر أمريكي لصالح المقاولين العرب لتوسيع مشاريعهم في أفريقيا 
والشرق األوسط. وفي إطار نفس المبادرة، يبحث البنك فى المراحل النهائية من الموافقة 

على تسهيالت عالمية بقيمة 500 مليون دوالر لصالح مجموعة السويدي.
ويعمل  البنك  أيضاً مع المنطقة اإلقتصاديه لقناة السويس لمساعدة الحكومة المصرية 
على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة إلى المنطقة  ويعتزم البنك التعاون مع المنطقة 

في المجاالت التالية:
ـ تقديم تمويل مباشر للمشاريع المحتملة في المنطقة على أساس كل حالة على حدة.

-التعاون بين البنك اإلفريقي للتصدير واإلستيراد )أفريكسيمبانك( ومصر في تعزيز 
يمكن  حيث  السويس  لقناة  االقتصادية  المنطقة  داخل  أفريقية  اقتصادية  منطقة  إنشاء 
معالجة المواد الخام الواردة من مختلف أنحاء القارة في المصانع المنشأة داخل المنطقة 
االقتصاديه والتي ستتم بالمشاركة بين مصر والحكومات والشركات األفريقية األخرى.
-المشاركه النشطة في فعاليات ترويج االستثمار التي تنظمها هيئة المنطقه االقتصادية 
لقناة السويس من خالل تقديم منتجات وخدمات داعمة )مثل تمويل المشاريع وضمانات 
االستثمار وضمانات المخاطر القطرية الخ ...(، ومن ضمن هذه الفعاليات مؤتمر ترويج 
االستثمار في برلين في 13 سبتمبر، حيث سيقوم وفد من البنك بمرافقة الهيئة إلى ألمانيا 
لالجتماع بأكثر من 100 مستثمر ألماني بما يدعم جذب الشركات لالستثمار في المنطقة.
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ثالثا: الشركة اإلفريقية إلعادة التأمين:
تم إنشاء المكتب اإلقليمى للشركة اإلفريقية إلعادة التأمين بالقاهرةفى 2004، ليكون 
مسئوالً عن دول شمال إفريقيا باإلضافة للعمليات الواردة من دول الشرق األوسط. ووفقاً 
إلتفاقية إنشاء الشركة تم إعفاؤها من جميع الضرائب مع منحها الحصانات الدبلوماسية 
و حرية التداول ألموالها خارج حدود كل دولة من الدول الموقعة على اإلتفاقية من خالل 

المصارف المختلفة.
عقب تحرر معظم الدول اإلفريقية من اإلستعمار األجنبى بما ينطوى عليه من سيطرة 
على مقدراتها سياسياً و إجتماعياً وإقتصادياً، توالى إنشاء مؤسسات مالية مصرفية و 
غير مصرفية مملوكة ألبناء كل وطن من هذه البلدان.وفيما يتعلق بصناعة التأمين كانت 
هناك سيطرة كاملة من قبل األجانب على هذا النشاط ومن هنا جاءت الحاجة الى إنشاء 
قدر  بأكبر  اإلحتفاظ  يعمل على  القارة و  التأمين على مستوى  إعادة  يتولى  كيان قوى 
ممكن من األقساط داخل إفريقيا بدالً من اإلعتماد على األسواق الخارجية بصورة كاملة.
إعادة  شركة  إلنشاء  بالترويج  المبادرة  فضل  اإلفريقي  التنمية  لمصرف  كان  وقد 
التأمين اإلفريقية حيث تولى إعداد الدراسات و تمويل األعمال التحضيرية لتأسيس هذه 
الشركة، ثم المساهمة بنسبة 10 % من رأس مالها، وفى عام 1976 تم التوقيع على عقد 
التأمين من قبل 41 دولة من الدول األعضاء باإلتحاد  إنشاء الشركة اإلفريقية إلعادة 

اإلفريقي.
إن المساهمة فى رأس مال هذه الشركات كانت قاصرة فى البداية على الحكومات و 
بنك التنمية اإلفريقي، ثم فتحت المساهمة أمام شركات التأمين و إعادة التأمين اإلفريقية 
21.9 مليون دوالر  الشركة  العربية فى رأس مال هذه  بلغ حصة جمهورية مصر  و 
أمريكى و التى تعادل 3.7 % من إجمالى رأس المال المصدر و المدفوع، وتتمثل فى 

219000 سهم بقيمة إسمية قدرها مائة دوالر أمريكي للسهم.

دور الشركة االفريقية العادة التأمين في مصر:
لعبت  كما  األولى،  دورته  فى  الشركة  إدارة  بمجلس  عضواً  مصر  انتخبت  وقد 
الشركة  تأسيس  منذ  الثانية  وللمرة  الشركة،  هذه  أعمال  فى  وقيادياً  هاماً  دوراً  مصر 
إستضافت مصر إجتماع الجمعية العمومية السادسة و الثالثين للشركة اإلفريقية إلعادة 
ممثلون  االجتماع  وقد حضر   ،2014 يونيو   16 و حتى   15 الفترة  التأمين من خالل 
االقليمي  المكتب  مصر  وتستضيف  إفريقية،  تأمين  وإعادة  تأمين  شركة   140 عن 
للشركة في القاهرة. حيث تتواجد الشركة األفريقية إلعادة التأمين على مستوى أفريقيا 
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وكينيا  مصر  في  والفروع  نيجيريا،  فى  الرئيسى  المركز  فروع،  ثمانية  خالل  من 
التوسعية  الشركة  خطة  وتتمركز  أبابا.  وأديس  أفريقيا  وجنوب  والمغرب  وأبيدجان 
القادمة. الفترة  3 فروع جديدة فى غانا والجزائر وأنجوال خالل  فتح   فى عزمها على 
أعمال  حجم  من   %  95 إن  حيث  للشركة  الرئيسى  الدخل  مصدر  أفريقيا  قارة  تمثل 
الشركة يتركز فى أفريقيا فيما يصل نصيب القارة األسيوية والشرق األوسط من نشاط 
الشركة 5 % فقط .كما حصلت الشركة األفريقية إلعادة التأمين على التصنيف اإلئتمانى 
العالمى من مؤسسة )A.M.BEST( للتصنيف الدولى على مستوى )-A( وهذ يعتبر 
أعلى تصنيف إئتمانى موجود فى أفريقيا، كما أن حفاظ الشركة على هذا المستوى نتيجة 

إستمرار تحقيق الشركة معدالت نمو ثابتة.
فى  الدول  من حكومات   42 مساهمة  أهمهم  العالم  مستوى  على  مساهمين  للشركة 
أفريقيا منهم مساهمة الحكومة المصرية فى الشركة، باالضافة الى مساهمة 140 شركة 
تأمين وإعادة تأمين على مستوى أفريقيا منهم بعض شركات التأمين المصرية أبرزهم 
المهندس للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين، إضافة الى مساهمة بنك التنمية 
األفريقى ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة التمويل الفرنسية، ويبلغ رأس مال الشركة 
األصول  وإجمالى  دوالر،  مليون   350 المساهمين  حقوق  وتبلغ  دوالر،  مليون   500
960 مليون دوالر، كما إستطاعت الشركة تحقيق 628 مليون دوالر إجمالى األقساط 
بلغ  العام. كما  نفس  فى  مليون دوالر   65 بلغت  أرباح  الشركة  الماضى وحققت  العام 
قيمة  وبلغت  جنيه  مليون   40 2011حوالي  يناير  ثورة  الشغب جراء  تعويضات  حجم 

التعويضات العادية األخرى خارج الشغب 120 مليون جنيه.
نشاط  تزاول  بدأت  والتى  مصر  فى  التكافلي  التأمين  إلعادة  األفريقية  الشركة  إن 
اإلعادة وفقاً لنظام التأمين التكافلى فى السوق منذ بداية عام 2011، وكان قرار تأسيس 
شركة إلعادة التأمين تعمل وفقاً لنظام التكافلى، ضرورة حتمية، بسبب تزايد الحاجة الى 
شركات التأمين التكافلى مع اإللتزام بتطبيق القواعد الكاملة للشريعة اإلسالمية وتوفير 
كامل الحماية لجميع عمالئها، كما تستهدف الشركة الجديدة جلب أقساط تصل الى 25 
مليون دوالر بنهاية العام الجارى، كما تتعامل الشركة األفريقية إلعادة التأمين التكافلى 
مع جميع شركات التأمين المصرية التى تزاول نشاط التكافل، كما ستركز فى تعامالتها 
على أسواق التكافلى العالمية ومن أبرزها السودان بإعتبارها أقدم أسواق التكافلى فى 

العالم فضالً عن فتح أسوق جديدة فى كينيا ونيجريا.
هناك تفاؤل كبير بمستقبل قطاع التأمين فى مصر رغم مرور البالد بتوترات سياسية 

متوقعاً زيادة نمو قطاع التأمين وهذا مرهون بإرتفاع المؤشرات االقتصادية .
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كما أن هناك ضرورة إلتخاذ عدد من اإلجراءات اإلحترازية للتحوط من المخاطر 
السياسية كانتقاء الخطر وتقييم السعر الفنى العادل له عند قبول اإلكتتاب فيه، فضالً عن 
ضرورة تحسين الشركات نتائج أعمالها بصفتها المسؤلة عن ذلك إضافة الى مقاطعتها 
المضاربات السعرية التى أضرت بسمعة القطاع، وقد بلغت نسبة مساهمة قطاع التامين 

فى الناتج المحلي االجمالى لمصر خالل العام 2016 نسبة 1.2 %.
فقد توقع تقرير “نبض إعادة التأمين في إفريقيا”، في نسخته الثانية، أن تحقق سوق 
إعادة التأمين في إفريقيا، التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دوالر أمريكي، انتعاشاً ملحوظاً 
في عام 2018 كما توقع التقرير تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق اإلفريقية 
في عام 2018، و”تحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدالت التأمين على الحياة، 
الدول  القتصادات  المطرد  واالنتعاش  االكتتاب،  وتشديد ضوابط  التكاليف،  وانخفاض 
اإلفريقية. حيث أن سوق التأمين اإلفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانيات 
النمو االقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى واالستثمارات في البنى التحتية، 

حيث أن هناك تشابهاً كبيراً بين ديناميكية السوق اإلفريقية ومنطقة الشرق األوسط.

النتائج واالرباح خالل الفترة )2012 – 2016(  بالمليون دوالر

Source: AfricaRe: Annual Report & Accounts 2016,
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الموقف المالي خالل الفترة )2012 – 2016(  بالمليون دوالر

Source: AfricaRe: Annual Report & Accounts 2016,
تجاوز إجمالى أصول الشركة 1.4 مليار دوالر بنهاية عام2016 مقابل 1.3 مليار 
دوالر للعام السابق عليه، أما عن تطور نشاط الشركة األفريقية إلعادة التأمين باألرقام 
بنهاية عام 2016 مقارنة بنهاية العام المالى 2012، خاصة فيما يتعلق بحجم األقساط 
المكتتبة للشركة والتى بلغت 642 مليون دوالر مقابل 648 مليون دوالر، ويرجع ذلك 
إلى تراجع بعض العمالت الرئيسية أبرزهما الجنيه المصرى والسودانى عالوة على 
اآلثار السلبية التى خلفتها ثورات الربيع العربى خالل هذه الفترة، كما حققت الشركة 
صافى أقساط 567.5 مليون دوالر مقابل 559.5 مليون دوالر عبر نفس فترة المقارنة 

بزيادة 12 مليون دوالر فقط خالل تلك الفترة لنفس األسباب سالفة الذكر.
الماضى مقارنة  العام  كما ارتفعت حقوق المساهمين ارتفعت بصورة كبيرة خالل 
باألربعة أعوام المنصرمة فقد حققت 812.3 مليون دوالر ديسمبر 2016 مقارنة بـ 608 
ماليين دوالر بنهاية ديسمبر 2012 بزيادة قدرها 204 ماليين دوالر، فإن تطور نشاط 
المنطقة،  اقتصاد  بها  يمر  التى  العصيبة  الظروف  بالرغم من  الشركة اليزال مستمراً 
خاصة معظم الدول التى توجد بها  افرع للشركة األفريقية إلعادة التأمين، إال أن ذلك 
لم يحل بينها وبين تحقيق أرباح تجاوزت 100 مليون دوالر مقابل 92.6 مليون دوالر 
أرباح 2012 عالوة على إعالنها دخول دائرة المسئولية االجتماعية تجاه رأس المال من 
خالل تأسيس صندوق لتلك المهمة يساهم بـ%2 سنويا من أرباح الشركة المحققة لخدمة 

تطوير صناعة التأمين فى المنطقة.
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العمالت المكونة للمحفظة المالية للشركة عام 2016

Source: AfricaRe: Annual Report & Accounts 2016,

التوزيع الجغرافي لمساهمات الشركة عام 2016

Source: AfricaRe: Annual Report & Accounts 2016,

التوزيع القطاعي لمساهمات الشركة عام 2016

Source: AfricaRe:Annual Report & Accounts 2016,
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رابعاً: سبل تفعيل دور المؤسسات التنموية االفريقية في مصر
1ـ أعطاء األولوية لقطاعات البني التحتية والتنمية الريفية والزراعية مع عدم إهمال 

بقيه القطاعات األخرى مثل الصناعة والطاقة والصحة والتعليم والبيئة.

الغذاء  وتامين  الفقر  حدة  من  التخفيف  إلى  الهادفة  االنشطة  على  الدعم  تركيز  2ـ 
وتشجيع مشاركة المرأة في التنمية باإلضافة إلى دعم مشاريع الجانب االجتماعي وتنفيذ 

مشاريع في الدول التي تعاني من الكوارث.

والتبادل  والخدمات  الخام  والمواد  واألفريقية  العربية  الخبرات  من  األستفاده  3ـ 
التكنولوجي في تنفيذ المشاريع التي يمولها المصرف لبناء القدرات التجارية بين المنطقتين 
العربية واالفريقية من خالل تمويل الصادرات العربية، إلى دول أفريقيا، باإلضافه إلى 

تمويل الدراسات ذات العالقة في مجال تشجيع وتحسين مناخ االستثمارات االجنبية. 71

)71( أنظر قائمة المراجع: 
 Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA Investment ــ

Report 2013 Foreign Direct Investment and Small and Medium Enterprise Linkages 
in COMESA, )Lusaka, Zambia, Division of Trade, Customs and Monetary Affairs 
COMESA Secretariat, October 2013(.

 .“COMESA: Annual Report 2014, ”Inclusive and Sustainable Industrialization ــ
 ,The African Development Bank Group, Country Strategy Paper 2014-2018 ــ

Egypt, February 2014.
 The African Development Bank, A Partner of Choice for the Eastern Africa we ــ

want, )Nairobi, Kenya: African Development Bank Group - East Africa Regional 
Resource Centre )EARC(, 2014(.

 The African Development Fund, Eastern Africa, Regional Integration Strategy ــ
Paper 2011 – 2015, Regional Departments – East I & East II, )OREA/OREB(, 
September 2011.

.North Africa Quarterly Bulletin, Volume 3, Issue 2, Second Quarter 2014 ــ
 The African Development Bank Group in North Africa Consolidating the ــ

Present and Shaping the Future, 2015.
.AFDB Statistics Pocket Book 2015, volume 17, 2015 ــ
/https://afreximbank.com ــ
/http://www.ati-aca.org ــ
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 تعقيب
السفير/أحمد حجاج72

 ، كثيرة  أنها  إلى  اإلشارة  فأود  افريقيا   في  االقليمية  بالتجمعات دون  يتعلق  فيما   -
وهناك دول إفريقية أعضاء في أكثر من تجمع وهو مايسبب بلبلة داخل تلك التجمعات، 
كما أن هذه األخيرة تعتبر ذاتها مستقلة عن االتحاد ، وتم إثارتها في قمم االتحاد وهناك 

محاوالت للتغلب عليها.
- تتمسك جنوب افريقيا بسكرتارية النيباد وعدم التنازل عنها لالتحاد، ألن ذلك يعطيها 
ميزة سياسية كبرى، والبد من العمل على التقييم الذاتي لمصر ألن تلك المنظمات تقدم 

دراسات عن مصر.
- في عهد الراحل عبد الناصر كانت هناك 4 سفن لنقل البضائع بين مصر وإفريقيا 

ولكن األسطول التجاري المصري الحالي في حالة تدهور ويحتاج لدفعة كبيرة.
كافة  في  المنظمات  تلك  مع  عمل  خطة  المصرية  الحكومة  لدى  يكون  أن  البد   -

المؤسسات والتجمعات االفريقية.

مناقشات:
ــ طالب السفير محمد بدر الدين زايد – عضو المجلس، بإعادة طرح  فكرة الخط 
المالحي لنقل البضائع من جنوب افريقيا وإلى كينيا ثم إلى بور سعيد ولكن بعد أحداث 
الثورة توقفت الفكرة، وتم إرسال الفكرة لوزارة النقل ودراسة الشراكة مع جنوب افريقيا 

وهي تحل مشكلة التبادل التجاري مع التجمعات الثالثة في جنوب افريقيا.
اإلفريقية  باللجنة  االهتمام  المجلس، ضرورة  السفير حسين حسونة عضو  أكد  ــ 
ولها  واتفاقيات  مشروعات  بصياغة  تقوم  والتي  سنوات  منذ  والمنشأة  الدولي  للقانون 
القضايا والنزاعات، خاصة وأنها تتعاون مع  العديد من  للنظر في  الصفة االستشارية 
لجنة األمم المتحدة للقانون الدولي السيما وأن كافة قضايا مصر المائية والحدودية تستند 

لقواعد القانون الدولي. 
ــ نوه السفير رخا حسن عضو المجلس، إلى أن منظمة اإليجاد لعبت دوراً كبيراً 
في انفصال جنوب السودان خاصة وأنها تتاثر بأدوار الدول األخرى، فمثالً المجموعة 

المنبثقة من الساحل والصحراء تعمل خارج السياق اإلفريقي ففرنسا تلعب دوراً فيها.
وحول آلية فض المنازعات فالبد ان يكون لمجلس السلم واألمن وسيلة وآلية لفض 
النزاعات قبل تفاقمها ووضع آليات لذلك ، بدالً من اللجوء لآلخرين ،  ووضع رؤية 

)72( عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
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لتفعيل دور المجلس.
أكد الدكتور أحمد الدرش – عضو المجلس، أهمية مبادرة النيباد لما لها من أبعاد 
كلية تخص القارة ككل  متضمنة آلية شاملة كافة األبعاد ، والبد من العمل على تعظيم 

التسهيالت االئتمانية والقروض الميسرة من خالل بنك التصدير لالستفادة منها.

تعقيب ختامي
أشار السفير/ خالد عمارة إلى مايلي:

- فيما يتعلق بالنقل البحري فهو مشروع أساسي وهناك انجازات على طريق القاهرة 
كيب تاون وهناك مؤسسة يتم إنشاؤها لإلشراف على تنفيذ هذا المشروع على مستوى 
القارة ككل، مؤكداً أهمية النقل البحري لرفع التجارة البينية بين الدول اإلفريقية بعضها 

البعض.
-البد من تفعيل قواعد القانون الدولي ومصر تدرس أن يكون لها ترشيحات ودور 

فاعل في اللجنة.
- حول التمويل، هناك خالف بين المانحين والراغبين في الحصول على التمويل، 
ولكن أصبح التمويل يتم   بتسهيالت، فمثالً تقدم الصين تسهيالت كبيرة للحصول على 
التمويل وهناك تسهيالت مقدمة من األطراف الدولية الصاعدة وعلى رأسها اآلسيوية، 
ولها قدرة على توجيه التمويل من المؤسسات المالية الكبرى كالبنك والصندوق الدوليين.
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مصر والتفاعل الدولي في إفريقيا
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مصر والتفاعل الدولي في إفريقيا
 الدكتور أحمد الدرش73

في البداية أود أن أنوه إلى أهمية موضوع مؤتمرنا الذي يركز على احد الجوانب 
الهامة في السياسة المصرية الخارجية، وأؤكد أن األفارقة نجحوا في السباق مع جامعة 
الدول العربية، فلدى االتحاد اإلفريقي آليات أكثر فاعلية، ونأمل أن تعمل الجامعة على 

تفعيل آلياتها.
الدول االفريقية  التنبه لواجب مصرللعمل على تفعيل عالقاتها مع  وأنوه لضرورة 
وضرورة تشجيعها ووضع أفضل الشروط لهذا التفعيل، وعدم ترك الساحة للشراكات 
األوروبية التي تعمل بشكل يحقق مصالحها والقيام ببناء القواعد واألساطيل العسكرية 

لحماية تلك المصالح.
أول  عن  للحديث  رضا  الدين  المستشار/حسام  للسيد  الكلمة  أعطي  أن  وأتشرف 

الشراكات الخارجية للقارة وهي الشراكة األوروبية اإلفريقية.

الشراكات األوروبية/ األفريقية
مستشار/ حسام الدين رضا74

تطور الحوار اإلفريقي/ األوروبي
 وصوالً للقمة الخامسة لالتحاد األفريقي / االتحاد األوروبي

أبيدجان 30-29 نوفمبر 2017

نبذة تاريخية:
	 الشراكات األوروبية األفريقية هي امتداد لالعتماد المتبادل بين القارتين األفريقية

وهي  العصر،  معطيات  مع  يتسق  االستعمار  حقبة  انتهاء  بعد  ما  لمرحلة  واألوروبية 
تطور لتعاون بدأ في مراحله األولي في صورة استمرار ما يمكن مجازاً تسميته التعاون 
بين الدول األوروبية االستعمارية والدول األفريقية التي استقلت عنها بغرض ضمان 
استدامة تحقيق االستفادة األوروبية من الموارد األفريقية في المقام األول وكذا توفير 

)73( وزير التعاون الدولي األسبق وعضو المجلس  
)74( مدير شئون التجمعات األفريقية - إدارة المنظمات والتجمعات األفريقية ـ وزارة الخارجية المصرية
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سوق تابع لترويج منتجات دولة االستعمار، ولعل هذا ال زال يتمثل في االعتماد الكبير 
لالستعمار  خضعت  التي  الدول  في  أخص  بصفة  )وتظهر  األفريقية  الدول  من  لعدد 
الفرنسي( على منتجات دولة االستعمار السابق، وهنا يجب اإلشارة إلى استمرار استئثار 

عدد محدود من الدول األوروبية بالثروات واألسواق األفريقية.
	 المترتبة على التحرير األفريقية، واآلثار  تولد عن حركات  الذي  الزخم  في إطار 

ثورة المعلومات واالتصاالت وتحول العالم إلى قرية كبيرة مدفوعاً بالتأثير المتسارع 
علي  ترتب  وما   "Social Mediaٍ" االجتماعية  بالوسائط  معروف  هو  لما  المباشر 
تداول تلك الوسائط من بناء وتعظيم لتطلعات لألجيال الصاعدة األفريقية أدت في نهاية 
المطاف إلى تزايد المطالب األفريقية بشراكة فعلية ترتكز على عدد من األعمدة أهمها 

االحترام والمنفعة المتبادلة.
	 أدت تلك التطورات التاريخية التي ال مجال لنا للتطرق لها في ورقتنا النقاشية اليوم

إلى إدراك الجانب األوروبي ضرورة تغيير آلية التعامل مع إفريقيا بغية استمرار تحقيق 
االستفادة المثلي من العالقات التاريخية االقتصادية القائمة مع القارة األفريقية.

	 ترتكز سياسة الشراكة األوروبية مع أفريقيا على ثالثة محاور أساسية يمكن إيجازها
فيما يلي:-

I . ينظم(  1975 لعام  لومي  اتفاقية  اتفاق  الذي حل محل   2000 لعام  اتفاق كوتونو 
عالقة االتحاد األوروبي مع 79 دولة من أفريقيا والكاريبي ودول الباسيفيك منها 48 

دولة إفريقية جنوب الصحراء الكبرى(.
II . استراتيجية العمل األوروبي األفريقي المشتركة وهي أحد أهم أركان آلية قمم

أفريقيا/أوروبا )صادرة عن قمة أفريقيا/االتحاد األوروبي بلشبونة عام 2007(.
III . الشراكات مع الدول األفريقية بشكل منفرد على غرار اتفاقية الشراكة المصرية

األوروبية.
	 هذه الورقة ستتناول اآللية التي إنبثقت عنها استراتيجية العمل األوروبي األفريقي

المشتركة وهي قمم أفريقيا واالتحاد األوروبي.
	 بدأ تداول فكرة عقد القمة األفريقية األوروبية من خالل طرح لوزير خارجية البرتغال

عام 1996، وعرضتها سكرتارية منظمة الوحدة األفريقية آنذاك خالل اجتماع الدورة 
الثانية للجنة الوزارية االقتصادية واالجتماعية للجماعة االقتصادية األفريقي بالقاهرة في 
يونيو  بواجادوجو في  األفريقية  والقمة  الوزاري  المجلس  اجتماع  ثم في   ،1998 أبريل 
1998، ونص القرار الصادر عن قمة واجادوجو علي قبول عقد قمة بين منظمة الوحدة 

األفريقية واالتحاد األوروبي في عام 2000 مع الترحيب بعرض مصر استضافتها.



المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017 194

1ـ القمة األولي ألفريقيا/ أوروبا )القاهرة أبريل 2000(
والتكامل أ-  التعاون  موضوعات  تناول  الذي  القاهرة"  "إعالن  القمة  عن  صدر 

االقتصادي، واندماج أفريقيا في االقتصاد العالمي وما يرتبط بذلك من قضايا التجارة، 
الهجرة،  وقضايا  التكنولوجيا،  نقل  ومشكالت  واالستثمار،  الخاص،  القطاع  وتنمية 

وتعزيز السلم واألمن وحل النزاعات بالطرق السلمية.
 اعتمدت القمة "خطة عمل القاهرة" التي حددت الخطوات التنفيذية لمبادئ وأسس ب- 

الشراكة.
القمة من خالل عقد ستة ج-  تنفيذ خطة عمل  لمتابعة  آلية  القمة هو  له  ما رتبت  أهم 

اجتماعات علي مستوي كبار المسئولين، واجتماعين وزاريين، أخرهما كان بواجادوجو  
في 28 نوفمبر 2002.

2ـ القمة الثانية ألفريقيا/ أوروبا )لشبونة ديسمبر 2007(
أدي تفاقم األزمة بين بريطانيا وزيمبابوي )بسبب الرئيس السابق روبرت موجابي . أ

والمشاكل المتزايدة بين الطرفين في إطار الكومنولث( إلي فشل مساعي عقد القمة الثانية 
في موعدها المقرر في أبريل 2003 بلشبونة لرفض الجانب األوروبي مشاركة الرئيس 

موجابي.
تم تأجيل عقد القمة حتى ديسمبر 2007 حيث استضافت لشبونة القمة الثانية . ب

ألفريقيا أوروبا، خرجت عن تلك القمة استراتيجية مشتركة وخطة عمل يمكن اعتبارهما 
تجسيداً لألطر التي تم االتفاق على مالمحها في قمة القاهرة، وتم خاللها تناول خمس 
من الموضوعات ذات االهتمام المشترك والتي أتفق أن تكون موضوعات القمة وهي: 
الهجرة، ومجلس السلم واألمن، والحوكمة وحقوق اإلنسان، وتغير المناخ، واألهداف 

اإلنمائية لأللفية. 
أهم ما صدر عن القمة هو إعالن لشبونة، خطة العمل األولى ألفريقيا االتحاد . ت

األوروبي )2008 – 2011(.

3ـ القمة الثالثة ألفريقيا/ أوروبا )طرابلس نوفمبر2010(
تناولت القمة في نقاشاتها خمس موضوعات هى: التكامل اإلقليمي والبنية التحتية . أ

وتنمية القطاع الخاص/ الطاقة وتغير المناخ/ أهداف األلفية والزراعة واألمن الغذائي / 
السلم واألمن والحوكمة وحقوق اإلنسان/ الهجرة والتنقل والتوظيف.
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صدر عن القمة ثالث وثائق هي:. ب
إعالن طرابلس.- 
خطة العمل الثانية ألفريقيا االتحاد األوروبي )2011 – 2013(.- 
اإلعالن المشترك حول تغير المناخ.- 

4ـ القمة الرابعة ألفريقيا/ أوروبا )بروكسل أبريل 2014(
تناولت القمة في نقاشاتها خمس موضوعات هى: التكامل اإلقليمي والبنية التحتية . أ

وتنمية القطاع الخاص/ الطاقة وتغير المناخ/ أهداف األلفية والزراعة واألمن الغذائي / 
السلم واألمن والحوكمة وحقوق اإلنسان/ الهجرة والتنقل والتوظيف.

صدر عن القمة ثالث وثائق هي:. ب
بيان ختامي.- 
خطة العمل الثالثة ألفريقيا االتحاد األوروبي )2014-2017(.- 
اعالنات منفصلة صدرت عن القمة:- 
i ..إعالن حول الهجرة

ii ..إعالن حول تغير المناخ
iii ..إعالن حول الزراعة
iv ..2015 إعالن حول أجندة التنمية ما بعد

5ـ القمة الخامسة لالتحاد األفريقي/ االتحاد األوروبي )أبيدجان – 29-30 نوفمبر 
:)2017

للمشاركة من صيغة . أ الحاكم  اإلطار  تغير  هو  القمة  هذه  في شأن  نلحظه  ما  أول 
إلى صيغة  الصحراوية  الجمهورية  ما يطلق عليه  تستبعد مشاركة  التي كانت  القاهرة 
الجمهورية  بمشاركة  الحال  بطبيعة  يسمح  بما  األفريقي  االتحاد  في  األعضاء  الدول 

الصحراوية وما ترتب عن ذلك من مساعي مغربية كادت أن تعصف بالقمة برمتها.
تركزت أعمال القمة حول أربع محاور هي:. ب
"تعاون االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في مجاالت السلم واألمن".- 
"حرية االنتقال والهجرة".- 
"زيادة الفرص االقتصادية للشباب: االستثمار في تغيير هيكلي أفريقي مستدام – - 

التعليم والتدريب الحداث ثورة في المهارات".
"تعاون االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في مجال الحوكمة".- 
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خرجت القمة بوثيقتين هما:. ت
إعالن أبيدجان.- 
بيان بشأن المهاجرين في ليبيا.- 
كان الفتاً للنظر أن تسعى القمة إلى اصدار وثيقة – بغض النظر عن المسمى . ث

التي تصدر تحته – تتناول أوضاع المهاجرين في ليبيا بناء على تقارير إخبارية وبغض 
النظر عن اإلجراءات المعتاد اللجوء لها من التحقق والرصد والتأكد من خالل القنوات 
الرسمية، وكان الفتاً للنظر أيضاً إصرار عدد من الدول األفريقية على ضرورة صدور 
بيان عن القمة رغم حرص االتحاد األفريقي على إيفاد بعثة رفيعة المستوى لليبيا في 

هذا الشأن.
لم يصدر عن القمة وألول مرة منذ اعتماد استراتيجية العمل األفريقي األوروبي . ج

المشترك عام 2007 "خطة عمل" حيث تم تأجيل البت في شأن المشروعات المطروحة 
اتفاق  إلى  للتوصل  المشتركة  التسيير  لجنة  للنقاش على مستوى  األفريقي  الجانب  من 
بعينها  بمبالغ  التعهد  األوروبي  الجانب  رفض  كما  ممكنة،  فرصة  أقرب  في  بشأنها 

لتوجيهها لالستثمار في أفريقيا خالل القمة.

6ـ من الضروري أيضاً أن نشير إلى أن هناك إطار مؤسسي بات يجمع شباب القارتين 
األفريقية واألوروبية قبيل انعقاد القمم، وهو إطار يسمح لشباب القارتين بالتفاعل وبرفع 
القمم،  أعمال  المدرجة على جدول  البنود  الدول والحكومات بشأن  توصياتهم لرؤساء 
وتجدر اإلشارة إلى أن "قمة الشباب" التي استضافتها أبيدجان يوم 10 أكتوبر هي القمة 

الرابعة لهذا المحفل )لشبونة 2007 – طرابلس 2010 – بروكسل 2014(.

7ـ تعقد كذلك عدد من الفعاليات المكملة للقمم وهي: 
منتدى األعمال األفريقي األوروبي المنبثق عن االستراتيجية األوروبية األفريقية . أ

المشتركة الصادرة عن قمة لشبونة.
منتدى المجتمع المدني األوروبي األفريقي المنبثق عن االستراتيجية األوروبية . ب

األفريقية المشتركة الصادرة عن قمة لشبونة.

8ـ  أسئلة تستوجب التوقف عندها:
هل تحقق أفريقيا العائد المرجو من شراكتها مع دول االتحاد األوروبي، خاصة إذا . أ

ما نظرنا إلى التحديات الداخلية التي تهدد تماسك االتحاد األوروبي وأهمها خروج المملكة 
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المتحدة من االتحاد، والتحديات االقتصادية التي تواجهها عدد من الدول األعضاء والتي 
كان أعنفها وضع اليونان ومعدالت النمو شبه الصفرية في عدد من دول االتحاد الفاعلة.

ما هي فرص اكتساب الشراكة األفريقية األوروبية زخماً في الدول األوروبية . ب
في ظل تصاعد اليمين المتطرف خالل عمليات االقتراع األوروبية األخيرة؟ 

هل يمكن لالتحاد األوروبي ودوله أن ينافس الالعبين الجدد في معادلة التقارب . ت
مع دول القارة األفريقية وعلى رأسهم الصين والهند وتركيا وإيران والدول العربية؟

هل سترجح مفوضية االتحاد األوروبي ومعها دول االتحاد الفاعلة، في استمرار . ث
بل وتزايد النهج المنادي بتوجيه وقصر التعاون في مجال الهجرة على عدد من الدول 

التي تعد بمثابة البوابات الخلفية لدخول أوروبا؟
هل سيؤثر التباين في الروئ بشأن عمليات حفظ السالم وكيفية إدارتها وتمويلها . ج

في العالقات األوروبية/ال اإلفريقية؟ 
بتفسيراتها . ح الدفع  في  األوروبية  الدول  استمرار  األفريقية  الدول  ستتقبل  هل 

وتطبيقاتها لمفهوم الحوكمة وحقوق اإلنسان؟.75

)75(  أنظر بعض المراجع: 
- الموقع الرسمي على شبكة االنترنت لكل من االتحاد األفريقي/ االتحاد األوروبي/ الشراكة األوروبية األفريقية/ 

مجلس االتحاد األوروبي.
الموقع الرسمي لقمة االتحاد األفريقي/ االتحاد األوروبي الخامسة بأبيدجان -



المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017 198

الشراكة اآلسيوية األفريقية:
نظرة على المالمح العامة ومستقبل العالقات

د. نيللى كمال األمير76

السنين، كما تخبر صور بعض  إلى آالف  األفريقي  التفاعل اآلسيوى  بدايات  تعود 
األفريقية. وقد  الدول  الصين وبعض  بين  تجارية  إلى عمليات  الصينية مشيرة  المعابد 
تشكلت تلك العالقات وامتدت مع مرور السنوات حتى يمكننا وصفها بعالقات شراكة 
بين بعض الدول من القارتين فى الوقت الحالى، حيث تعاظمت المصالح اآلسيوية فى 
أفريقيا، كما تعددت منابر التعاون اآلسيوية األفريقية التى تحمل مهمة توطيد العالقات 
إقليمية ودولية.وبصفة عامة يمكن  المشتركة، عالوة على اشتراك الطرفين فى منابر 
األولى،  المرحلة  أما  بثالث مراحل.  اآلسيوى )حديثاً( مر  األفريقي  التفاعل  أن  القول 
فهى الحقبة االستعمارية وفيها كان التفاعل يتم بصفة أساسية من خالل "طرف ثالث"، 
اآلسيوى  التفاعل  فكان  القارتين،  فى  مصالح  لها  كان  التى  االستعمارية  الدول  وهى 
األفريقي المباشر ضعيفاً، على الرغم من التشابه فى الظروف وقتها، وقد انتهت تلك 
الحقبة باالستقالل وبدأ الطرفان فى تنظيم أنفسهما حيث عقد مؤتمر باندونج فى 1955، 
وفيها بدأت المرحلة الثانية من عالقات دبلوماسية وتجارية بين دول القارتين، وإن لم 
تغط العالقات القارتين بأكملهما، ثم تأتى المرحلة الثالثة والممتدة إلى اآلن، وهى مرحلة 
الصعود اآلسيوي وما صاحبها من حالة تقارب يصح أن  نطلق عليها تقرب آسيوى من 
أفريقيا، عندما أدركت آسيا أهمية القارة السمراء كمنبع للموارد الطبيعية وسوق ممتدة.

فى هذا اإلطار، يعتبر نموذج التعاون االسيوى االفريقي–موضوع تلك الورقة- أحد 
أهم نماذج التعاون بين دول الجنوب.  وسوف يتم إلقاء الضوء على محورين أساسيين: 
أوالً: أهم مالمح الشراكة اآلسيوية األفريقية، ما بين الثابت والمتغير، وثانياً: مستقبل 

الشراكة اآلسيوية األفريقية.

أوال: أهم مالمح الشراكة اآلسيوية األفريقية، ما بين الثابت والمتغير:
يمكن القول أن العالقات بين الشريكين األفريقي واآلسيوى ترتسم بعدد من المالمح 
األساسية أثرت فيها حقائق كثيرة ومنها حقيقة غياب مؤسسة جامعة على مستوى القارة 
اآلسيوية، على عكس القارة األفريقية التى لها مؤسسة قارية، االتحاد األفريقى. وقد أدى 
ذلك إلى تعدد فى القنوات وفى عدد األطراف الداخلة فى العالقات التعاونية من الجانبين. 

)76( باحثة فى الشئون التنموية واآلسيوية
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بمعنى أخر، تعكس طبيعة التكامل االقتصادى فى آسيا خصائص تلك القارة من حيث 
التنوع واالتساع وتباين الظروف السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية. فال توجد 
منظمة آسيوية قارية فى تلك القارة التى تحتضن دوال كبرى وأخرى صاعدة وثالثة أقل 
نمواً، ونجد أن عدد المنظمات اإلقليمية فى آسيا يصل إلى 40 منظمة ما بين 15 منظمة 
)إقليمية( آسيوية خالصة، إضافة 25 منظمة آسيوية مختلطة، أى تضم دوال غير آسيوية 
فى عضويتها.77حتى أن المنظمات اإلقليمية ذات التواجد القوى في آسيا مثل اآلسيان 

ليس لها طموحات كبرى على مستوى القارة األفريقية. 
وقد أدت تلك الحقيقة إلى غلبة الطابع الثنائى فى العالقات بين الشريكين اآلسيوى 
واألفريقى أكثر من الطابع اإلقليمى أو التكتلى، فلم نجد العالقات اآلسيوية األفريقية على 
مدار تاريخها تغطى آسيا كلها وأفريقيا كلها تحت منبر واحد. ارتبط هذا أيضاً بحالة من 
اختالل التوازن بين الطرفين فى العالقات االقتصادية بصفة أساسية، مع سيطرة االتجاه 

فى صنع المبادرات من آسيا إلى أفريقيا، ونادراً ما نجد أن يحدث العكس.
كذلك نجد أن التنافس الدولي وشبكة العالقات الدولية غالباً ما تنعكس علي العالقات 
الدولية ألفريقيا، ومن ثم الشراكة اآلسيوية األفريقية، فقمة النظام الدولى غالباً ما تلتفت 
االقتصادى  النظام  قمة  تحولت  وعندما  الخام،  بالموارد  ومدد  نفوذ  كمنطقة  ألفريقيا 
العالمى آلسيا وتحديداً عندما أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم، وجدنا تحوالً 
آسيوياً مكثفاً وسعياً جاداً لشراكة مع أفريقية لم تقتصر فقط على الصين وإنما امتدت 

أيضا لقوى آسيوية كالهند، إضافة لتواجد تقليدى لليابان..
فى السياق ذاته، تنعكس أهمية القارة األفريقية ودولها كشريك هام آلسيا على حالة 
التنافس بين الدول اآلسيوية.نالحظ أيضا أن القوي االكثر تأثيراَ في الطرفين ثابتة تقريباً، 
وفى معظم األحوال نجد أن بداية السياسات التعاونية أو التقارب وطرح المبادرات غالباً 
ما يأتى وذلك إن لم يكن دائما من الطرف اآلسيوي. عالوة على ذلك، هناك أمثلة لتعاون 
برامج  اسم  تحت  القارتين وطرحت  بين  االستراتيجية  الشراكة  كاتفاق  القارتين  يجمع 
بمناسبة   ،1955 باندونج  مؤتمو  إحياء  محاوالت  االسيوي، ضمن  االفريقي  التواصل 
مرور 50 سنة علي باندونج فى العام 2005، ولكن على مستوى التنفيذ لم يتخط التعاون 
الفنى، وكذلك طرحت مبادرات تنموية أكثر طموحاً ولكن على مستوى ثنائى أو ثالثى 
كالمبادرة اليابانية )بمشاركة( هندية للربط بين القارتين ولتحقيق التواصل المادي وهي 
ممر النمو اآلسيوي اإلفريقي. فقد أعلن رئيس الوزراء الهندي مودي فى مايو 2017 

آفاق  اآلسيوية:  التنمية  تحفيز  فى  اإلقليمية  المنظمات  دور  التكتالت:  قارة  آسيا  األمير،  كمال  نيللى  د.   )77(
آسيوية، العدد األول، مايو 2017 ص ص 143-150.
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عن محادثات إطالق "ممر النمو اآلسيوي األفريقي" بدعم من اليابان78 التى بادرت بها 
لمواجهة السعى الصينى لتوطيد روابطها مع أفريقيا من خالل إطالقها "مبادرة الحزام 
لتطوير  المشتركة  الفرص  استكشاف  األفريقى  اآلسيوى  الممر  ويستهدف  والطريق"، 

المهارات البشرية وزيادة التصنيع ومجاالت الربط بين آسيا وأفريقيا.
تأتى ضمن مشروعات  أحيان كثيرة  أفريقيا فى  الشراكات اآلسيوية مع  كذلك نجد 
بالتعاون مع أطراف دولية أخرى كاالتحاد االوروبي أومع بعض  آسيوية ناجحة تنفذ 
دول أمريكا الالتينية. كذلك، نجد منابر دولية تجتمع تحتها الدول اآلسيوية واألفريقية، أو 
بعضها مثل مجموعة 77، ومجموعة 24، وحركة عدم االنحياز. ومن المنابر الحديثة 
التى تجتمع فيه آسيا مع أفريقيا "المتقدمة" منبر البريكس الذى يضم فى عضويته روسيا 

االتحادية والصين والبرازيل باإلضافة إلى العضو األفريقي األحدث، جنوب أفريقيا.
وتسعى الدول اآلسيوية ذات الحضور القوى فى أفريقيا على تحسين دائم لصورتها 
لذلك نجد أن  أفريقيا،  العالقات اآلسيوية مع  أفريقيا مدركة دورها فى دعم  الذهنية فى 
63 % من األفارقة يصنفون الصين علي أنها حليف هام إلفريقيا في دراسة أجريت في 
2016، حيث تشير الدراسات إلى تحسن قبول آسيا لدى األفارقة وهو ما يدعم بيئة العمل 
بالنسبة لدول أوروبا أو  واالستثمار األفريقية فى مقابل صورة ذهنية ذات ملمح سلبى 
الواليات المتحدة، وهو ما تحاول الهند الوصول إليه أيضا فى ضوء سعيها لزيادة حجم 
استثماراتها فى أفريقيا. وال يمنع ذلك وجود اتجاه مقابل يتهم الصين بهدر أو االستخدام 
الجائر للثروات الطبيعية األفريقية.79 وهو اتجاه تروج له القوى المنافسة للصين فى أفريقيا.
اآلسيوية  القوى  تدركه  ما  أهم  اإلفريقية  السوق  واستهداف  التجارى  التبادل  ويظل 
ويجتذبها لتوطيد عالقاتها مع أفريقيا والتقرب منها، حيث وصل التبادل التجارى الصينى 
الهندية فى أفريقيا  مع أفريقيا إلى 200 مليار دوالر فى 2014، وبلغت االستثمارات 
التبادل تجاريا فقط وإنما هناك أيضا  75 مليار دوالر، ولكن ال يعنى ذلك أن  حوالى 
واألفراد  الناجحةواألفكار  والتجارب  اآلسيوية  التنموية  النماذج  مستوي  علي  التبادل 
والمنابر التى تجتمع تحتها القارتان وتمثل جزء من خريطة التعاون اآلسيوي االفريقي.
وفي ضوء تلك الحقائق التى تشير إلى سعى آسيوى مستمر للتقرب من أفريقيا لجنى 
المكاسب، تصبح الشراكة اآلسيوية األفريقية أقرب إلى حالة تنافس آسيوى على أفريقيا، 
والتى تعد بدورها واحدة ضمن حاالت أخرى من التنافس من عدة قوى أفريقية ودولية 
على القارة السمراء. فيواجه التنافس اآلسيوى السعى األمريكى والتنافس األوروبي على 
)78( https://al-ain.com/article/india-to-launch-asian-african-growth-corridor
)79( China has an image problem in Africa at: blogs.lse.ac.uk/
businessreview/2015/11/11/china-has-an-image-problem-in-africa 



201المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017

أفريقيا والمتواجد تقليديا وتاريخيا فى القارة، ثم أخيرا يواجه التنافس األفريقى ذاته من قوى 
أفريقية كجنوب أفريقيا، وذلك بخالف التنافس بين القوى اآلسيوية على القارة األفريقية 

والحديث هنا تحديداً عن التنافس بين الهند والصين أوال وتأتى اليابان فى مرتبة تالية. 
فى السياق ذاته، فإنه على المستوى اآلسيوى رسخت طبيعة الحوار اآلسيوية اآلفريقية 
ذات الطابع الثنائى –فى أغلب األحوال- حالة التنافس بين الدول اآلسيوية، وأدى غياب 
مؤسسة إقليمية آسيوية تقابل االتحاد األفريقى خلق مسارات حوارية مستقلة تجمع فيها 
الدولية  للتنمية  األفريقي ومؤتمر طوكيو  الصينى  كالمنتدى  األفريقية  الدول  آسيا  قوى 
والقمة الهندية األفريقية، ولذلك لم يتم وضع أو حتى إعالن تبنى أجندة تعاون مستقلة 
من قبل أفريقيا تعبر فيها عن مصالحها من خالل المنابر األفريقية اآلسيوية المذكورة. 
والوضع ال يختلف كثيراً بالنسبة للدول اآلسيوية األخرى كسنغافورة وتايالند وإندونيسيا 
التى تتعامل مع أفريقيا من خالل مسارات ثنائية تتشكل فيها أجندة الحوار تبعاً لمصالح 

الدولة اآلسيوية الساعية لتحقيقها فى أفريقيا.
وإذا ما انتقلنا لتقييم حجم المكاسب التى يجنيها الطرفان من تلك التفاعالت التى تتخذ 
)جميعها(  جاءت  التفاعالت  أن  القول  يمكن  الوقت،  مع  أهميتها  وتزداد  إيجابياً  منحناً 
بمبادرة من الجانب اآلسيوى وإن أكد خاللها على حرصه على تحقيق مصلحة أفريقية 
واالستكشاف  التنقيب  على  أفريقيا  مع  تعاونها  فى  تركز  فتايالند  مشتركة،  آسيوية 
البترولى، بينما يجدر بأفريقيا أن توجه دفة التعاون معها فى اتجاه دعم القطاع الزراعى 
الذى تعتبر تايالند نموذجاً تنموياً عالمياً فيه، كما أنه فى الوقت الذى تركز اليابان على 
االلتزام بدعم أفريقيا من خالل المساهمة فى تنفيذ أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
يجدر بأفريقيا بحث الحصول على المزيد من البرامج اليابانية المقدمة لتطوير البحث 
العلمى باالستفادة من تقنياتها األكثر تقدماً فى العالم. ولكن ما يحدث فى الواقع هو حالة 
من التقارب اآلسيوى األفريقي الذى يحمل توجهات ذات بصمة آسيوية ويجد ترحيباً أو 

قبوالً أفريقيا مما يرسخ استمرار تلك األوضاع فى الفترة الحالية.

ثانيا: مستقبل الشراكة اآلسيوية األفريقية:
وعلى الرغم من حالة اختالل التوازن تلك، فيبدو أن الواقع األفريقي اليوم صار أكثر 
استعداداً للمبادرة واالنفتاح على التغيير، فى ظل وجود مؤشرات تنموية إيجابية محققة 
بالفعل، الذى يتوقع معه أن يجعل أفريقيا قادرة على القيام بدور المبادر فى تعاونها مع 
الشريك األقرب لها، الشريك اآلسيوى، كما سبق الشرح. وال ننكر أن تلك اإليجابيات 
تواجه بالعديد من التحديات أهمها عدم التوازن بين دول القارة تنموياً، فال تزال جنوب 
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استثمارى،  مناخ  بتوفير  يتعلق  فيما  الصحراء  أفريقيا جنوب  دول  تتفوق على  أفريقيا 
الناتج  والنزوح  الشرعية  كالهجرة غير  أفريقيا  فى  االجتماعية  المشكالت  عالوة على 
إما عن صراعات سياسية والنزاع على األرض والذى يخلف كوارث أخرى كحاالت 
شخص  مليون   5 عانى  التى  السودان  جنوب  فى  كما  لمجاعات  تحولت  التى  الجوع 
فيها من مجاعة خالل 2017 80 بفعل زيادة أسعار الغذاء والنقص الحاد فى المتاح أو 

المشكالت الناجمة عن حدوث أزمات بيئية.
بمعنى أخر، تظهر على سطح القارة األفريقية تطورات ذات طبيعة إيجابية، يذكر 
منها على سبيل المثال ال الحصر انعقاد منتدى االقتصاد العالمى فى أفريقيا، وتحديداً 
زاد  ودولية  أفريقية  قيادات  وبحضور   2017 مايو  شهر  عقد  والذى  أفريقيا  بجنوب 
عددها عن األلف،81 فى إشارة الهتمام عالمى بإمكانيات القارة من جهة وقناعة بالتغيير 

األفريقى القادم خالل السنوات القادمة من جهة أخرى.
ومما يدعم أن المستقبل سيشهد تغيراً فى طبيعة العالقات بين الطرفين، أنه بحلول عام 
2030، ستحل ثالث دول أفريقية من بين أكبر ثالثين اقتصاد فى العالم وتلك الدول هى 
مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا.82 من المؤشرات أيضاً، تصنيف 10 دول من دول أفريقيا 
الشامل  النمو  لمفهوم  وفقاً  تقدماً  األكثر  األفريقية  الدول  أنها من  الصحراء على  جنوب 
ومنها تنزانيا وكينيا ودول أخرى. كما أشار تقرير التنافسية فى أفريقيا لعام 2017 إلى 
وجود دول أفريقية معظمها من دول أفريقيا جنوب الصحراء أيضاً ذات تنافسية اقتصادية 
عالية ومنها ناميبيا وموريشيوس ورواندا. وتنبئ تلك التقديرات بتحول اقتصادى فى عدد 
من دول أفريقيا التى بدت جادة فى تبنى خطط تنموية مستقبلية طويلة األجل امتد بعضها 
لعام 2030، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرها على خريطة العالقات األفريقية مع آسيا 

وغيرها، وبالتالى ستغير من طبيعة التنافس اآلسيوى الحالى على أفريقيا.
فمن  األفريقية،  النمو  معدالت  زيادة  باستمرار  توقعات  المستقبلية  المؤشرات  تحمل 
المتوقع تحول القارة األفريقية لقوة سكانية هى األكبر عالمياً خالل العقود القادمة، حيث 
تشير البيانات على مستوى أفريقيا إلى أن عدد سكان القارة األفريقية فى عام 2050 متوقع 
أن يزيد عن 2.5 مليار نسمة، وبذلك سيكون ضعف عدد السكان المتوقع للقارة اآلسيوية 

)80( تقريرحالة األمن الغذائى والتغذية فى العالم 2017، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة على: 
www.fao.org/state-of-food 
)81( 1000 Global Leaders Just met in South Africa, World Economic Forum at: 
http://www.weforum.org/africa
)82( These 30 economies will be the most powerful in the world by 2030, 11/2/2017 
at: https://businesstech.co.za
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فى ذلك الوقت)حوالى 10 مليار نسمة وفقاً لتقدير إجمالى سكان العالم فى 2050(. 
كما سيصبح مزيج الطاقة )المتوقع له من خالل الدراسات المستقبلية المطروحة عالمياً( 
مع عام 2050 به تراجعاً فى  نصيب البترول إلى 9 % فقط مقارنة بحوالى 36 % فى عام 
2005، وكذلك سيتراجع الطلب على الغاز الطبيعى الذى وصل إلى 24 % من إجمالى 
الطاقة المستخدمة فى عام 2005، ولن تتعدى نسبته الــ 9 % أيضا فى عام 2050، على 
حين سيرتفع الطلب على الفحم إلى 43 % لتعويض تلك النسب المقلصة وكذلك يتوقع أن 
يصل نصيب المستخدم من الرياح والطاقة النووية إلى 12 % و8 % على الترتيب.83 وهو 
ما سيؤثر على طبيعة العالقات بين الطرفين والميزان التجاري بينهما خاصة مع الدول 

األفريقية النفطية.
من ناحية أخرى، فإن التطورات الحادثة فى االقتصاد الدولى على مستوى التنظيم 
سيكون لها أثرها أيضاً على حالة الشراكة اآلسيوية األفريقية، فمع إنشاء الصين للبنك 
اآلسيوى الستثمارات البنية التحتية،)ويعد أحدث المنظمات اإلقليمية على صعيد القارة 
اآلسيوية، كما أنه أحدث المؤسسات المالية الدولية(، والذى نشأ بفكرة أعلنتها الصين 
فى عام 2013، وبدأ أعماله فى 84.2016من المتوقع أن يتحول محور التمويل الدولى 
إلى الجانبين اآلسيوي واألفريقي تدريجياً، وهو ما سيؤدى إلى صعود الشريكين وزيادة 
وأن  اآلسيوية،  الدول  على  قاصرة  غير  البنك  وأن عضوية  أهمية عالقاتهما، خاصة 
األمريكية  المتحدة  الواليات  رفضت  أن  مقابل  عدة،  دول  اجتذاب  فى  نجحت  الصين 
االنضمام جيث قامت األخيرة بحث حلفائها وعلى رأسهم اليابان التخاذ موقف مماثل.85
وختاماً، تعتبر أفريقيا بالنسبة لقوى آسيا بمثابة المصنع والمنجم، وخاصة بالنسبة لدول 
كالصين التي تعد مثاالً  فيما يتعلق بالتعاون اآلسيوي األفريقى، فتجارة الصين مع افريقيا 
كانت 10 مليار سنة 2000 قفزت الي 200 مليار سنة 2014، كما سبقت اإلشارة، فى 
أخرى، كبرى آسيوياً، كاليابان لم تتخط تجارتها مع أفريقيا حدود 30  حين نجد دوالً 
الهند بصورة  بالتنسيق مع   ،2017 لكنها قامت –كما ذكرنا- خالل عام  مليار دوالر. 
وهو  األفريقى  اآلسيوى  التنمية  ممر  فكرة  تنفيذ  لدعم  أقل  بصورة  وإندونيسيا  أساسية 
مبادرة تنموية كبرى تهدف لزيادة التواجد االقتصادى والتجارى لتلك الدول على الساحة 
األفريقية  القارة  فى  التنموية  للعملية  أولوية  تمثل  تعاون  مجاالت  خالل  من  األفريقية 
)83( World Energy to 2050 Forty Years of Decline, at: www.paulchefura.ca/WEAP2
)84( AmitalEtzioni, ”The Asian infrastructure bank: A Case Study of multifaceted 
containment“, Asian Perspective 40 )2016(, 173-196.
آفاق  اآلسيوية:  التنمية  تحفيز  فى  اإلقليمية  المنظمات  دور  التكتالت:  قارة  آسيا  األمير،  كمال  نيللى  د.   )85(

آسيوية، العدد األول، مايو 2017 ص ص 143-150.



المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017 204

مثل تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، وخصصت 30 مليار دوالر لتلبية احتياجات 
اليابانى  الخاص  للقطاع  يكون  أن  المتوقع  ومن  أفريقيا،  فى  التحتية  البنية  مشروعات 

وشركاته النصيب األساسى فى تنفيذ تلك المشروعات.86
وبذلك، فإن أفريقيا كانت وال تزال جزء هاماً جداً من العالم النامي وهو ما أدركته 
فكانت  مدار عقود.  لها، على  كبري  يحقق مصالح  بما  الحقيقة  تلك  مع  وتعاملت  آسيا 
أفريقيا هامة جداً لالستقالل االسيوي من خالل حركات التضامن، ثم اصبحت هامة جدا 
للتنمية االسيوية من خالل الموارد واالستهالك، وستكون هامة أيضا  لكى تتحول بعض 
دول آسيا لقوي عظمي كدعم مطلب الهند في الحصول على مقعد دائم في مجلس األمن.  

)86( The Diplomat 3/6/2017 at: http://thediplomat.com



205المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017

السياسة األمريكية في أفريقيا
السفير د. محمد توفيق87

عام
أصدر الرئيس ترامب في 17 ديسمبر 2017 – قبيل انقضاء عامه األول في الحكم 
– استراتيجية األمن القومي األمريكي، ولم يتضمن الشق الخاص بأفريقيا – جنوب 
للتقسيم األمريكي – مفاجآت حيث اقتصرت أهدافها الرئيسية – وفقا  الصحراء وفقاً 

لقراءتي لها – على:
للشركات  القارة  تتيحها  التي  واالقتصادية  التجارية  الفرص  من  االستفادة  1ـ 
األمريكية، وهي الفرص التي تتعاظم مع نمو دولها االقتصادي وتحقيقها مستويات 

أعلى من االستقرار السياسي. 
2ـ مواجهة التنظيمات اإلرهابية التي تهدد األمريكيين والمصالح األمريكية وكذلك 

شبكات اإلجرام العابرة للحدود.
3ـ مواجهة واحتواء النفوذ الصيني المتعاظم في دول القارة.

وفي حين أن الواليات المتحدة اعتمدت في أعقاب انتهاء الحرب الباردة على دور 
نشط لحلفائها الغربيين في أفريقيا – وعلى األخص القوتين االستعماريتين السابقتين 
العشرين  السنوات  في  يتعاظم  أخذ  بالقارة  اهتمامها  فإن   – المتحدة  والمملكة  فرنسا 
األخيرة، ويرجع ذلك في األغلب للعناصر الثالثة المشار إليها، وقد توج هذا االهتمام 
بدعوة الرئيس أوباما إلى قمة أمريكية أفريقية في واشنطن في أغسطس 2014 – مثل 
مصر فيها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك – ثم قيامه بأول زيارة 
لرئيس أمريكي إلثيوبيا ولمقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا في يوليو 2015، وإلقائه 
كلمة في قاعة نلسون مانديال تناولت بالدرجة األولى موضوعات الحكم الرشيد – وهي 

الكلمة التي شابهت في رمزيتها كلمته في جامعة القاهرة عام 2009. 

برامج التعاون:
ويتسم التحرك األمريكي بأبعاد تجارية وتنموية وثقافية وإنسانية مختلفة من خالل 

البرامج الرئيسية التالية:
 The African Growth and أفريقيا  في  الفرص  وإتاحة  النمو  قانون  1ـ 
Opportunity Act )AGOA( ، والذي يتيح إعفاءا جمركيا لـ 7000 من السلع المنتجة 

)87( عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
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في الدول األفريقية جنوب الصحراء للسوق األمريكية، بشرط التزام هذه الدول بمعايير 
التحول الديمقراطي واحترام حقوق اإلنسان )وهو معيار انتقائي يرجع للتقدير السياسي 
األمريكي بطبيعة الحال(، وقد أدى إقرار هذا النظام عام 2000 إلى مضاعفة حجم التجارة 
بين الواليات المتحدة والدول األفريقية وتستفيد منه حاليا أكثر من أربعين دولة )وقد جدد 

الكونجرس العمل بهذا النظام عام 2015 لمدة عشر سنوات إضافية تنتهي في 2025(.
 The President’s اإليدز  لتخفيف وطأة مرض  العاجلة   الرئاسية  الخطة  2ـ 
التي  الخطة  ، وهي    )Emergency Plan for AIDS Relief )PEPFAR
طرحها الرئيس بوش االبن ودعمها الحزبين الجمهوري والديمقراطي وكان لها أثر 

كبير في انخفاض معدالت اإلصابة بالمرض والوفيات منه في دول القارة.
3ـ برنامج الطاقة ألفريقيا Power Africa ، وهي مبادرة طرحها الرئيس أوباما بهدف 

توفير الطاقة المتجددة للدول اإلفريقية من خالل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص.
4ـ برنامج المعونات الغذائية Feed the Future الذي بدأته إدارة أوباما عام 2010 . 
 Young African Leaders Initiative 5ـ مبادرة القيادات األفريقية الشابة
في  ودراسية  تدريبية  دورات  لتمويل  أوباما  الرئيس  مبادرة طرحها  وهي   ،  ))Yali

الواليات المتحدة للشباب اإلفريقي الواعد.
نحو  )على  االنتشار  سريعة  األمراض  الحتواء  السريع  الطبي  التدخل  برامج  6ـ 
برنامج الجيش األمريكي للتدخل الحتواء مرض اإليبوال في غرب أفريقيا عام 2014(.
7ـ المساهمة األمريكية الكبيرة في تمويل عمليات االتحاد األفريقي واألمم المتحدة 

لحفظ السالم والتي يكون معظمها في أفريقيا. 
التعاون األمني والعسكري:

 	 Camp للواليات المتحدة قاعدة عسكرية تقليدية واحدة في أفريقيا هي قاعدة
Lemonnier في جيبوتي ويتمركز بها – وفقا للتقارير اإلعالمية – نحو أربعة االف 
من العسكريين األمريكيين، إال أن البنتاجون له عدة قواعد غير تقليدية أخرى وبرامج 

للتعاون العسكري مع عدد كبير من الدول اإلفريقية.
الخاصة األمريكية 	  القوات  أفراد  إثنين من  أثار اإلعالن عن مقتل أربعة وإصابة 

العسكري  التواجد  بحجم  الغربية  اإلعالم  وسائل  اهتمام    2017 أكتوبر  في  النيجر  في 
األمريكي في إفريقيا، ووفقا لتصريح وزير الدفاع الجنرال ماتيس فإن حجم التواجد العسكري 
األمريكي في دول الجوار لمالي قوامه ألف من العسكريين، وهدفهم تقديم الدعم االستخباراتي 

واللوجستي للعمليات العسكرية التي تقودها فرنسا واالتحاد اإلفريقي ضد المتطرفين.
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تحرص السلطات األمريكية على ابقاء تواجدها في أفريقيا بعيداً عن األضواء، 	 
إال أن التصريحات الرسمية والتقارير اإلعالمية تشير إلى وجود قواعد أمريكية إلطالق 
الطائرات بدون طيار في كل من النيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، وأوغندا، 
وجمهورية  وكينيا،  الديمقراطية،  الكونغو  من  كل  في  عسكريين  مستشارين  وتواجد 

وسط أفريقيا، ومالي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان.
الحظ عدد من المحللين العسكريين زيادة مطردة في عدد العمليات التابعة للقيادة 	 

األفريقية األمريكية )أنشئت كقيادة مستقلة عام 2008 ومقرها مدينة شتوتجارت األلمانية( 
حيث وصلت متوسط عملياتها – بمختلف أنواعها– في الفترة األخيرة إلى عمليتين يوميا. 

توجهات إدارة ترامب :
بخالف األهداف الثالثة الموضحة عاليه لم يعط الرئيس ترامب اهتماما كبيرا 	 

لقضايا القارة األفريقية، إال أن التخفيضات الجذرية التي طرحتها اإلدارة على مخصصات 
المعونات الخارجية في الموازنة األمريكية سوف تؤثر سلباً على الدول األفريقية جنوب 
للشئون  الخارجية  وزير  مساعد  بأعمال  القائم  ياماموتو  السفير  ذكر  وقد  الصحراء، 
األفريقية خالل جلسة االستماع التي عقدها مجلس النواب األمريكي في أوائل ديسمبر 
2017 أن غالبية البرامج المخصصة ألفريقيا سوف تستمر لكن بتمويل مخفض يصل 
المساهمات  في  التخفيضات  الحال  بطبيعة  تقدم  ما  إلى  ويضاف  بالمئة،  إلى خمسين 

األمريكية في عمليات حفظ السالم.
لنظام 	  الجديدة  اإلدارة  استهداف  احتماالت  بشأن  سابقة  مخاوف  وجود  رغم 

AGOA الخاص باالعفاءات الجمركية، والذي يحظى على االهتمام الرئيسي للدول 
اإلفريقية، وذلك في إطار الموقف المبدئي للرئيس ترامب المعادي للترتيبات التجارية 
متعددة األطراف، إال أن اإلدارة لم تتخذ حتى اآلن موقفاً سلبياً من هذا النظام، وعدم 
تناوله يعني من الناحية العملية استمرار سريانه – كما سبقت اإلشارة – حتى 2025.

استراتيجية األمن القومي التي طرحتها إدارة ترامب مبنية – بصفة عامة –على 	 
رؤية تنافسية للعالقات مع كل من روسيا والصين، ومن ثم فال مفر من تناول الدورين 
األمريكي والصيني في أفريقيا من منظور المنافسة، خاصة مع التنامي السريع للنفوذ 
الصيني في القارة، حيث أصبحت الصين منذ عام 2009 الشريك التجاري األول للدول 
األفريقية، وتعاظم الدور السياسي لمنتدى التعاون الصيني األفريقي، وال يمكن تجنب 
المقارنة بين إعالن الرئيس الصيني في قمة الصين – أفريقيا في جوهانسبرج عام 2015 
عن استثمارات صينية جديدة بالقارة قيمتها 60 مليار دوالر من جانب، وقيام الواليات 
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المتحدة بتخفيض مساعداتها لدول القارة بشكل ملحوظ على الجانب اآلخر.
باقي 	  تتصدر  سوف  أفريقيا  أن  إلى  تذهب  المستقبلية  التقديرات  فإن  هذا  مع 

القارات في معدالت النمو اإلقتصادي والديموغرافي، مما يعد عنصر جذب لالستثمارات 
الخاصة األمريكية والغربية بصفة عامة، يضاف إلى ما تقدم أن الصين ال تستطيع تقديم 
الدعم العسكري واألمني الذي تقدمه الواليات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، وهو الدعم 
الذي ال يمكن االستهانة به في ضوء تعاظم تحديات عدم االستقرار التي تواجه القارة.

من المالحظ أن استراتيجية األمن القومي الدارة ترامب تتهم الدور التنموي الصيني 	 
بأنه ال يخدم مصالح الدول اإلفريقية الفساده النخب وتركيزه على أنشطة استخراج المعادن 
وإثقال الدول بالديون،وبغض النظر عن أن هذا اإلتهام يمكن توجيهه حرفيا للواليات المتحدة 
وحلفائها الغربيين إال أنه بمثابة تأكيد على عدم تخلي اإلدارة عن أداة مهمة من أدوات السياسة 
الخارجية األمريكية وهي التوظيف السياسي لقضايا الديمقراطية والحكم الجيد، وذلك باعتبار 
الواليات المتحدة جهة اإلعتماد الدوليةالتي تحدد معايير االلتزام بالمسار الديمقراطي وتعطي 
ختم القبول في النظام الدولي– stamp of approval على حسب تعبير وزير الخارجية 
السابق جون كيري – وهي أداة – بجانب التعاون العسكري واألمني – من شأنها الحفاظ 

على الحد األدنى من الهيمنة األمريكية في القارة.  

تعقيب:
األمريكية  للسياسة  الرئيسية  الخطوط  السريع  العرض  هذا  تناول  الذي  الوقت  في 
تجاه أفريقيا جنوب الصحراء ككل، فإنه من البديهي أن الجانب األمريكي يتعامل مع 
كل دولة وكل قضية وأزمة على حدة، وأن التركيز على مناطق معينة من القارة قد 
يكون مرتبطاً بأهداف محددة، كاالهتمام بمنطقة الساحل ألغراض مكافحة اإلرهاب، 
أو منطقة القرن األفريقي ألغراض تأمين المالحة البحرية وأيضاً مكافحة اإلرهاب، 
أو اإلهتمام بالدول الغنية بالمواد الخام والثروة المعدنية لصالح الشركات األمريكية، 
وبناء على ما تقدم وفي ضوء التوقعات بتصاعد نموها االقتصادي والديموغرافي يمكن 
األمريكية  المؤسسات  نشاط  خالل  من  بأفريقيا  األمريكي  االهتمام  يتزايد  أن  ترجيح 
المختلفة والقطاع الخاص – حتى وإن لم تلَق القارة نفس درجة اإلهتمام من قبل القيادة 
السياسية– دون أن يصاحب ذلك بالضرورة صخباً إعالمياً ملفتاً لألنظار، وأن تتحول 

أفريقيا إلى ساحة للمنافسة األمريكية األوروبية الصينية.
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الشراكات الشرق اوسطية وإفريقيا)تركيا/إيران/إسرائيل(
التواجد اإليراني التركي اإلسرائيلي في القارة األفريقية

سفير د. محمد حجازي88

اليمن دفعت  العربي والحرب األهلية في سوريا والصراع في  الربيع  نتائج  دفعت 
دوالً إقليمية في الشرق االوسط إلى البحث عن تحالفات جديدة أبعد من جوارها، كما دفع 
الصراع بين السعودية وايران والضغوط االقتصادية على الدول الثالث إسرائيل وإيران 

وتركيا للسعي من أجل مد نفوذها إلى أفريقيا .

وبحسب األوبزيرفور البريطانية باتت الصين أكثر حذراً في إفريقيا كما تراجعت الواليات 
المتحدة وأصبحت األمم المتحدة تتحسب النتشار يفوق طاقتها، واالتحاد األوروبي أكثر 
ضعفاً وأقل اهتماماً بالقارة اإلفريقية عن ذي قبل كل تلك العوامل فتحت المجال لقوى إقليمية 
التجارية واالقتصادية  شرق أوسطية للسعي في الدخول ألفريقيا لالستفادة من الفرص 
وحتى السياسية على كافة المستويات من إقامة زراعة وحتى إقامة الموانىء، وسنركز في 

هذه الورقة على ثالث دول هم إيران وتركيا وإسرائيل على الترتيب.

أواًل: إيران:

تأتي أهمية إفريقيا بالنسبة إليران من كونها بوابة للخروج نحو العالم عبر المياه الدولية، 
الغربي والجنوب  الجوار في االتجاهين  به حول دول  تلتف  أن  يمكن  و نطاقاً جغرافياً 
الغربي، كما أنها توفّر محطات تجارية وغير تجارية على المحيطين الهندي واألطلنطي.

كما يَُعّد شرق القارة مهّماً بالنسبة إليران من الناحية الجيوسياسية، وبخاصة القرن 
اإلفريقي الذي يتحكم في منافذ بحرية مهّمة )البحر األحمر، خليج عدن، المحيط الهندي(، 
وتبعاً لذلك يتحكم في طرق التجارة الدولية، ونقل البترول من الخليج العربي إلى أوروبا 
الغربية والواليات المتحدة، كما تشتمل المنطقة على غالبية دول حوض نهر النيل، والتي 
يتحكم بعضها في منابعه، وأدى اكتشاف البترول مؤخراً في المنطقة إلى زيادة االهتمام 

الدولي بها.

األهمية السياسية:• 

تأثرت سياسة إيران الخارجية تجاه إفريقيا بخصوصيات نظامها العقائدي والسياسي 

)88( عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية 
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السياسة الخارجية  ما زالت  الذي رسم خطاً سياسياً  الجديد، وأيديولوجية قادته الجدد، 
العالمي(  االستكبار  المستضعفين، ومواجهة  ويَُعّد شعار )حماية  تسير عليه،  اإليرانية 

أحد أهم المحّددات لتلك األيديولوجية اإليرانية.
في  استراتيجية مع خصوم واشنطن  بتحالفات  إيران  ارتبطت  األساس؛  وعلى هذا 
كلٍّ من أمريكا الالتينية وإفريقيا، هذا البعد الصراعي ذو الطابع الثوري إليران جعل 
تنظر  كانت  الثوري، حيث  بالعمل  أساساً  اإلفريقية مرتبطة  الدول  عالقاتها مع بعض 
وتشّكل نصف  المتحدة،  األمم  مقاعد  ثلث  وتمثّل  المستضعفين،  قارة  بوصفها  إلفريقيا 
مجموعة عدم االنحياز، وهو ما يعني أنها حليف محتمل لها، كما أنها في الوقت نفسه 
تمثّل ساحة مناسبة لتبنّي أفكار الثورة اإليرانية، خاصة وان إيران الخمينية دائما ما ترفع 

شعار تصدير الثورة.
وقد تسبّبت الحرب العراقية – اإليرانية بين 1980م وحتى 1988م في انشغال إيران 
عن االهتمام بإفريقيا، فحاولت استدراك ذلك بعد نهاية الحرب، خصوصاً عند تولي هاشمي 
رفسنجاني الرئاسة، حيث حطت طائرته عام 1991م في الّسودان التي كانت تعيش عامها 
الثاني في ظّل نظام محاصر من قِبَل المجتمع الدولي، وقد صّرح في هذه الزيارة بأنهم 
سيشعلون إفريقيا بثورات كالثورة الخمينية انطالقاً من السودان، وقد سبق أن زار الرئيس 
السوداني عمر البشير إيران في 10/12/1990م، وكان الهدف هو التأثيرالسياسي من 
الطريق  إيران نبراس يضيء  بأّن »ثورة  البشير يومئذ  الثقافية وصّرح  خالل األدوات 
أمام المسلمين في العالم«!، تال ذلك زيارة رفسنجاني للخرطوم في 15/12/1991م، بعد 
حوالي ستة أشهر من زيارة محمد خاتمي للخرطوم في 25 أيار / مايو 1991م، وكان 
المسار بعد وصول محمد  الفكري، وتعّزز هذا  للثقافة واإلرشاد، والغزو  حينها وزيراً 

خاتمي لرئاسة الجمهورية، فواصل نهج رفسنجاني وزار القارة مرات عديدة.
ومع مطلع األلفية الجديدة، واحتدام التنافس على األسواق بين القوى الصاعدة، أخذت 
العالقات اإليرانية اإلفريقية منحا جديداً؛ حيث تّم تنظيم )المؤتمر السنوي األول للعالقات 
الثقافية والحضارية اإليرانية اإلفريقية( بين 30/4 و 2/5/2001م، وفي مارس 2003م 
عقدت إيران )منتدى التعاون اإليراني اإلفريقي( بمشاركة 18 دولة إفريقية، وممثلين عن 
االتحاد اإلفريقي، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، وشّكلت دول القرن اإلفريقي ثلث الدول 
المشاركة، وعقبه أنشأت )المجلس التنفيذي اإليراني اإلفريقي( بوصفه آلية لتنفيذ المشاريع 

المشتركة بين الطرفين، و )صندوق تنمية إيران – إفريقيا(، و )بنك إيران – إفريقيا(.
وبعد وصول أحمدي نجاد للسلطة أصبح ينظر إلى إفريقيا بوصفها بديالً عن الحصار 
النووي، حيث تسعى  البعد  إلى جانب  الغربي، وفرصة الكتساب مناطق نفوذ جديدة، 
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إيران إلى الحصول على اليورانيوم من الدول اإلفريقية، وهو ما استهدفته زيارة نجاد 
لكلٍّ من أوغندا وزيمبابوي، وإن كان المعلن عنه دائماً حّق إيران في االستخدام السلمي 
للطاقة النووية، وكثّف المسؤولون اإليرانيون من زياراتهم للدول اإلفريقية فبلغت في 

2009م نحو 20 زيارة.
وعموماً يمكن اعتبار إفريقيا ساحة مواجهة ثانية بين الواليات المتحدة وإيران، من ثّم 
فإنه يُنظر إلفريقيا بوصفها منطقة ذات أهمية استراتيجية عند صانع القرار اإليراني بمدى 
ما تطرحه من فرص في الهروب والمناورة مع الضغط األمريكي واألوروبي، في المقابل 
من الممكن تصّور - بناًء على العالقات المتميزة بين إيران وروسيا، وبين إيران والصين، 

وبين إيران والهند - نوٍع من التنسيق الرباعي المشترك بين هذه الدول تجاه إفريقيا.

األهمية االقتصادية:• 

لفترة طويلة والزالت؛ تحاول إيران تعويض  التي فرضت  الدولية  للعقوبات  نظراً 
خسائرها االقتصادية من المناطق األخرى، وفي مقدمتها الدول اإلفريقية التي ترى أن 
بها فرصاً سانحة، فقامت بعقد كثير من االتفاقيات االقتصادية مع كّل الدول، خصوصاً 
العاصمة  ففي  المجال،  هذا  في  هناك  أمريكا  منافسة  تحاول  حيث  إفريقيا،  غرب  في 
مصفاة  بناء  ومشروع  اإليرانية،  للسيارات(  )خضرو  مصنع  يوجد  )داكار(  السنغالية 
للنفط، ومصنع للكيماويات، وآخر للجرارات الزراعية، وتحتفظ بعالقات وثيقة مع كّل 

من موريتانيا وغامبيا ونيجيريا.
كما تتمتع إيران بعالقات قوية مع السودان، فطهران أكبر مصدري السالح للخرطوم 
وهناك اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وأثناء زيارة الرئيس اإليراني لكينيا وافق 
على أن تصّدر بالده نحو 4 ماليين طن من النفط الخام سنوياً لنيروبي, إضافة إلى تسيير 

خط طيران مباشر بين عاصمتي البلدين.
أّن  حين  في   ،% 165 بـ  إيران  نحو  اإلفريقية  الصادرات  ارتفاع  وقد سجل  هذا 
صادرات إيران باتجاه القارة السوداء تضاعفت ثالث مرات، ولكن يجب األخذ بعين 
التي  إفريقيا  جنوب  إفريقيا، وبخاصة  لكثير من دول  النفط  إيران تصّدر  أّن  االعتبار 
كانت تستورد حتى منتصف 2012م قرابة 40 % من احتياجاتها النفطية، فقد بلغ حجم 
صادراتها النفطية إلى إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2010م ما قيمته 3,60 مليارات 
تشير  الطاقة،  مجال  وخارج  2003م،  عام  دوالر  مليار   1,36 مع  بالمقارنة  دوالر، 
التقديرات إلى ارتفاع الصادرات اإليرانية غير النفطية للدول اإلفريقية خالل 2016، 
أنه خالل تلك الفترة بلغت قيمة الصادرات  بنسبة 14 % خالل تسعة أشهر، مضيفاً 
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غير النفطية إلفريقيا 228,6 مليون دوالر، بارتفاع 20,8 مليون دوالر عن عام 2015
 البعد المذهبي:• 

لم تخل المشاريع اإليرانية من الجانب الديني في إفريقيا، بل يقع في جوهر أهدافها 
دون أن يعني بالضرورة تعارضه مع األهداف األخرى، إذ تجري عمليات ممنهجة لنشر 
التشيّع في كّل أرجاء القارة، وفق آليات مختلفة، تتكيف مع المعطيات المحلية لكّل منطقة، 
فكّل الدول اإلفريقية تقريباً يوجد طلبة منها في الحوزات الشيعية، حيث ُخّصصت منح 
دراسية لطالب من دول شرق إفريقيا وجنوبها للدراسة في الحوزة العلمية بمدينة )قم(، 
ويقّدر الطالب الذين درسوا هناك حتى )2005م( بما بين 600 - 700 طالب، كما قامت 
بإنشاء مراكز ثقافية في بعض الدول، وخصوصاً في )تنزانيا، كينيا، نيجيريا، سيراليون، 

والسنغال(، وقّدمت طهران منحاً دراسية للكينيين للتعلّم في إيران.
مستوى  إلى  بعضها  في  يصل  إذ  أخرى،  إلى  دولة  من  المتشيعين  ويتفاوت وجود 
الظاهرة، في دول في غرب إفريقيا بشكل عام، حيث توجد جالية لبنانية شيعية كبيرة 
موالية لحزب هللا هناك، ساهمت بنشر التشيع في السنغال ونيجيريا التي يوجد بها أكبر 

تجّمع للشيعة في غرب إفريقيا.

ثانياً: تركيا
والفاعلة  االقليمية  الدول  باقي  عن  بانفرادها  لتركيا  بالنسبة  اإلفريقية  القارة  أهمية 

بقربها من إفريقيا من خالل البحر المتوسط؛ على عكس ألمانيا وروسيا وإيران.
ويكمن الفرق في األهمية الجيوسياسية للقارة بين تركيا وإيران في أن األخيرة يفصلها 
عن إفريقيا المحيط الهندي؛ بينما يفصل تركيا عن القارة فقط البحر المتوسط، وقد ظهر 
التواجد التركي في القارة األفريقية جلياً السنوات األخيرة خاصة بعد الجوالت التي يقوم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القارة، والشراكات االقتصادية المتنامية بشكل 

ملحوظ مع دول القارة، مما يعكس اهتمام تركي مضطرد باتجاه القارة السمراء.

األهمية السياسية:• 

برغم أّن تركيا – بعد تأسيس الجمهورية بقيادة أتاتورك - بدأت عالقاتها الدبلوماسية 
بإفريقيا عام 1926م بفتح سفارة في أديس أبابا؛ فإنها كانت طيلة مرحلة الحرب الباردة 
وتأثراً بالمبادئ الكمالية مولية وجهها شطر الغرب كلياً، وترى أّن االلتفات باتجاه آخر 
تراجع وتخلّف، سواء مع محيطها القريب أو البعيد، لذلك لم تول أهمية للقارة اإلفريقية 

في تلك الفترة، كما لم تكن إفريقيا قد نالت في معظمها استقاللها.
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وبرغم أّن التحول في سياستها الخارجية بدأ مع نهاية الحرب الباردة، وتحديداً في 
فترة الرئيس تورغوت أوزال؛ فإّن انفتاحها على إفريقيا تأخر حتى 1998م، حيث تبنّت 
الحكومة التركية وثيقة بعنوان )سياسة االنفتاح على إفريقيا(، وكان ذلك جزئياً رّداً على 
رفض االتحاد األوروبي ترشيحها لعضويته في قّمة 1997م، فسعت لتطوير العالقات 
الوثيقة بعض  اإلفريقية، وقّدمت  البلدان  المستقبلية مع  والثقافية  السياسية واالقتصادية 
المشكالت  أّن  غير  التالية،  السنوات  في  التوجيهية  المبادئ  أصبحت  التي  التوصيات 
اللوجستية، إضافة إلى االضطرابات السياسية )ثالث حكومات ائتالفية آنذاك(، واألزمة 

االقتصادية الحادة في تركيا )2000م، 2001م(، حالت دون التنفيذ الكامل للخطة.

وبوصول حزب العدالة والتنمية للسلطة قامت حكومته بتنفيذ جّل ما تضّمنته الخطة 
الحكومة  أعلنت  2005م، عندما  في  السياسة  لهذه  الفعلية  البداية  وكانت  من مشاريع، 
)سنة إفريقيا( في شهر مارس، ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان 
إلى إثيوبيا وجنوب إفريقيا، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء تركي إلى بلد 

من جنوب خط االستواء.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن زيارة الرئيس اإليراني السابق محمد خاتمي لسبع دول 
إفريقية في 2005م تزامنت مع انعقاد )المؤتمر التركي - اإلفريقي(، األمر الذي يعكس 
وجود مساع تركية لموازنة الدور اإليراني واالنتشار وخلق مناطق نفوذ جديدة وتحقيق 

مصالح اقتصادية.

زعماء  من  كبير  لعدد  استضافة  بتنظيم  أيضاً  ذاتها  السنة  من  بدأت  تركيا  وكانت 
دول إفريقيا، ما ساعد على إدخالها إلى مجلس األمن الدولي عام 2008م، وساهم في 
إنجاح مرشحها أكمل الدين إحسان أوغلو في تولّي منصب األمين العام لمنظمة التعاون 
اإلسالمي عام 2005م، وأصبحت تركيا عضواً مراقباً في منظمة االتحاد اإلفريقي عام 

2003م، ثم رفعت درجة هذه العضوية إلى مرتبة الشريك االستراتيجي في 2008م.

والتوجه التركي نحو القارة يهدف إلى الدفاع عن بقاء مصالحها في المنطقة، وذلك من 
خالل مواجهة العزلة األوروبية المفروضة عليها سياسياً واقتصادياً، وتجاوز المسرح 
اإلقليمي إلى ما ورائه )إفريقيا(، والحصول على أكبر تأييد دولي لوجودها وسياساتها 

من جانب، فضالً عن السعي إليجاد تيار مناهض لمنافسيها في إفريقيا من جانب ثان.

في  المتبادلة(  والمنفعة  )المصالح  مبدأ  على  األهداف  هذه  لتحقيق  أنقرة  وتراهن 
عالقاتها مع الدول اإلفريقية؛ بوصفه مبدأً من أهم مبادئ سياستها الخارجية، إلى جانب 
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دورها في المجال اإلنساني، فهي تساهم في مهام حفظ السالم، حيث تقّدم مساعدات مالية 
وبشرية لسّت مهمات من المهمات الثمانية التي تشارك فيها األمم المتحدة في إفريقيا، كما 
شاركت مع مصر في رئاسة )المؤتمر الدولي للمانحين إلعادة إعمار وتنمية دارفور( 
)21/3/2010م(، وبعد شهرين استضافت إستانبول مؤتمراً بشأن الصومال، في إطار 
منظمة األمم المتحدة، وقّدم دعماً مهّماً لعملية السالم، حيث كان )إعالن إستانبول( بمثابة 

خريطة طريق لتسوية الوضع في البلد.

كما تعمل أيضاً بالتعاون مع المنظمات الدولية للتنمية في إفريقيا، فقد خّصصت 50 
و  2008م  بين  الفترة  في  إفريقية  دول  في  تنموية  لتمويل مشروعات  دوالر  مليون 
2013م، و 7,5 ماليين دوالر لعدة دول إفريقية في منظمات دولية، مثل منظمة الصحة 
الدول  التابع لألمم المتحدة، والهالل األحمر، لمساعدة تلك  العالمية، وبرنامج الغذاء 

لمواجهة اآلثار السلبية للتصّحر والجفاف والكوارث الطبيعية األخرى.

وأهّم تجليات هذا الدور التركي تطّور حجم دبلوماسيتها، فإلنجاح تحركاتها سارعت 
إلى افتتاح 19 سفارة جديدة في الدول اإلفريقية، ليرتفع بذلك عددها إلى 39 سفارة، 
وهو عدد العواصم اإلفريقية التي تصلها طائرات الخطوط الجوية التركية في رحالت 

مباشرة، إضافة إلى فعالية آلتها الدبلوماسية على كّل المستويات.

ولكن الدور السياسي المتنامي لتركيا في إفريقيا جعل بعض الدول، ومنها الواليات 
المتحدة األمريكية، تنظر نظرة ارتياب إليها، بخاصة عالقتها بالسودان، واستضافتها 
أّن  وترى  الدولية،  الجنائية  المحكمة  إلى  بتسليمه  المطالبة  من  بالرغم  البشير  لعمر 
التغيرات في سياسة تركيا الخارجية ربما تصطدم بمصالح الغرب، وهو تصّور فرنسا 
نفسه، والتي اعترفت في تقارير دبلوماسية - اقتصادية أنها لم تعد فقط تعاني منافسة 
إسبانيا وإيطاليا؛ بل تعاني منافسة دول أخرى مثل تركيا والصين، وركزت كثيراً على 
تركيا، واألخيرة تدرك هذه الحقيقة، فأوغلو يشير في كتابه )العمق االستراتيجي( إلى 
استمرار عالقات القوى االستعمارية بالرغم من تراجع سيطرتها عن الضفة اآلسيوية 
واإلفريقية بعد الثورات التي قامت ضدها، وينبّه إلى وجود دول شمال إفريقيا ضمن 
سيناريوهات التوسع المحتمل لالتحاد األوروبي؛ نظراً لألهمية التي تحملها هذه الساحة 
االنتقالية بين القارات، كما أّن جهود التوسع التي كانت موّجهة ضد المعسكر الذي شّكله 
السوفييت في شرق أوروبا لم تقلل من اهتمام االتحاد األوروبي بشمال إفريقيا الذي يَُعّد 

حزاماً محيطياً قريباً من دوله.
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حزب  نواب  أمام  خطاب  في  داود  أحمد  السابق  التركي  الخارجية  وزير  وصّرح 
ساركوزي  يرأسها  كان  التي  فرنسا  رفض  بعد  2009م،  نوفمبر  في  والتنمية  العدالة 
انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي، ورّداً على ما وصفه بتفتيش باريس وراء انفتاح 
األتراك على شمال إفريقيا، بالقول في تحدٍّ واضح: »لقد أعطيت أوامري إلى الخارجية 
التركية أن يجد ساركوزي كلما رفع رأسه في إفريقيا سفارة تركية وعليها العلم التركي، 

وأكدت على أن تكون سفاراتنا في أحسن المواقع داخل الدول اإلفريقية«.

األهمية االقتصادية:• 

عند النظر إلى التحوالت الجديدة في االقتصاد – السياسي الدولي، وتوزيع الموارد 
مرّشح  والعشرين  الحادي  القرن  أّن  يظهر  الجغرافية،  المناطق  الجيواقتصادية حسب 
ألن يكون قرناً آسيوياً في بدايته وإفريقياً في نهايته، تدل هذه العبارة لوزير الخارجية 
التركي على أهمية إفريقيا االقتصادية بالنسبة لتركيا، لذلك تحاول التموضع فيها بشكل 
جيد، خصوصاً حين تقارن نفسها بقوى أخرى، مثل اليابان التي - حسب أوغلو أيضاً 
- استطاعت تحقيق نجاح في الحصول على حّصة مهّمة في أسواق إفريقيا، برغم أّن 
تركيا تمتلك إمكانات ومقومات أداء دور أكبر منها كثيراً، وفي سبيل ذلك يدعو للتركيز 

في المجاالت الثقافية واالقتصادية في المراحل األولى.

وتتمثّل أهدافها ضمن هذا السياق في محاولة خلق مجال حيوي لطاقاتها وإمكانياتها 
التبادل  زيادة  من  اقتصادية،  مكاسب  تحقيق  إلى  يؤدي  نحو  على  والفنية،  اإلنتاجية 
مهمٍّ  مورد  وضمان  التركية،  الصناعية  للصادرات  واسعة  سوق  وفتح  التجاري، 

للخامات، وتدبير مجاالت عمل جديدة للخبرات الفائضة لدى تركيا.

وفي الجانب التجاري سّجلت الصادرات التركية إلى الدول اإلفريقية معدالت نموٍّ 
عالية خالل السنوات األخيرة، فقد كان قرابة 9 مليارات دوالر في 2005م؛ ثم 15,87 
مليار دوالر في 2009م؛ 14,1 مليار دوالر في 2010م، ليرتفع مجدداً إلى 17,1 مليار 

دوالر في عام 2011م، ووصلت إلى نحو 50 مليار دوالر في 2015م.

الجانب الديني:• 

أولت حكومة العدالة والتنمية أهمية كبيرة للعالقات الدينية في تحقيق أهدافها، فبعد أن 
احتضنت عام 2006م )الدورة األولى لقّمة القيادات الدينية اإلسالمية بإفريقيا(، عقدت 
 46 من  قدموا  مشاركين،   110 بحضور  الثانية  القّمة  بإسطنبول  2011م  نوفمبر  في 
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دولة إفريقية، وأشار أردوغان في كلمته أمام المؤتمرين إلى دور الزعامات اإلسالمية 
اإلفريقية المهّم؛ كون القيادات الدينية هي التي )تفتح القلوب، وأبواب الخير(، وشّدد على 
أّن بالده عاقدة العزم على تكثيف عالقاتها ببلدان القارة بهدف بناء شراكة كبيرة قائمة 
على األخّوة اإلسالمية الصادقة، منّدداً بسلوك الدول الغربية التي أشار إلى مسؤوليتها 
في )استغالل مقّدرات القارة(، وعلى الصعيد الثقافي استقبلت تركيا، في الفترة نفسها، 
مئات الطلبة األفارقة، كما افتتحت عشرات المدارس التركية بالعديد من المدن اإلفريقية.

ثالثاً: إسرائيل

في  وزنها  لها  تصويتية  كتلة  تشّكل  المتحدة صارت  األمم  إلى  إفريقيا  انضمام  مع 
المحافل الدولية؛ لذلك سعت إسرائيل إلى كسب تأييد الدول األفريقية، يقول: »أبا إيبان« 
وزير الخارجية اإلسرائيلي السابق: »كانت إسرائيل في أمّس الحاجة إلى إنشاء عالقات 
مع إفريقيا تضمن منح أصوات التأييد إلسرائيل في المحافل الدولية، ولم يكن يكفي أن 
تعتمد إسرائيل على الفيتو األمريكي والبريطاني والفرنسي في مجلس األمن، الذي كان 
محتاجاً إلى أصوات عشرات الدول األخرى لكي تحول دون تدهور مركزنا وعزلتنا في 

الجمعية العمومية لألمم المتحدة.

األهمية السياسية:• 

من دوافع االهتمام اإلسرائيلي ليس فقط للحصول على اعتراف وتأييد كما ذكرت 
السياسية  الشرعية  الدول اإلفريقية لكسب  قبل  بها دولة من  حاجة إسرائيل لالعتراف 
تكتل )عربي –  قيام  والحيلولة دون  العربية وتطويقها،  الدول  والقانونية، ولكن عزل 
إفريقي( ضد إسرائيل، وكسب صداقة هذه الدول من أجل الخروج من العزلة السياسية، 
والحيلولة دون قيام معسكر إفريقي معاد يقف إلى جانب العرب في نضالهم ضد إسرائيل.

وقد تبوأت القارة اإلفريقية مكانة متقدمة في االستراتيجية اإلسرائيلية مقارنة ببقية 
القارات األخرى، ومثّل مؤتمر باندونج في 1955م البداية الحقيقية للتحّول اإلسرائيلي 
المؤتمر بمدة قصيرة على وضع استراتيجية شاملة  إفريقيا، فعملت إسرائيل بعد  نحو 

وطويلة المدى للتغلغل في القارة اإلفريقية.

لالستراتيجية  بالنسبة  بالغة  أهمية   - زالت  وما   - مثلّت  اإلفريقية  فالقارة  ثّم؛  ومن 
ديفيد  األسبق  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  حديث  إلى  اإلشارة  هنا  ويكفي  اإلسرائيلية، 
بن جوريون في الكنيست اإلسرائيلي عام 1960م لتتضح لنا تلك األهمية، حيث قال: 
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»الصداقة اإلسرائيلية - اإلفريقية تهدف في حّدها األولي إلى تحييد إفريقيا عن الصراع 
العربي اإلسرائيلي، كما تهدف في أحسن حاالتها إلى ضمان مساندة إفريقية للمواقف 

اإلسرائيلية«.

ومن جانب آخر؛ فقد عمل االستعمار الغربي على تقديم دولة الكيان الصهيوني إلى 
التمييز  يعانون  الذي  كاألفارقة  تماماً  العنصري،  التمييز  تعاني  األفارقة بوصفها دولة 
بسبب لونهم، في حين عمل على إعاقة النشاط العربي وشّوه صورة العرب بوصفهم 

أحفاداً لتّجار الرقيق في إفريقيا.

وقامت إسرائيل بالتركيز في دعم العالقات مع جماعات إفريقية بعينها، مثل »الدينكا« 
في جنوب السودان، وهي القبيلة التي يتنمي إليها الرئيس الجنوبي الحالي سيلفاكير ميرديت.

وفي الوقت نفسه ظلّت إسرائيل على تعاملها الوثيق مع جماعة »األمهرا« التي كانت 
حاكمة في إثيوبيا، سواء في ظل »هيالسالسي« أو »منجستو«، وذلك تعزيزا للوجود 

في اإلسرائيلي في منطقة حوض النيل والبحر األحمر.

أساسية عند  مداخل  أربعة  اإلفريقية على  القارة  في  اإلسرائيلي  المخطط  واعتمد 
بدء تنفيذه: 

األول: إقامة عالقات وطيدة مع أحزاب وحركات سياسية في إفريقيا بدأت بالظهور 
سواء قبل مرحلة االستقالل أو بعدها، زمن خالل حزب العمال اإلسرائيلي.

الثاني: المبادرة إلى االعتراف بالدول اإلفريقية حال حصولها على االستقالل، وإرسال 
ما كانت هذه الوسيلة تعطي نتائج  التقّدم بعروض للمساعدة، وكثيراً  الوفود للتهنئة، ثم 
فورية، ومن أبرز هذه النتائج إقامة عالقات دبلوماسية وعالقات قوية مع الحّكام األفارقة، 

وكانت التجربة الغانية والكينية على سبيل المثال دليالً واضحاً على نجاح هذا األسلوب.

الثالث: إقامة عالقات شخصية مع الحّكام األفارقة، وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى 
كسب وّد هؤالء الحّكام والتقرب إليهم للتأثير في مواقفهم.

الرابع: كسب النفوذ وتحسين مركزها الدولي.

الخامس: تطوير العالقات مع الحركات العمالية اإلفريقية، وخصوصاً بعد أن تولّت 
)الهستدروت( مهمة تنظيم عدة اتحادات، ومنها اتحاد عمال كينيا، واتحاد عمال غانا، 
وإثيوبيا، وتقديم المنح الدراسية للكوادر العمالية اإلفريقية المتقدمة للدراسة والتدريب في 
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إسرائيل، وإغراقهم بالمكافآت المالية، والمبالغة في تكريمهم

األهمية االقتصادية:• 

تعد إسرائيل إفريقيا مجاالً حيوياً لتوسيع تجارتها، وقد سعت إلى إقامة شركات إفريقية 
شركة  مثل  والخدمات،  والنقل  التجارة  حقل  في  محلياً  بها  للتغلغل  مشتركة  إسرائيلية 
والشركات  اإلسرائيلية،  والعاجية  اإلسرائيلية،  الكونغولية  والشركة  الغانية،  المالحة 
النيجيرية اإلسرائيلية، ونجد أن صادرات إسرائيل تزدهر بصورة أساسية في ست دول، 
وهي جنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا وغانا وكينيا وأوغندا، وهي تستوعب 75 % من 

مجموع صادرات إسرائيل لمجموع القارة.

واتبعت إسرائيل عدة استراتيجيات من أجل تفعيل نشاطها االقتصادي:

أ - مسح األسواق اإلفريقية وطاقتها االستهالكية.

ب - عقد االتفاقيات التجارية حيث أول اتفاقية أبرمت مع غانا عام 1958.

ج - تقديم التسهيالت المالية.

د - إقامة المعارض التجارية الثابتة والمتنقلة.

النشاط العسكري:• 

يشغل الجانب العسكري األجهزة والمرافق الحساسة: 

1 - إرسال المستشارين من أجل  تدريب الجيوش اإلفريقية وتنظيم بعضها.

2 -  تصدير األسلحة المصنوعة في إسرائيل. 

أيضاً تسعى إسرائيل إلى التغلغل في منطقة البحيرات العظمى والقرن اإلفريقي؛ حيث 
تتبع سياسة االلتفاف حول دول حوض النيل ومحاولة زيادة نفوذها فيها بأنشطة عسكرية 
وأمنية مكثفة للتأثير والضغط بل ولتهديد األمن القومي العربي للسودان ومصر، وذلك 
أماكن  في  وبحرية  جوية  قواعد  وإقامة  تسهيالت عسكرية،  على  الحصول  من خالل 

استراتيجية، واستخدام الدول اإلفريقية قاعدة للتجسس على األقطار العربية.

كما سعت إسرائيل إلى تشكيل فرق عمل أمنية وعسكرية مع رواندا، حيث قامت 
وقامت  المنطقة،  في  أقدامها  تضع  أن  واستطاعت  وبورندي،  رواندا  جيشي  بتسليح 
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بعرض مساعدة لحكومتي البلدين، ودعمت حركات التمرد بأنجوال في بداية الثمانينيات 
لمساعدة »حركة يونيتا« المتمردة بزعامة جوناس سافيمبي ضد القوات الشرعية في 

لواندا. 

الفالشا من  يهود  تهريب  تحتية مثل  بعمليات  والقيام  استخباراتية  أدواراً  لعبت  كما 
إثيوبيا، أيضاً يتغلغل الخبراء اإلسرائيليون في المجاالت العسكرية واألمنية واالستخبارية 
إفريقيا  في  للتجسس  مشروعها  استكملت  إسرائيل  أن  كما  الوطنية،  المؤسسات  داخل 
بوضع القمر »عاموس 1« فوق مدار القمر العربي »عرب سات 2« فوق أجواء كينيا، 

وهو ما يساعد إسرائيل على التجسس على االتصاالت العربية واإلفريقية. 

الخالصة:

في النهاية نرى أن تحرك هذه الدول في محيط األمن القومي العربي، يعود في جزء 
رئيسي تراجع القدرة والتأثير  العربي التاريخي وهو ما منح هذه الدول على مد نفوذها 
للقارة األفريقية، وهو األمر الذي يهدد األمن القومي العربي سياسياً واقتصادياً وعسكريًا 
ومائياً، وعلى الدول العربية إعادة النشاط والحركة على كافة المستويات لدعم تواجدها     
في القارة السمراء، وهو األمر الذي تحاول مصر فعله بعد ثورة 30 يونيو إلدراك القيادة 
األفريقي  المحيط  في  لها، خاصة  الجغرافي  االمتداد  في  التواجد  أهمية  السياسية مدى 

عموماً ودول حوض النيل خصوصاً.

القارة  في  ونفوذ  تأثير  كسب  ومحاولتها  الدول  هذه  تحرك  إن  يتضح  سبق  مما 
التاريخي،  العربي  الوجود والتأثير  إلى تراجع  اإلفريقية، يعود في جزء رئيسي منه 
وهو مايدعو إلى إعادة النشاط والحركة من قبل الدول العربية الفاعلة وعلى رأسها 
مصر، لتدارك التهديدات التي تمثلها بعض هذه التحركات على األمن القومي سياسياً 

واقتصادياً وعسكرياً ومائياً.
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الشـــراكـات العربية- األفريقية
"التحديات ...المظاهر... اآلفاق"

أ. د. رمضـان قرني محمد89

تمهيد:

أضحت القارة األفريقية في السنوات األخيرة، العباً مهماً على الساحتين اإلقليمية 
القارة  بين  االستراتيجية  الشراكات  من  العديد  في  تجلى  الذي  األمر  وهو  والدولية، 
والبرازيل،  األوروبي،  واالتحاد  المتحدة،  الواليات   : مثل  الكبرى،  الدولية  والقوى 
والهند، واليايان، والصين وكوريا الجنوبية. بجانب أدوار القوى اإلقليمية التقليدية: 

تركيا – إيران – إسرائيل.

وانطالقا من هذه األهمية تناقش هذه الورقة نماذج الشراكات العربية – األفريقية، 
من خالل أربع محاور رئيسية :

المحور األول: إشكاليات وتحديات تطوير العالقات العربية- األفريقية

المحور الثانــي:الشراكات الخليجيــة - األفريقية

المحور الثالث:الدور المغربــي  في منطقة غرب أفريقيا

المحور الرابــع:المسارات المقترحة للتعاون بين مصر  ومجلس التعاون واالتحاد األفريقي

المحور األول:

إشكاليات وتحديات تطوير العالقات العربية- األفريقية
يواجه تطوير العالقات العربية – األفريقية، العديد من اإلشكاليات، بعضها يرتبط 
برواسب الخبرات التاريخية، وأخرى تتعلق بضعف الهياكل التنظيمية لهذه العالقات، 
وثالثة تنصرف إلى تدخالت ودور القوى اإلقليمية والدولية في إضعاف تلك العالقات 

الرواسب التاريخيـة.. " مزاعم تجارة الرقيق" :
   تحتل هذه القضية مكانة خاصة في تجربة اإلدراك السلبي لدى الدول األفريقية، 
الثامن والعاشر  في نظرتها للعرب بشكل عام، فقد ازدهرت تجارة الرقيق بين القرن 

)89(  خبير الشؤون األفريقية ومدير تحرير دورية "آفاق أفريقيـة" بالهيئة العامة لالستعالمات
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الميالديين ونقل خاللهما عدد كبير من األفارقة الستصالح األرض في المنطقة الجنوبية 
من العراق، كما ارتبطت بشكل أو بآخر تلك المقوالت بالتوسع العماني في شرق أفريقيا.
والواقع أن ترويج مقوالت "تجارة الرقيق العربية" قد وجدت رواجاً في األدبيات 
العربي  النفوذ  إضعاف  بغرض  االستعمارية  الحقبة  في  سياسية  ألهداف  الغربية، 
واإلسالمي في القارة األفريقية، ومن هنا  شاعت بين الكتاب الغربيين مسميات مثل: 
أفريقيا  توصيف  على  األدبيات  تلك  حرصت  البيضاء..لذلك  وأفريقيا  السوداء  أفريقيا 
شمال الصحراء بصفات: العربية والمسلمة، وجنوبها أفريقي زنجي وثني أو مسيحي، 

بما يكرس االنقسام الحضاري بين مكونات القارة األم .. 
ورغم فقدان النظريات العنصرية قيمتها العلمية واألدبية، إال أن البعض من أصحاب 
تلك النظريات روج لمفاهيم العرب "الساميين" واألفارقة "الحاميين" في القرن التاسع 
إلى سالالت بشرية متعددة وأجناس شتى.  العرب يرجعون  فإن  عشر فضالً عن هذا 
كما أن أفريقيا قد عرفت العرب وتفاعلت العناصر البشرية في جزيرة العرب وأفريقيا 
قبل اإلسالم وبعده، بصورة يصعب معها- علمياً وتاريخياً -  التمييز بين من كان أصله 
سامياً ومن كان أصله حامياً، بل يمكن القول أن قارة أفريقيا ينظر إليها باعتبارها "كتلة 
حيث  كبير؛  بشكل  واألفريقية  العربية  الثقافة  عرى  بها  وامتزجت  توثقت  حضارية" 
الذي  وبالقدر  األفريقية سلمياً،  الثقافات  مع  تاريخياً  اإلسالمية  العربية  الثقافة  تالحمت 

أثرت به الثقافة العربية اإلسالمية في أفريقيا فإنها تأثرت بالثقافات األفريقية.
من جانب آخر، سعت السياسة اإلسرائيلية في أفريقيا إلى تغذية مقوالت اضطهاد األفارقة 
من قبل العرب، حيث أشاعت أن اليهود واألفارقة قد عانوا أضطهاداً وتمييًزا عنصرياً  
وأن المعاناة اإلفريقية  هى على يد العرب إبان فترة تجارة الرقيق فى إفريقيا . وقد بلور 
اإلسرائيليون هذه اإلطروحة فيما يعرف  بمشروع "األخدود األفريقي العظيم"  فى يونيو 
باليونيسكو، وهو مشروع يهدف إلى  العالمي  التراث  2002والذى تم طرحه  أمام لجنة 

التعاون الثقافي بين الدول التي تشكل األخدود الممتد من وادي األردن حتى جنوب أفريقيا.

 )2 ( التنافس العربي – العربي:
عانت العالقات اإلفريقية - العربية من ظاهرة المنافسة العربية – العربية في بعض 
الملفات والقضايا، وبشكل أضعف عمل هياكل العمل الجماعي العربي واألفريقي على 
حد سواء، وقد تعود المنافسة العربية في بعض األحيان إلى تقاطع األدوار في بعض 
القضايا وربما كانت المعالجات العربية ألزمة دارفور نموذجا صارخا في هذا االتجاه، 

حيث برزت المنافسة الثالثية "المصرية – القطرية – الليبية(.



المؤتمر السنوي ـ للمجلس المصري للشئون الخارجية 2017 222

)3 ( غياب التنسيق والتخطيط العربي:
تكشف متابعة نشاط السياسة العربية – في مجملها- بالقارة األفريقية عن غياب آليات 
التكامل،  المنافسة وغياب  إلى درجة  األدوار  تتشابه  بحيث أصبحت  العربي،  التنسيق 
آليات  لغياب  العربي  التحرك  يفتقر  كما  االقتصادي،  أو  السياسي  الصعيد  على  سواء 

تنسيقية تضمن قوته وزخمه أفريقيا ..يؤكد هذا األمر العديد من الشواهد:

غياب رؤية عربية موحدة تجاه قضايا القارة األفريقية.• 
تشابه قطاعات ومجاالت االستثمار في الدول األفريقية.• 
التركيز الجغرافي على مناطق بعينها " الخليج في شرق أفريقيا" ، مصر "حوض • 

النيل وشرق أفريقيا" ، المغرب "غرب أفريقيا "، ليبيا "منطقة الصحراء األفريقية".
تورط بعض الدول العربية في بعض الصراعات والنزاعات األفريقية.• 

)4 ( االنعكاسات السلبية للخالفات العربية – العربية:
مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات ظهرت العديد من السلبيات في التعاون العربي 
األفريقي حيث شابت العالقات في تلك الفترة أزمات ثقة وشكوك متبادلة، حيث شهدت 
تلك الفترة آثار ونتائج اتفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية، حتى إن قضية عضوية مصر 
في منظمة الوحدة األفريقية وفي اللجنة الدائمة للتعاون العربي األفريقي أثارت كثيراً من 

الجدل وحدث توقف في اجتماعاتها بين عامي 1978 و1982.
ومن أبرز صور االرتباك في العالقات العربية األفريقية في تلك الفترة، اتهام األفارقة 
للعرب بمحاولة تصدير خالفاتهم إلى االجتماعات العربية األفريقية بل إلى اجتماعات 
منظمة الوحدة األفريقية أيضاً، وقد طلبت المنظمة في اجتماعاتها عدم تدخل السياسات 
العربية في شؤون القارة األفريقية ) قرار المنظمة عام 1978 الذي يطلب عدم التدخل 

العربي في النزاع بالقرن األفريقي(.

)5 ( غياب الفاعلية عن الهياكل التنظيمية للعالقات العربية - األفريقية:
تكشف متابعة األجهزة والمؤسسات المعنية بتنظيم عمل التعاون العربي – األفريقي، 
للفاعلية  أغلبها  افتقاد  المؤسسات، بجانب  الناجزة عن هذه  التنفيذية  إلى غياب اآلليات 
 : الثالث  القمم  متابعة  وتكشف  معينة،  زمنية  سياقات  في  تاريخية  بقيادات  وارتباطها 
القاهرة  1977، وسرت 2010، والكويت 2013، على اتفاق عربي- أفريقي على دعم 
وتطوير العالقات بين الطرفين، إال أنها لم تخرج بنتائج عملية أو توصيات تم ترجمتها 
على أرض الواقع، وإن كانت قمة الكويت حاولت تالق هذه المسالب حين ركزت على 
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البعد االقتصادي في العالقات، من خالل إقرار استراتيجية الشراكة العربية – األفريقية. 
وقد أسس مؤتمر القمة العربي األفريقي األول 1977، ركائز العمل العربي- األفريقي 
المشترك، حيث صدر عن المؤتمر أربع وثائق أساسية تغطي األسس والسندات التاريخية 

لمجموعة العالقات العربية األفريقية وهذه الوثائق هي:
اإلعالن السياسي: وحدد األساس القانوني والسياسي للتعاون العربي األفريقي • 

والمبادئ التي يستند إليها وهي: الدفاع عن قضايا التحرير الوطني العربي واألفريقي، 
وتدعيم التعاون االقتصادي، وتحقيق المزيد من التفاهم بين الشعوب العربية واألفريقية.

برنامج عمل التعاون العربي األفريقي: وأهم ما جاء فيه تعهد البلدان العربية • 
واألفريقية بتنمية عالقاتها على المستوى الثنائي والمتعدد األطراف في الميادين المختلفة، 

وإنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة لمتابعة التعاون بين الطرفين.
إعالن التعاون االقتصادي والمالي العربي األفريقي.• 
للتعاون •  العمل  وبرنامج  إعالن  وضع  عن  المسؤولة  والمؤسسات  األجهزة 

العربي األفريقي موضع التنفيذ وهي: 

	.مؤتمر القمة العربي األفريقي

	.المجلس الوزاري العربي األفريقي

	.اللجنة الدائمة للتعاون العربي األفريقي

	.لجنة التنسيق للتعاون العربي األفريقي

	.المحكمة األفريقية العربية أو لجنة التوثيق والتحكيم

	.المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

	.الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول األفريقية

	.المعرض التجاري العربي األفريقي

	.المعهد العربي األفريقي للثقافة والدراسات اإلستراتيجية

	 وحدة تيسير تنفيذ خطة العمل المشتركة العربية األفريقية للتنمية الزراعية
واألمن الغذائي.
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	 العامة واألمانة  األفريقي  االتحاد  مفوضية  بين  العام  التشاوري  اإلجتماع 
لجامعة الدول العربية.

	.االجتماع العربي األفريقي الوزاري المشترك للتنمية الزراعية واألمن الغذائي

)6( تنافس القوى الدولية واإلقليميـة:
يمكن القول أن الحقبة االستعمارية التي عاشتها القارة األفريقية، ساهمت بشكل كبير، 
السياسية  العديد من األدوات  القارة، عبر  العربي واإلسالمي في  الوجود  في إضعاف 
واالقتصادية والثقافية، ورغم تباين مصالح وأهداف القوى الدولية الكبرى في القارة، إال 

أن هذا التنافس ظل بشكل أو بآخر حجر عثرة أمام تطوير العالقات العربية األفريقية.
من جانب آخر، تشهد البيئة السياسية واالقتصادية فى إفريقيا فى العقد األخير حالة من 
التنافسية العالية بين العديد من القوى الدولية واإلقليمية الكبرى)  الواليات المتحدة  والصين 
واالتحاد األوروبي والبرازيل والهند وإيران وتركيا واليابان وإسرائيل(.. وقد أخدت تلك 

التحركات في السعي إلى تأسيس أطر مؤسسية لتوثيق الروابط مع القارة األفريقية مثل:
	.القمة األمريكية – األفريقية
	.القمة األوروبية – األفريقية
	.منتدى التعاون الصيني األفريقي
	.المحفل الهندي األفريقي
	.القمة التركية – األفريقية
	."مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية األفريقية "تيكاد
	.المنتدى البرازيلي األفريقي

وال يخفى حجم وكثافة العالقات األفريقية في مختلف المجاالت مع هذه القوى الدولية 
واإلقليمية بالمقارنة مع العالم العربي، فالنموذج الصيني فقط يدفع باستثمارات وتجارة 
بينية مع أفريقيا تقدر بنحو مائتي مليار دوالر، كما أضحت تركيا وإيران العبان رئيسيان 
في العديد من الملفات األفريقية، هذا بخالف الدور اإلسرائيلي التقليدي في قارة أفريقيا 
منذ حقبة الخمسينيات، والذى نمى بشكل كبير مع مطلع الثمانينيات، عبر توثيق العالقات 
الدفاعية واألمنية مع العديد من النظم األفريقية، والتي تكللت بتمثيل دبلوماسي في أغلب 
دول القارة "48 دولة أفريقية" .. ولعل جولة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
األـخيرة لقارة أفريقيا تكشف حجم الصالت والعالقات اإلسرائيلية المتنامية مع أفريقيا.
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 )7( تنامي خطر التهديدات اإلرهابية في أفريقيا:
اإلرهابية  التهديدات  ومستوى  حجم  الماضيين  العقدين  خالل  كبير  بشكل  تزايدت 
الطرفين  بين  العالقات  السلبي على  التأثير  في  بما ساهم  للعرب واآلفارقة،  المشتركة 
الدول  الدين اإلسالمي لدى الطرفين، أو توجيه موارد  سواء ما يتعلق بتشويه صورة 
االستثمارات  تقليص فرص  أو  اإلرهابية،  الظاهرة  لمواجهة خطر  والعربية  األفريقية 

العربية بالقارة األفريقية.
 وفي هذا اإلطار يمكن القول أن اإلرهاب أصبح بمنزلة حزام جغرافي يحيط بالقارة 
كينيا،  في  الرب  وجيش  بالصومال،  المجاهدين  شباب  جماعة  الشرق  في   ، األفريقية 
المغرب  بالد  فى  القاعدة  تنظيم  وشماالً   ، نيجيريا  فى  حرام  بوكو  جماعة   والغرب 
العربى، وتنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"، فضالً عن ذلك عرفت السنوات الماضية 
ظاهرة القرصنة في شرق القارة وتهديد منظومة األمن القومي العربي بالبحر األحمر .

)8( الصورة الذهنية السلبية في المدركات الشعبيـة لدى الجانبين
تكشف دراسات الصورة الذهنية، أن الصورة المتبادلة للشعوب العربية واألفريقية 
ما زالت في حاجة إلى جهود كبيرة لتصحيحها، وأن صورة اإلنسان العربي في الذهن 
من  العديد  تبدو  حيث  مشوهتان،  صورتان  العربي،  ذهنية  في  واألفريقي  األفريقي، 

المدركات السلبية لدى الطرفين:

	.صورة العربي تاجر الرقيق االنتهازي

	.نمطية الصورة السلبية ألفريقيا في وسائل اإلعالم العربية

	."المدلوالت والمدركات السلبية العربية عن األفارقة "اللون والعرق

	.وصف األفارقة بالعبيد

	.مسألة العنصر أو اللون هي أعقد المسائل في وجدان اإلنسان األفريقي

	.التعامل بروح عنصرية مع بعض الطالب األفارقـة

	.الصورة السلبية لألفارقة في اإلعالم العربي

	.وصف العربي بأنه صاحب نظرة دونية لألفارقة
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المحور الثانــي:

الشراكات الخليجيــة - األفريقية

أوال: األهمية االستراتيجية لقارة أفريقيا بالنسبة لدول "مجلس التعاون الخليجي ":
مجلس •  لدول  المهمة  الجيوبولوتيكية  المناطق  من  واحدة  األفريقية  القارة  تعد 

التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعتبر منطقة البحر األحمر، ومدخل باب المندب من 
أهم المناطق التي تؤثر على األمن القومي الخليجي، وقد تزايدت هذه األهمية، مع تعدد 

أشكال الوجود العسكري األجنبي في دولة جيبوتي.
واإلقليمي، •  الدولي  للتنافس  ساحة  األخيرة،  العقود  في  األفريقية،  القارة  باتت 

أيديولوجي– عسكري(،   – اقتصادي  )سياسي–  أشكاال مختلفة  التنافس  هذا  أخذ  حيث 
وهو األمر الذي يعكس في بعض معطياته من قبل بعض القوى )إسرائيل–إيران( تهديدا 

للمصالح الخليجية.
إلى حد •  قوة تصويتية مهمة ومتجانسة  دولة(   55( األفريقي  االتحاد  تعد دول 

كبير في المنظمات والمؤسسات الدولية، كما أن الترشح للمناصب التنفيذية الكبرى في 
وهو  األفريقي.  االتحاد  قبل  من  الجماعي  الترشيح  آلية  وفق  يسير  الدولية،  المنظمات 
أو  الدولية،  المنظمات  في  التعاون  مجلس  دول  لمواقف  داعما  يصبح  قد  الذي  األمر 

مرشحيها لبعض تلك المنظمات.
االستراتيجي •  التفكير  في  تحوالً  اليمن،  في  الحزم"  "عاصفة  عملية  عكست 

أمن  لحماية  الذاتية  والمبادرات  القدرات  على  االعتماد  بضرورة  واقتناعاً  الخليجي، 
المنطقة واستقرارها ومصالح دولها، كما كشفت المشاركة األفريقية في "عاصفة الحزم" 

أهمية دور أفريقيا، خاصة دول القرن األفريقي، في منظومة أمن الخليج.
تعتبر القارة األفريقية القارة األولى في العالم من حيث نسبة الشباب إلى إجمالي • 

عددالسكان، حيث تصل نسبة من هم دون 25 عاماً في القارة إلى نحو %60. وهو األمر 
استهالكياً  تعد سوق  أنها  الرخيصة، عالوة على  للعمالة  اقتصادياً  يمثل مصدراً  الذي 

كبيراً نسبياً.
وفقا لمسح أجرته شركة "ارنست آند يونج"، في عام 2015، ارتفع استثمار • 

رأس المال في قارة أفريقيا إلى 128 مليار دوالر بزيادة قدرت بنحو 136 %، ما ساهم 
"الصراع  يؤكد  ما  وهو  بالمائة،   68 بزيادة  جديدة،  عمل  وظيفة   188400 خلق  في 

الدولي" على مقدرات القارة اقتصاديا.
العديد من •  من  استراتيجياً  األفريقية مخزوناً  القارة  تحوي دول وسط وجنوب 
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السلع والمواد الخام والمعادن النفيسة النادرة.
تحوي منطقة غرب أفريقيا العديد من الموارد الطبيعية والمعدنية، أهمها النفط • 

في نيجيريا )األولى في أفريقيا(، وخام الحديد والماس في ليبيريا )األولى على مستوى 
أفريقيا(، والذهب في غانا ومالي، واليورانيوم في النيجر، وكاكاو في كوت ديفوار وغانا، 
والقطن في بوركينا فاسو ومالي، والطاقة المائية، واألسماك، والملح والبوكسيت في غينيا 

)ثاني دولة في العالم بعد أستراليا( وغيرها من الموارد الطبيعية غير المستغلة .
يتركز 70 % من مخزون إفريقيا النفطي في الساحل اإلفريقي الغربي،)3% • 

من االحتياطي العالمي( ويُتوقع أن يتخطى الناتُج النفطي العام لدول غرب افريقيا المطلة 
على خليج غينيا الناتج النفطي لدول الخليج العربي بحلول عام 2020 بمعدل 25 % 
مقابل 22 % لدول الخليج، وانضمت ليبيريا وغانا والسيراليون مؤخراً لمنظمة الدول 
المنتجة للنفط في غرب افريقيا ويقدر مخزونها بــــ 200 مليون برميل وهذا ما يدعم أن 
تتحول دول غرب افريقيا إلى مورد أساسي لالقتصاد العالمي، ويتميز النفط األفريقي 
بسمات خاصة مثل انخفاض الكبريت وقربه من األسواق األوروبية واألمريكية وكلها 
عوامل عززت األهمية االستراتيجية لمنطقة غرب أفريقيا. خاصة االكتشافات الهامة 

لحقول النفط في خليج غينيا ومالي، والنيجر، وغينيا، والسنغال.
أصبحت أفريقيا ساحة جديدة للتنافس الخليجي - اإليراني، فقد سعت السعودية • 

للتحرك الفعال في أفريقيا بدعم سياسي إماراتي، األمر الذي أدى إلقرار عقد قمة سعودية 
أفريقية قبل نهاية عام 2017، ومن ثم تشكيل تحالفات استراتيجية في القرن األفريقي 

وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والمغرب العربي.
 • - الخليجية  للمنافسة  الرئيسي  المحور  بوصفه  مؤخراً،  األفريقي،  القرن  برز 

اإليرانية في القارة األفريقية، وقبل التوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي بشأن االتفاق 
النووي لعام 2015، سعت إيران للخروج من العزلة المفروضة عليها نتيجة برامجها 
الهادفة إلنتاج األسلحة النووية، وكان القرن األفريقي واحداً من المناطق القليلة في العالم 

التي تتيح الفرص إليران لتطوير العالقات. 

ثانيا: أطر ومجاالت التعاون الراهنـة بين أفريقيا ودول التعاون الخليجي:
1ـ العالقات السياسيـة:

على •  التأكيد  من  التعاون،  مجلس  مع  للعالقات  األفريقي  االتحاد  رؤية  تنطلق 
قمة  دعائمها  أرست  والتي  العربية،  والجامعة  األفريقية  الوحدة  منظمة  بين  العالقات 
القاهرة عام 1977، وتم تفعيلها بعد 23 عام في قمة سرت بليبيا، في عام 2010. حيث 
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تبنت قمة سرت استراتيجية الشراكة األفريقية العربية وخطة العمل المشتركة األفريقية 
العربية 2011-2016.

 تنظر الدول األفريقية للتعاون مع دول الخليج كمجال لطرح فرص اقتصادية • 
وإنمائية لدول القارة، وكذلك لتخفيف الضغوط الدولية واإلقليمية على بعض الدول من 
خالل الدعم السياسي واألمني وفك الحصار المفروض على بعض الدول األفريقية من 

خالل العقوبات الدولية.
وفي مؤشر على االهتمام المتزايد من الجانبين بتطوير التعاون، قام وفد رفيع • 

المستوى لالتحاد األفريقي بقيادة مفوض السلم واألمن إسماعيل شرقي بزيارة الكويت، 
وقطر واإلمارات في نوفمبر 2015، والتقى الوفد األفريقي مع وزراء ومسئولين على 
مستوى عال في البلدان المعنية لمناقشة السالم واألمن والتطورات في أفريقيا والسعي 
إلى التعاون لمعالجة الصراعات الجارية )السودان والصومال، ليبيا، مالي( والتحديات 

الناشئة )اإلرهاب والتطرف العنيف(.
خالل الزيارة، أعرب االتحاد األفريقي ودول الخليج عن التزاماتهما المتبادل • 

لمنع  اإلقليمية  وآلياته  األفريقي  االتحاد  دعم  يتضمن  بما  القارية  الصراعات  لتسوية 
باتخاذ  والتعهد  األفريقية لألمن والسالم،  األجندة  تنفيذ  أجل  الصراع من  وإدارة وحل 
مجلس  ودول  األفريقي  االتحاد  بين  الشراكة  على  الرسمي  الطابع  إلضفاء  خطوات 
التعاون الخليجي، وتوقيع مذكرات تفاهم لتسهيل شراكات رسمية، وتبادل الخبرات في 

مجال مكافحة التطرف واإلرهاب.
الدول •  في  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  وقنصلية  دبلوماسية  بعثة   30 هناك 

األفريقية جنوب الصحراء، تلك البعثات يتركز معظمها في غرب وشرق القارة.
على سبيل المثال، عملت دولة اإلمارات على تعميق وتعزيز عالقاتها السياسية • 

والدبلوماسية في القارة األفريقية عبر فتح سفاراتها في العديد من البلدان األفريقية التي 
تتمثل في )11( سفارة موزعة في الدول  األفريقية الغير ناطقة باللغة العربية، و هي 
أثيوبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وتنزانيا، والسنغال، وموزمبيق، وأوغندا، 
وانجوال، وسيشل، وغينيا كوناكري.  ومكتب تأشيرات في نيروبي عاصمة كينيا، كما 
توجد في الدولة ) 17( سفارة لدول أفريقية غير ناطقة بالعربية، و)14( قنصلية بدبي.

ثالثة مؤتمرات •  أكثر من  الماضية  الثالثة  األعوام  اإلمارات خالل  استضافت 
دولية واقليمية لبحث قضايا تتعلق بالصومال وعلى رأسها مشكلة القرصنة، واالستثمار، 

وحل الخالفات بين الفرقاء الصومالين. 
المؤسسات •  من  بدءاً  األفريقي،  الخليجي  التفاعل  ومؤسسات  مستويات  تعدد 
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والمنظمات الدولية وأهمها منظمة المؤتمر اإلسالمي، والتعاون الخليجي الجماعي عبر 
مجلس التعاون لدول الخليج، ثم المؤسسات والصناديق التنموية واالستثمارية الخليجية، 
األفريقية.  الساحة  على  العاملة  الرسمية  وغير  الرسمية  والروابط  المؤسسات  وأخيرا 
ورغم تعدد المؤسسات والمنظمات الخليجية لم تستطع أن تبني عالقة "مؤسسية" مع 
قدرات  تعزيز  خالل  من  الكبرى،  القارة  قضايا  حل  على  العمل  أو  األفريقية.  القارة 

االتحاد األفريقي للوقاية أو تسوية النزاعات. 
تعد كينيا من الدول المحورية فى إطار العالقات الخليجية األفريقية؛ فمن ناحية • 

يمثل موقعها اإلستراتيجى ودورها المحورى فى القارة األفريقية أهمية كبيرة بالنسبة 
األحمر  البحر  فى  األمن  على  ينعكس  وبما  أفريقيا  شرق  إقليم  فى  واالستقرار  لألمن 
وخليج عدن، هذا فضال عن دورها المحورى فى محاربة اإلرهاب والدعم األمريكى 

لها فى هذا اإلطار.

2ـ العالقات االقتصاديــة:
االتفاقية الخليجية مع دول "الكوميسا": وقعت دول مجلس التعاون الخليجي • 

ومجموعة دول »الكوميسا« - التي تضم 19 دولة أفريقية- اتفاقية للتعاون في مجاالت 
األمن الغذائي: كالزراعة واإلنتاج الحيواني، والسياحة وهي خطوة هامة في طريق العمل 
المشترك مما يفيد طرفي العالقة بما هو أكثر جدوى من المعونات والقروض، حيث ستدفع 
هذه االتفاقية شرائح كبيرة من المجتمع االفريقي لالنخراط في إنتاج يجد له سوقاً مفتوحة 

في الخليج وخارجه، وكذلك سوق أفريقي كبير أمام المنتجات الواردة من الخليج.
االستثمار الزراعي: رأت دول الخليج أن تدفع مواطنيها وشركاتها لالستثمار • 

الزراعي صوب دول حوض النيل، ودعت إلى عقد مؤتمر االستثمار الخليجي األفريقي 
وكينيا،  تنزانيا،  منها  أفريقية  دول  سبع  بمشاركة   ،2010 أبريل  في  بالرياض،  األول 
 ،2009 فبراير  في  الشارقة،  وصناعة  تجارة  غرفة  ونظمت  الديمقراطية.  والكونغو 
لقاءات في كل من كينيا وإثيوبيا، بهدف تطوير العالقات الثنائية في مختلف المجاالت، 
ومبادرات  مشاريع  في  والبدء  واالستثمارية،  والتجارية  االقتصادية  المجاالت  وأهمها 
بين رجال األعمال والهيئات االقتصادية، وتشجيع التبادل التجاري على نطاق واسع، 

وكذا في المجال الزراعي.
االستثمار في مجال الغذاء: تشهد االستثمارات الخليجية في مجال الغذاء في • 

دول إفريقيا تنامياً كبيراً. وتبدو اإلستراتيجية التي وضعتها دول الخليج التي تقوم علي 
شراء أراضي في بعض الدول اإلفريقية بحيث تستفيد هي كمستثمر وتفيد الدول التي 
تشتري فيها هذه األراضي، مناسبة إلى حد ما، وتأتي أثيوبيا على رأس قائمة هذه الدول 
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بسبب ارتفاع عدد سكانها الذين يقيمون في مناطق ريفية ويعملون بالزراعة. وحظيت 
السودان باهتمام خليجي كبير، حيث بادر عدد كبير من رجال األعمال الخليجيين إلى 

شراء مساحات كبيرة من األراضي الزراعية موزعة على معظم واليات السودان.
نمو رؤوس األموال الخليجية في أفريقيا: اكدت دول مجلس التعاون على أهمية • 

دراسة أسواق الدول األفريقية بصورة جيدة والتعرف على أنماط استهالكها، وتبني فكرة 
التواجد الخليجي في أسواقها بانشاء مراكز تجميع للسلع الصناعية الخليجية في دول افريقيا، 
وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في هذا المجال. وقد بلغ إجمالى رؤوس االموال 
الخليجية المستثمرة في افريقيا خالل األعوام العشرة من 2003 الى 2012 حوالي 144 
مليار دوالر. وفي  عامي 2012، 2013 شهدت هذه االستثمارات نموا نسبته 54 %. 
كما بلغ حجم التجارة الخليجية - اإلفريقية حوالي 25 مليار دوالر في عام 2013 شكلت 

الصادرات الخليجية ما قيمته 16 مليار دوالر، مقابل واردات بقيمة 9 مليارات دوالر.
تستحوذ كل من اإلمارات والسعودية على أكثر من 40 % من التدفقات الواردة • 

إلى أفريقيا من الدول العربية عام 2014. وتصدرت اإلمارات مجموعة الدول العربية 
في هذا المجال، بقيمة 10.5 مليار دوالر، وبحصة بلغت 21,6 %، تليها السعودية في 

المركز الثاني بقيمة 9,3 مليار دوالر، وبحصة بلغت 19,2 %.
التسهيالت •  ظل  في   ،2011 منذ  الخليجية  لالستثمارات  تدفقات  إثيوبيا  تشهد 

اإلثيوبية فيما يتعلق بالحوافز االستثمارية للمستثمرين الخليجيين مثل اإلعفاء الجمركي 
أجنبي  مستثمر  أكبر  ثالث  السعودية  العربية  المملكة  الضريبي.وتعد  االزدواج  وإلغاء 
في إثيوبيا، وشريك تجاري أساسي لها، بواقع 294 مشروًعا، من بينها 141 مشروع 
في قطاع اإلنتاج الحيواني والزراعي، باإلضافة إلى 64 مشروع صناعي، وقد بلغت 
بلغت االستثمارات  مليار دوالر.بينما   13,3 إثيوبيا حوالي  السعودية في  االستثمارات 
اإلماراتية قرابة  3 مليارات درهم بما يوازي 816,6 مليون دوالر، كما تعتمد اإلمارات 

في تأمين نصف احتياجاتها من اللحوم من إثيوبيا.
أشارت دراسـة أصدرتها غرفة دبي للتجارة والصناعة عام 2016،  إلى أن • 

الخاصة، االستحواذ على األسهم(،  المشتركة، شراء األعمال  )االستثمارات  قطاعات 
تمثل المداخل الحقيقية أمام المستثمرين الخليجيين الراغبين في االستثمار بدول شرق 
األفريقي  العالمي  المنتدى  فعاليات  خالل  عنها  أعلن  التي  الدراسة،  وكشفت  أفريقيا. 
البيع  قطاع  التمويل،  )خدمات  ميادين  أن   ،2016 نوفمبر  في  بدبي   الثالث  لألعمال 
بالتجزئة، النقل والسياحة، الصناعة، الخدمات المعلوماتية( هي األكثر جذباً لالستثمار 
السمراء، ونمو األسواق  بالقارة  الديموغرافية  الجوانب  أفريقيا، ألسباب عدة منها  في 
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االستهالكية، واالستقرار االقتصادي، باإلضافة إلى البيئة المتطورة لالستثمار.
مطلوبة •  غايات  أصبحتا  وكينيا  أوغندا  دولتي  أن  السابقة-  الدارسة-  أوضحت 

لدى المستثمرين الخليجيين، السيما في قطاعات البنوك التجارية، السيارات، السياحة، 
محالت التسوق والبيع بالتجزئة. 

بلغت االستثمارات الخليجية في البنية التحتية في إفريقيا نحو 30 مليار دوالر، • 
منها 15 مليار دوالر، على شكل استثمارات مباشرة، بينما 15 مليار دوالر األخرى 

على شكل مساعدات ومنح وقروض.
قام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بتقديم خمسة قروض إلثيوبيا: • 

قرض لتطوير مطار أديس أبابا، وقرض لتمويل مشروع تمديد شبكة الكهرباء الوطنية 
إلى إقليم العفر، وقرض لتمويل مشروع طريق ووكرو-زالمبيسا بقيمة إجمالية بلغت 
وقرض  أمريكي(،  دوالر  مليون   96 نحو  يعادل  )بما  كويتي  دينار  مليون   28.260
مليون   23.8 يعادل  )ما  كويتي  دينار  ماليين  سبعة  مقداره   2009 مارس  في  خامس 
دوالر( لإلسهام في تمويل مشروع طريق نيكيمتي-بيديلي، ويهدف هذا المشروع إلى 
مع  اتصاله  تحسين  خالل  من  أوروميا  إقليم  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  دعم 
عاصمة البالد، أديس أبابا، ومع بقية األقاليم، وذلك لتسهيل وخفض تكاليف نقل منتجاته 

الزراعية والصناعية ووارداته من األقاليم األخرى والبالد المجاورة.
األربع •  السنوات  مدى  على  األوسط  الشرق  دول  من  االستثمار  تدفق  ازداد 

2015؛  لـ " هيئة االستثمار اإلثيوبية" في تقريرها الصادر في أكتوبر  الماضية وفقاً 
حيث تم الترخيص لحوالي 254 مشروعاً استثمارياً تعود ملكيتها إلى المملكة العربية 
ُعمان واليمن  المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة  العربية  السعوديةواإلمارات 
خالل تلك السنوات.وبحسب التقرير، الدول التي لديها عددكبير من المشاريع االستثمارية 
السعودية )112 مشروعاً(، واإلمارات )56(،  العربية  المملكة  الفترة هي:  تلك  خالل 

واليمن )56(، والكويت )16(. 
يعادل االستثمار الخليجي، العام والخاص، أكثر من 10 % من إجمالي االستثمار • 

بالمقارنة مع االستثمار  يبقى ضئيالً  لكنه  التحتية األفريقية،  البنية  الخارجي في قطاع 
الصيني الذي وصل إلى 13 مليار دوالر خالل عام  2012، وهو ما يقترب من حجم 
االستثمار من الجهات المانحة األوروبية، بينما يتجاوز الـ 4 مليارات دوالر التي يوفرها 

البنك الدولي.
دول •  خمس  استحواذ  اإلماراتية،  االقتصاد  وزارة  أصدرتها  دراسة  أظهرت 

بقيمة  العربي،  غير  األفريقي  للسوق  اإلماراتية  الصادرات  من   %  61 على  أفريقية 
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بلغت 3,9 مليار دوالر في العام 2012، وتعد جنوب أفريقيا من أهم الدول المستقبلة 
بقيمة  نيجيريا  تليها  دوالر،  مليار   1,08 بلغت  بقيمة  القارة  في  اإلماراتية  للصادرات 

1,03 مليار دوالر. 
وبدرجة •  الطيران  قطاع  يتبعها  الخليجية  الشركات  اهتمام  الموانئ  تستقطب 

أقل بناء المطارات والطرق. ولعل أبرز المشاريع في هذا القطاع، وهو إدارة موانئ 
دبي العالمية لمحطة حاويات دوراليه في العام 2000، وهو يعتبر عالمة متميزة على 
العالمية خارج  الموانئ، حيث كان أول استثمار لموانىء دبي  الخليجي في  االستثمار 
دبي وإحدى أولى الصفقات الخليجية الكبيرة في مجال البنى التحتية الخليجية في أفريقيا.

مما جعل •  دوالر  مليار   1.5 العالمية  دبي  موانئ  استثمرت  الوقت،  ذلك  ومنذ 
افريقيا،  في  للحاويات  ميناء  أكبر  ثالث  ألثيوبيا،  البحرية  البوابة  تعتبر  التي  جيبوتي 
وجعلها تساهم بحوالي ربع الناتج المحلي اإلجمالي في جيبوتي. كما تابعت موانئ دبي 
منحها  مما  وموزمبيق،  والسنغال  الجزائر ومصر  في  الموانئ  في  االستثمار  العالمية 
ضمن  األفريقية  االقتصادات  تكامل  من  وعزز  القارة  أنحاء  جميع  في  واسعة  تغطية 

منظومة التجارة العالمية.
الشرق األوسط وشمال •  لمنطقة  التحتية  البنية  استثمر "صندوق االستثمار في 

أفريقيا "، والمدعوم من ثالثة مستثمرين خليجيين بحصة في ميناء االسكندرية للحاويات. 
كما تقوم شركة »اجيليتي« الكويتية والتي تمارس نشاطها في 11 دولة افريقية، بالعمل 

في قطاع الموانئ أيضاً.
ارتفاع حجم التجارة بين اإلمارات والقارة األفريقية بنسبة 700 % خالل الفترة • 

من عام 2002 حتى عام 2011، فيما ارتفع حجم التجارة بين اإلمارات ودول االتحاد 
االقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا 42 %، خالل الفترة من عام 2006 حتى عام 

2011، واستمرار االرتفاع المضطرد لتلك النسب حتى عام 2017. 
أنفق جهاز قطر لالستثمار ما يقرب من 30 مليار دوالر في مشروعات داخل • 

أفريقيا ، كما تتواجد استثمارات نفطية قطرية في موريتانيا، ومشروع للسكك الحديدية 
في نياال بالسودان، ويمتد حتى حدود تشاد والكاميرون ونيجيريا.

ساهمت قطر في مشروعات زراعية بالصومال وكينيا والسودان.• 
جهود قطرية في مجال إعمار السودان.• 
تأسيس فرع لبنك قطر الوطني بجنوب السودان.• 

3ـ العالقات األمنيــة:
2015 حيث •  مايو  بالصومال فى  العسكري  للتدريب  اإلمارات مركزاً  أنشأت 
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يعمل هذا المركز على تدريب أفراد الجيش الصومالي وتخريجه ليكونوا قادرين على 
مواجهة اإلرهاب المتمثل في حركة الشباب، وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود 
أن "اإلمارات تكفلت، بناًء على حاجتنا إلى األمن واالستقرار بدعم قوى األمن والجيش، 

وهي ستزودها بمعدات عسكرية وتدربها على التصدي لظاهرة اإلرهاب".
 وقع الصومال اتفاقًا مع دولة اإلمارات في مجال التعاون العسكرى نهاية العام • 

الماضي في حين حاز قطاع األمن والدفاع في الصومال النصيب األكبر من المساعدات 
اإلماراتية المقدمة للصومال.

عاماً •  ثالثين  مدته  بعقٍد  العالمية"  دبي  موانئ  فازت "شركة   ،2016 مايو  في 
إقليمياً للخدمات اللوجستية. وفي مايو من  إلدارة ميناء بربرة وتوسيعه ليصبح مركزاً 
عام 2017، تسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء "بربرة" في جمهورية صومالي 

الند، إيذاناً ببدء تطبيق عقد امتياز إدارة وتطوير الميناء.
القاعدة اإلماراتية في إريتريا؛ وقد وقَّعت اإلمارات اتفاقاً مع إريتريا تستخدم • 

بموجبه ميناء ومطار عصب على البحر األحمر لمدة 30 عاماً. ومع الميناء، حصلت 
اإلمارات على مطار يحتوي على مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة 
استخدامه في اإلقالع والهبوط. وقد استغلت اإلمارات والسعودية ميناء وقاعدة عصب 

بشكل فعال للغاية في عملية "السهم الذهبي عام 2015" في اليمن.
ظاهرة •  لمواجهة  لمالي،  فرنسا  مع  بالتعاون  لوجيستي  دعم  اإلمارات  قدمت 

اإلرهاب، وبخاصة في عام 2013، بعد استيالء أحد الحركات المسلحة على السلطة، 
وأعلنت عن دعمها للجهود اإلنسانية المبذولة إلنقاذ الوضع هناك، وإنها سوف تعمل 
على توفير المساعدات الضرورية للمتضررين من مواطني مالي من هذه األحداث، وقد 
الفقيرة  النازحين واألسر  قامت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي بتوزيع مساعدات على 
في مالي خالل عامي 2013 و2014 ، وقامت بتغطية االحتياجات الغذائية لآلالف من 
األسر الفقيرة، واستمر الدعم المادي في مجال المساعدات الغذائية للنازحين في مالي 

طوال فترة المواجهات مع الجماعات المسلحة في الشمال.
 تعتبر اإلمارات نشاط جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد؛ المعروفة باسم بوكو • 

وفقًا  اإلرهابية  التنظيمات  قوائم  في  ادراجها  تم  التي  اإلرهابية  الجماعات  أحد  حرام 
للقانون اإلماراتي.

4ـ المساعدات اإلنسانية والخيريـة:
تمثل المساعدات اإلنسانية الموجهة ألفريقيا جزء مهم من المساعدات الخارجية • 

اإلماراتية، والتي تستهدف منها تعزيز دورها كمركز للمساعدات اإلنسانية في القارة 
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األفريقية وخارجها، كما يبحث قطاع المساعدات الخارجية اإلماراتية عن فرص للعمل 
في القطاع الخاص، وباألخص مع الشركات الخاصة العاملة في اإلمارات وتشجيعها 

على التجارة واالستثمار في الدول األفريقية.
تؤشر تجربة المؤسسات الخيرية اإلماراتية في غينيا إلى عنصر مهم في العمل • 

اإلنساني في غينيا ومنطقة غرب أفريقيا الواسعة، وهو المساهمة في توفير االحتياجات 
المادية لسكان تلك الدول وفق مطالبها، وبخاصة في قطاَعي الصحة والتعليم. 

قدمت اإلمارات العديد من المساعدات التنموية واإلنسانية للسنغال، حيث قدمت • 
اإلمارات خالل األعوام 2014-2010، ما قيمته 53 مليون درهم في مجاالت متعددة 
مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات االجتماعية، أما على الصعيد التنموي، 
قدم صندوق أبوظبي للتنمية جملة قروض بلغ إجمالي حجمها ما يزيد على 193 مليون 

درهم، وتمثلت في تطوير القطاع المائي والزراعي، إضافة إلى البنية التحتية.
خالل أحداث المذابح التي شهدتها أفريقيا الوسطى في 2014، والتي تضمنت • 

عمليات إرهاب وقتل بحق مسلمي العاصمة بانجي ، قدمت اإلمارات دعماً  لمسلمي 
تشاد  إلى  منهم  النازحين  إلنقاذ  إضافة  الدوالرات،  من  ماليين  بعدة  الوسطى  أفريقيا 
وتوفير معسكرات ومالذ آمن وغذاء لهم بصورة يومية من خالل المساعدات التي توالت 
إلى تشاد للنازحين، وقد نظم وفد هيئة الهالل األحمر اإلماراتي إلى تشاد حملة توزيع 
مساعدات إغاثية إنسانية على الالجئين القادمين من أفريقيا الوسطى إلى تشاد، وأشرفت 
اإلمارات على إنشاء مخيمات لالجئين هي ديوبا ومارو وسيدو ودوبا وقوري وبيبكون 

باالضافة الى مجمع منارة االسالم "مبروكة".
في •  اإلمارات  دولة  تنفذها  التي  والتنموية  اإلنسانية  المشاريع  عدد  ازدياد 

الصومال، حيث احتل الصومال خالل عام 2013 المرتبة 11 في قائمة الدول الـ 25 
اإلماراتية  المساعدات  بلغت  اذا  االمارات،  لدولة  الخارجية  للمساعدات  تلقيا  األكثر 

المدفوعة للصومال 92.32 مليون درهم.
درهم •  مليار   43.7 بنحو  القارة  إلجمإلى  اإلماراتية  والمساعدات  المنح  تقدر 

إماراتي خالل الفترة الممتدة من 2004 حتى 2014.
قدمت مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية"، معدات طبية تقدر • 

قيمتها بأكثر من خمسة ماليين دوالر، هدية من الشعب اإلماراتي إلى الشعب الغيني في 
مارس 2014. 

مالي- •   : خاصة  األفريقية،  الدول  معظم  في  القطري  األحمر  الهالل  يتواجد 
الصومال- أفريقيا الوسطى.
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لقطر مشروعات تنموية وإنسانية في جزر القمر.• 

ثالثا: تحديات تطوير العالقات الخليجية – األفريقيـة
الصورة الذهنية السلبية لدول الخليج: نجح االستعمار بأدواته المختلفة، في ترسيخ - 

الخليج؛  العقل الجمعي األفريقي تجاه العرب، وخاصة  السلبية في  المدركات  عدد من 
ذلك من خالل طريقة كتابة التاريخ، والتعليم الغربي، وكذا من خالل أدوات ووسائل 
واللغة  اإلسالم  يفرض  وأنه  بكونه مستعمر ألفريقيا،  العربي  تم تصوير  فقد  اإلعالم، 
العربية بالقوة، وهذا ما جعل بعض رؤساء القارة يأخذ موقفاً سلبياً من الوجود الخليجي 
في القارة، وتم تسجيل مواقف في عدة قمم أفريقية بأن الخليجي يحاول شراء األفارقة 

بماله الخاص.
الخالفات السياسية:تركت القمة العربية –األفريقية األخيرة في ماالبو 2016، على - 

خلفية االنسحاب الخليجي من القمة عقب تمثيل جبهة البوليساريو في االجتماعات. صورة 
ومحاوالت  الخليجي،  المال  لرأس  باستعالء  واتهامات  األفريقي،  الطرف  لدى  سلبية 

لتوجيه العمل العربي األفريقي.
غياب الطابع المؤسسي: من التحديات الرئيسية التي يمكن أن تعيق التعاون الخليجي - 

األفريقي غياب الطابع المؤسسي بين الطرفين، سواء على مستوى الهياكل الجماعية أو 
الدول، بمعنى عدم وجود مؤسسات مشتركة بين الطرفين تدرس وتحاول تعميق وتنويع 

مجاالت التعاون.
 غياب التنسيق الخليجي المؤسسي: كافة الدول الخليجية تحظى بعالقات مع عدد من - 

الدول واالقاليم األفريقية، ولكن ال يوجد مستوى تنسيقي بين هذه الدول، حيث بات هناك 
القوى  نفوذ  مناطق ومجاالت  بين  األحيان  في بعض  التعارض  لدرجة  اختالف يصل 
الدينية)السعودية(،  الروحية  المكانة  له  الدول من  أفريقيا، فهناك من هذه  الخليجية في 
وهناك من يكتسب ثقله من الدور التنموي اإلنساني والخيري) اإلمارات (، وهناك من 
يتمتع بتأثير من عالقته بعدد من المؤسسات والتنظيمات غير الرسمية )قطر(، واخر له 

تأثير على البعد االستثماري واالقتصادي) السعودية واإلمارات والكويت(. 
على -  عالوة  الصحراء  جنوب  إفريقيا  في  المتواضع  الخليجي  السياسي  الحضور 

الغرب والشرق على حساب  بدول  اهتمام خليجي  المتوازن:  الدبلوماسي غير  التمثيل 
دول الجنوب والوسط، وال يوجد أي تمثيل دبلوماسي لدول مجلس التعاون في 26 دولة 

أفريقية.
دور القوى اإلقليمية والدولية: ونعني بها هنا أدوار إسرائيل وإيران وتركيا، ذلك - 

من  استراتيجي  والخليجي، وخصم  العربي  للوجود  منافسة  الحال  بطبيعة  أدوارها  أن 
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المصالح الخليجية مع دول القارة على مختلف األصعدة، فهذه الدول ليس من مصلحتها 
أفريقيا ساحة تمدد مذهبي  الخليجية األفريقية، فهي ترى في  العالقات  التعاون وعمق 

)إيران(، أو منطقة حلم سلطنة )تركيا(، أو أحد مجاالت وساحات النفوذ )إسرائيل(.
التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة: وإعادة صياغة - 

المياه،  في  التاريخية  مصر  حقوق  على  الحفاظ  يمثل  حيث  التاريخية  المياه  اتفاقيات 
القومي العربي في شقه  لألمن  الذي يعد رافداً  القومي المصري،  ضمانة مهمة لألمن 
األشمل، عالوة على أن الرأي العام المصري- في ظل العالقات االستراتيجية المصرية 
سد  بقضية  يتعلق  فيما  االثيوبي  الطرف  على  ضاغطاً  خليجياً  دوراً  يتوقع  الخليجية- 
بعض  تجاه  السعودية  العربية  المملكة  اتخذتها  التى  الخطوات  بعد  بخاصة  النهضة، 

المستثمرين المرتبطين بمصالح مع الحكومة اإلثيوبية، ولهم دور في سد النهضة. 
التحدي الذي يمثله التمدد الصيني في أفريقيا على المصالح الخليجية: حيث لعبت - 

الصين على كل جوانب القوة الناعمة في تقديم نفسها كنموذج اقتصادي محبوب يقترب 
من النمط األفريقي, ومن ثم  ال يمكن مقارنة التواصل الثقافى بين الصين وأفريقيا، بنظيره 
بين الخليج وأفريقيا، فقد عملت الصين خالل سنوات طويلة على االهتمام بدعم القضايا 
األفريقية، وتأكيد أن الصين لم تكن من القوى االستعمارية التى احتلت دول من القارة .. وتم 
تعزيز هذا النهج بتحركات اقتصادية، ساهمت في إعادة بناء هياكل االقتصادات االفريقية، 

حتى بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 200 مليار دوالر في عام 2016.
ترتكز -  حيث  األفريقي:  والقرن  أفريقيا  شرق  منطقة  في  المتنامي  التركي  الدور 

التركية تجاه أفريقيا على توجه متكامل اقتصادي وتنموي وثقافي،  السياسة الخارجية 
ولدى تركيا اآلن 20 سفارة في إفريقيا، منها 15 في دول جنوب الصحراء األفريقية.
كما تساهم تركيا في مهام السالم واالستقرار في أفريقيا، حيث إن تركيا تشارك في مهمة 
األمم المتحدة لحفظ السالم المنتشرة في القارة، حيث تقدم تركيا مساعدات مالية وبشرية 
لست مهام من المهام الثمانية التي تشارك فيها األمم المتحدة بأفريقيا. وتصل الخطوط 

الجوية التركية اآلن إلى حوالي 40 مدينة في القارة األفريقية.
وسط -  في  األفريقية  اإلقليمية  القوى  من  عدد  مع  واسعة  عالقات  إسرائيل  تمتلك 

وجنوب أفريقيا: بشكل يجعل منها قوة مؤثرة على واقع ومستقبل دول وسط وجنوب 
القارة، خاصة أن لها عالقات بالدول المؤثرة داخل هذه األطر اإلقليمية) جنوب أفريقيا 
– تشاد - زيمبابوي(، بشكل يجعل منها عنصر محدد لشكل العالقات والقبول الدولي 

لهذه الدول، مع ما تتمتع به إسرائيل من قوة تأثير واختراق للدول والقوى الغربية.
تعتمد إسرائيل في عالقاتها األفريقية على شبكة من االتفاقيات والعالقات األمنية - 
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والعسكرية المتنامية مع الدول األفريقية، وهو أمر يمثل تحدياً قوياً أمام أي تحرك عربي 
أو خليجي في القارة. 

أدت الثورات الشعبية أو ما أطلق عليه الربيع العربى إلى تغيير خريطة الجماعات - 
اإلرهابية فى أفريقيا على نحو كبير ، فقبل الثورات كانت هناك مجموعة من الجماعات 
تنظيم  األفريقى  الساحل  منطقة  وفى  المجاهدين  شباب  حركة  الشرق  فى   ، الرئيسية 
بدأت  قد  حرام  بوكو  جماعة  كانت  الغرب  وفى  اإلسالمى،  المغرب  بالد  فى  القاعدة 
القرن  من  التسعينيات  خالل  دوله  نجحت  فقد  الشمال  أما  نيجيريا،  شمال  فى  نشاطها 
الماضى وكذلك السنوات األولى من األلفية فى تحجيم الجماعات االرهابية والتخلص 
من بعضها بصورة نهائية، أما بعد عام 2011 ، فقد ظهرت مجموعة من الجماعات 
اإلرهابية المتنوعة أبرزها :  داعش- جماعة أنصار الشريعة-  تنظيم القاعدة فى بالد 
المغرب االسالمى - جماعة انصار الدين ، وجماعة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا. 

المحور الثالث: الدور المغربــي  في منطقة غرب أفريقيا
أوالً: أبعاد الدور المغربي االستراتيجي في غرب أفريقيا

هناك عدد من المحددات والعوامل المؤثرة التى تجعل سياسة المغرب صاحبة تأثير 
في القارة األفريقية، خاصة العوامل التاريخية التى تنبع من عالقات هذه الدولة بتجمعات، 
وجماعات، وتنظيمات غرب أفريقيا تمتد إلى الفترة التى سبقت االستعمار، وزادت مع 
الوجود االستعماري، وعالقات المغرب بطبيعة نهج الدول األفريقية لمواجهة هذا التحدي، 
وكذا هناك العوامل الجغرافية التى جعلت من المغرب بوابة لغرب أفريقيا في عالقته مع 
أوروبا والواليات المتحدة، وربطت المغرب بعالقات مع دول غرب أفريقيا في تطورها 
واستقرارها وفي التحديات التى تواجهها، وهناك أيضاً المحدد الثقافي والديني الذى ينبع 
من التماذج البشري بين سكان المغرب وسكان بالد أفريقيا جنوب الصحراء سابقة على 
وصول اإلسالم، وزاد مع انتشار اإلسالم، وكانت الدبلوماسية هي اإلداة األساسية في هذه 
العالقات، فحدث تفاعل ثقافي، وتبادل معرفي بين جانبي الصحراء، وتطورت سمات 
دينية ومذهبية معينة ربطت المغرب بدول غرب القارة، فاالستعمار، والمالكية، والصوفية 

كونت ركائز هذا التواصل الديني والثقافي بين الطرفين.
ويرى البعض أن القيادة السياسية المغربية تنتهج سياسة خارجية جديدة تجاه الدول 
ذلك  على  ويدللون  المنصرم،  العقد  خالل  ذلك  أفريقيا،  غرب  دول  خاصة  األفريقية، 
المتبادلة بين الطرفين، وعودة المغرب إلى االتحاد األفريقي، وطلب  بحجم الزيارات 
المغرب بأن تصبح دولة لها عضوية كاملة في "الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا" 
)إيكواس(، وبدأت المغرب تتبنى سياسة تميل إلى عقد شراكات مع دول غرب أفريقيا 
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في قطاعات البنوك، واالتصاالت، والتأمينات، واالشغال العمومية، والنقل، والطاقة، 
حجم  يزال  ال  ذلك  ومع  للمغرب،  الرئيسي  الهوياتي  المكون  هذا  إلحياء  محاولة  في 
التبادل التجاري، وحجم االستثمارات المغربية يحتاج إلى مزيد من الزيادة واالهتمام، 
بخاصة مع حجم االستثمارات الذى وصل إلى نحو 54 مليار دوالر في 2013، والتبادل 

التجاري األفريقي الذى زاد على 1.2 تريليون دوالر، مع القوى الدولية واإلقليمية.
لذا كانت زيارة الملك المغربي محمد السادس التى قام بها في يونيو 2015 إلى عدد 
رأس  على  المنطقة  هذه  لوضع  المغرب  عودة  على  داللة  تقدم  أفريقيا  دول غرب  من 
أولوياتها، وهي الزيارة التى تضمنت دول عدة منها مالي، والسنغال، وغينيا كوناكري، 
وساحل العاج، والجابون، وكوت ديفوار، وتأسيسه لمنتدى األعمال المغربي اإليفواري، 
إنما يؤسس لمرحلة جديدة من العالقات بين المغرب وأفريقيا، حيث أكد محمد السادس 
وقتها: "أفريقيا قارة كبيرة، بقواها الحية ومواردها ومؤهالتها، يجب أن تأخذ مصيرها 
بيدها، ألنها لم تعد مستعمرة، لذلك فإن أفريقيا عليها أن تضع الثقة في أفريقيا، أنها بحاجة 
أقل للمعونة، وتحتاج إلى مزيد من الشراكات ذات الفائدة المتبادلة، أنها ليست بحاجة إلى 
المساعدات اإلنسانية، بل إلى مشاريع في التنمية االقتصادية واالجتماعية"، لذا يرى البعض 
أن ذلك الخطاب ترجم أهمية المغرب، بخاصة مع حجم الشراكات والمشروعات التى تقوم 
بها كبريات المجموعات االقتصادية والمالية والخدمية المغربية )العامة والخاصة( في 
دول غرب القارة، وهو ما تواكب مع تدفق االستثمارات الرسمية المغربية إلى قطاعات 
وكثافة  كوناكري،  وغينيا  وجامبيا،  الديموقراطية،  والكونغو  والسنغال،  موريتانيا،  في 

المعاهدات والبروتوكوالت التى تنظم هذا الجانب االقتصادي مع دول غرب القارة.
واألمريكية  األوروبية  االستثمارات  معبر  باعتبارها  ذاتها  تقديم  المغرب  وتحاول 
فاينانس سيتي"  البيضاء  انشاء "الدار  لذا عملت على  القارة األفريقية،  إلى  والخليجية 
من  تمكنها  التى  االمكانيات  وتوفير  العالمية،  االستثمارات  استقطاب  مهامها  من  التى 
تعظيم أرباحها من عالقتها باقاليم القارة األفريقية، لذا فالمغرب ال تقدم دوراً محايداً، 
االقليمية  والتجمعات  والدول  القوى  مع  األفريقي  التعاون  ايقونة  تكون  أن  تحاول  إنما 
واصبحت  األفارقة،  شركاءها  وتطلعات  أهداف  وتخدم  مصالحها،  وتحقق  والدولية، 
المغرب في المرتبة الثانية في استقطاب االستثمارات بأفريقيا بعد جنوب أفريقيا في العام 
2015، وهو ما دفع شركات متعددة الجنسيات إلى فتح مكاتب وفروع لها في المغرب 
)مايكروسوفت، وهاوليت باكارد، وأي بي أم، وسيسكو..إلخ(، وبل ونقلت عدد من هذه 

الشركات مصانعها إلى المغرب.
ثانيا: مرتكزات السياسة الخارجية المغربية تجاه غرب أفريقيا
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اجتماعية  مؤسسة  المغربية  الملكية  المؤسسة  من  جعل  الذى  المغربي:  اإلسالم 
)باعتبارها العائلة الحاكمة(، ومؤسسة سياسية )باعتبارها نواة الدولة(، ومؤسسة دينية 
المغرب  ملوك  وسعى  الشريفة،  للشجرة  تنتمي  فهي  الرسمي(،  اإلسالم  تمثل  )ألنها 

الستثمار هذا البعد الديني استثماراً إيديولوجياً.
الفكر الصوفي: صارت المالكية في الفقه، واالشعرية في العقيدة، والطريقة الجنيدية في 
التصوف، هي عناصر السند الديني اإليديولوجي للملكة المغربية، خاصة بعد فترة المناوشات 
في غرب  الجماعات  اعتبرت  فقد  الصوفي،  الفكر  أدى النتشار  بشكل  الوهابي،  الفكر  مع 

أفريقيا أن هذا الفكر الصوفي مصدراً مهماً للطاقة الدافعة إلى إنجاز التغيير االجتماعي.
الخطاب الليبرالي: حيث سعت النخبة المغربية إلى التحول نحو الليبرالية، لكن مع الحفاظ على 
مفاهيم العدالة والحرية المنضبطة، حتى ال تؤدي الحرية المفرطة إلى إثارة نزعات بخصوص 
والعدالة،  الليبيرالية  بين  التوفيق  إلى  المغربية  الدولة  سعت  لذ  والتجارية،  الجمركية  الحماية 

وشجعت حوار الحضارات، وأكدت على أهمية حقوق اإلنسان، وضرورة التعدد الثقافي.

ثالثا: أدوات المغرب السياسية واالقتصاديـة في غرب أفريقيا:
الدبلوماسية االقتصادية:. 1

واتخذت  والتنموية،  االقتصادية  االستثمارات  تكثيف  على  المغربية  القيادة  عملت 
خطوات لتسهيل التبادل التجاري، فارتفع حجم التبادل التجاري مع غرب أفريقيا ودول 
دول  عدة  في  البنوك  قطاع  نحو  المغاربة  المستثمرون  وتوجه  الصحراوي،  الساحل 
لذا  أفريقية، وقطاعات االتصاالت، وصناعة االسمنت، والمناجم، والنقل، واإلسكان، 
استحوذت "البنك التجاري وفابنك" Attijari Wafabank على 66.7 % من رأس مال 
البنك السنغالي التونسي، و51 % من أسهم "بنك مالي الدولي"، وأيضاً اصبح "البنك 
أفريقيا،  بنكية رائدة في غرب  الخارجية" BMCE Bank مؤسسة  للتجارة  المغربي 
ثالث  UEMOA، وهو  أفريقيا"  "بنك  35 % مما يسمى  نحو  بلغت مساهماته  حيث 
مجموعة بنكية ضمن "االتحاد االقتصادي والمالي لغرب أفريقيا"، وللمغرب شركات 
وموريتانيا،  وإثيوبيا،  والسودان،  الديموقراطية،  والكونغو  الجابون،  مناجم  في  تعمل 
واستحوذت شركات مغربية على بعض شركات الطيران في دول غرب أفريقيا، وهو ما 
حدث في السنغال، كما نجحت المغرب في مضاعفة تجارتها غينيا االستوائية، ووقعت 
بروتوكوالً مع مالي في اكتوبر 2000 بشأن مجالى الشغل والتدريب، ولها اتفاقيات في 

مجاالت الشباب، والرياضة، والطفولة، والمرأة.
كما تعمل "الوكالة المغربية للتعاون الدولي" AMCI على تكوين أطر التعاون التقني 
واالقتصادي والمالي، وأن يكون لها عمل إنساني في مجاالت التعليم، والصحة، والطاقة 
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المائية، إلى جانب المبادرة الملكية التى أطلقتها المغرب أثناء قمة أفريقيا-أوروبا التى 
عقدت بالقاهرة عام 2000 بالغاء ديون جميع الدول األفريقية األقل نمواً، وعملت بعدها 
على الغاء الرسوم الجمركية عن وارداتها من 34 دولة أفريقية منذ يناير 2001، وقامت 
بعقد 14 اتفاقية ثنائية، و6 اتفاقيات تجارية وجمركية، وتعمل المغرب بنشاط مع "االتحاد 
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا" من خالل السعى لتأسيس تدريجي لمناطق التجارة الحرة 
مع المجموعة االقتصادية لدول غرب  أفريقيا )ايكواس(، ومع "المجموعة االقتصادية 
والنقدية لوسط أفريقيا"، وتعمل على توفير اجواء مواتية لالستثمار المتبادل، فعقدت 66 
تحفيزية،  الضريبي، واجراءات صرف  االزدواج  لتفادي  واتفاقيات  اتفاقية لالستثمار، 
وأصبحت صاحبة المركز الثاني بين المستثمرين األفارقة داخل أفريقيا، وأصبحت أكبر 
الشعبي"، و"البنك  المركزي  "البنك  التجاري وفابنك"، و  "البنك  بنوك مغربية:  ثالث 

المغربي للتجارة الخارجية" تعمل في أكثر من 120 دولة أفريقية.
وتحاول المغرب من خالل استثماراتها على تطوير شبكات النقل والمواصالت، وتوفير 
الخدمات اللوجيستية، وبعض القطاعات االستراتيجية، وهو ما جعل التبادل التجاري يرتفع 
بين المغرب ودول القارة جنوب الصحراء إلى 14.4 مليار درهم في عام 2013، مقابل 
4.7 مليار درهم في عام 2003، ويسجل الميزان التجاري فائض لصالح المغرب مع 
أغلب الدول األفريقية، حيث تبلغ صادرات المغرب نحو 11.7 مليار درهم، بينما تسجل 
وارداتها نحو 2.7 مليار درهم، وبلغت االستثمارات المغربية المباشرة في أفريقيا جنوب 
االستثمارات  54.3 % من  نحو  أي   ،2013 عام  في  درهم  مليار   1.6 نحو  الصحراء 
المغربية في الخارج، ومن أكبر الدول المستهدفة باالستثمارات المغربية كل من مالي، 
الديموقراطية، نيجيريا،  العاج، والجابون، والسنغال، وبوركينافاسو، والكونغو  وساحل 
والعقارات،  والغذاء،  واالتصاالت،  البنوك،  بقطاعات  المغرب  وتهتم  وبنين،  وغانا، 

والصناعة، والتأمينات.
الدبلوماسية التعليمية واإلنسانية:. 2

تأخذ المغرب كذلك من تأهيل الموارد البشرية مدخالً إلنفاذ تأثيرها في أفريقيا الغربية، 
إذ يتابع نحو ثمانية آالف طالب افريقي دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد المغربية، 
كما تستحوذ المغرب على نسبة مرتفعة من قطاع االتصاالت في موريتانيا، فهي صاحبة 
النصيب األكبر من أسهم شركة "موريتيل" في هذه الدولة، وكذلك شركة "أوناتيل" في 
المغرب بدعم واسع  الجابون، وتهتم  تيليكوم" في  بوركينافاسو، وأيضاً شركة "جابون 
لبرامج التنمية البشرية، وتساعد في تأسيس الكثير من المستشفيات المتنقلة، وتوفير مساكن 

اقتصادية لمحدودي الدخل، وتحاول أن تسهم في برامج تحسين دخل اإلنسان األفريقي.
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الدبلوماسية الدينية:. 3
الدينية واضحة ومؤثرة في دبلوماسية وتحركات المملكة المغربية  ال تزال االبعاد 
تجاه أقاليم القارة األفريقية، بخاصة الغرب األفريقي، وظهر ذلك جلياً في الزيارة التى قام 
بها الملك محمد السادس يونيو 2015 التى سبق اإلشارة لها، حيث أن المغرب ال تزال 
تأخذ من الطرق الصوفية أداة لمد جسور التواصل مع غرب أفريقيا، بخاصة "الطريقة 
التيجانية" التى لها تأثير على العديد من النخب السياسية في دول غرب القارة، وأيضاً 
"الطريقة القادرية"، وهما منتشرتان في مالي وموريتانيا والسنغال، وكانت المغرب قد 
وقعت اتفاقيات مع عدد من دول غرب أفريقيا، وانشأت معهدا لتدريب وتأهيل األئمة 

على المذهب المالي، خاصة أئمة مالي، ونيجيريا، وغينيا االستوائية.
وهذه السمات جعلت للمغرب دوراً مؤثراً في بعض األزمات والصراعات الداخلية 
في بعض الدول األفريقية، كما هو الحال في األزمة في مالي، وهو ما ظهر في استقبال 
ذلك  ومنذ  أزواد"،  لتحرير  الوطنية  "الحركة  من  وفداً   2014 يناير  في  المغرب  ملك 
بين  النظر  لوجهات  مقاربة  أو  تسوية  أو  حل  إيجاد  على  المغرب  ملك  يعمل  التاريخ 
األطراف المتصارعة داخل هذه الدولة، مع تراجع أدوار قوى اقليمية أخرى كالجزائر.

دبلوماسية التدخل لتسوية الصراعات:. 4
بعض  تسوية  خاللها  من  تضمن  سياسية  وأدوات  دبلوماسية  تبنى  المغرب  تحاول 
األزمات التى تهدد دول غرب القارة والساحل األفريقي، وهو ما ظهر في حالة "مالي"، 
تسوية سياسية تضمن من  إلى  للوصول  النظر  تقريب وجهات  المغرب  حيث حاولت 
واإلثني  واالجتماعي  السياسي  بالواقع  معرفة  على  وبناء  مصالحها،  تحقيق  خاللها 
والديني داخل هذه الدولة، وحتى تحول دون الربط بين الحركات الوطنية والحركات 
الجهادية المنتشرة في هذه المنطقة كداعش، والقاعدة، وحركة انصار الدين، والتنظيمات 
الجهادية األخرى المنتشرة في الصحراء األفريقية، خاصة بعد معاناة المغرب من هذه 
الحركات بعد تفجيرات الدار البيضاء التى وقعت في مايو 2003، وتحاول المغرب أن 
تجعل من اإلسالم السني الصوفي أداة لضمان أمنها الروحي واإلقليمي، وأن تمارس 
دوراً مؤثراً في أزمة مالي، مستغلة ظروف واقعها من الخبرة الطويلة في مواجهة مثل 
تلك الجماعات، والسمعة الطيبة واالنضباط الذي تشتهر به نشكيالت المغرب المشاركة 
أشواطاً،  المغرب  فيها  قطع  التى  الالمركزية  تجربة  المتحدة، وكذلك  األمم  بعثات  في 
والتى يمكن أن تسهم في إنهاء الصراع بين الحكومة المركزية في مالي، وبين الشمال 
األزوادي، وكذلك بسبب الخبرة المغربية في جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر 
المتراكمة لدى هذه الدولة، وكذلك الروابط االجتماعية بين األمازيغ في المغرب وأزواد 
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مالي، وما تتسم به المغرب من الحياد اإليجابي تجاه الصراع الداخلي في مالي، وموقفها 
المالية،  المغرب من عالقات طيبة مع الحكومة  المالية، وما تحظى به  للدولة  المساند 
وهو ما ساعد المغرب على االضطالع بدور فعال في جهود تسوية الصراع في مالي.

المحور الرابــع:
المسارات المقترحة للتعاون الثالثي بين:

 مصر  ومجلس التعاون واالتحاد األفريقي

المسار األول: التعاون األمنى

)مواجهة الهجرة غير الشرعية – قضايا الالجئين- االتجار في البشر(
تعد القارة األفريقية من أكثر القارات اضطرابا وتوتراً، سواء بسبب الحروب • 

األهلية المستنزفة لثرواتها وإمكانياتها، والناتجة من تصفية االستعمار، أو الحروب بين 
دول الجوار في العقود الماضية، باإلضافة إلى المجموعات المتمردة التي تتحالف دائما 
مع القوى الخارجية سراً أو علناً، فأدى ذلك إلى ضعف تلك الدول وعجز السيطرة على 
األراضي باإلضافة إلى انتشار البطالة. من ثم بدأت القارة تعرف ظاهرة الهجرة غير 
أفريقيا من  المتزايدة في  الهجرة واللجوء  أوروبا وآسيا، وتُعد ظاهرة  باتجاه  الشرعية 
أخطر أشكال التهديد األمني التي تواجه القارة األفريقية، ودول الجوار الجغرافي؛ كما 
تُعاني أفريقيا من أسوأ مشكلة لالجئين في العالم بسبب الحروب والصراعات والمجاعة. 

فقد بلغ عددهم خمسة ماليين الجئ و20 مليون مشرد.
فى ظل االضطرابات التى تعانى منها منطقة القرن األفريقى وكذلك اليمن عقب • 

الحرب التى تدور رحاها على أراضيها، يظهر أهمية التعاون األمنى بين مصر ودول 
مجلس التعاون الخليجى واالتحاد األفريقى، فعلى الرغم من الحرب المشتعلة فى اليمن ال 
يزال هناك تزايد فى أعداد المهاجرين غير الشرعيين الفارين من منطقة القرن األفريقى، 
فقد كشفت مصادر يمنية ودولية فى شهر أكتوبر 2016 أن عدد المهاجرين األفارقة غير 
الشرعيين الذين وفدوا إلى السواحل اليمنية خالل العام الجارى وصل إلى أكثر من 75 
ألف مهاجر، أغلبهم من اإلثيوبيين واالريتريين، بما يهدد اليمن وجميع دول الخليج واألمن 
اإلقليمى العربى . حيث تعمل جهات ومنظمات دولية بمساعدة جهات محلية فى مدن اليمن 
الساحلية على استخدام المهاجرين األفارقة كمقاتلين مرتزقة ضد قوات التحالف العربى، 
وقد أكد بعض العسكريين فى اليمن مشاركة هؤالء األفارقة فى المعارك ومقتل بعضهم .  

كما تعانى محافظة شبوة اليمنية وهى مركز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين • 
من منطقة القرن األفريقى من العديد من األزمات فى ظل المخاوف من انتشار الجرائم أو 
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األمراض المعدية نتيجة توافد هؤالء المهاجرين، وخاصة فى ظل تراجع القدرات الحكومية 
والدولية على إيوائهم أو حمايتهم نتيجة الندالع الحرب فى اليمن . وتشير التقارير الدولية 

إلى أن عدد الالجئين الصوماليين في اليمن قد تجاوز حاجز المليون الجئ.
وتدفع قضية الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى دول الخليج عبر اليمن، )مصر • 

ومجلس التعاون واالتحاد األفريقي( للبحث عن مسارات للتعاون لمواجهة هذه الظواهر 
التعاون بين الجانبين عبر عدة  التى تحمل تهديدات ألمن دول الخليج، ويمكن تطوير 

أساليب : 
تفعيل التعاون بين القوات األمنية البحرية على جانبى البحر األحمر وخليج - 

عدن للحد من انتقال المهاجرين األفارقة عبر مراكب الموت إلى اليمن .
المصرية -  واالستخبارات   األمن  وكاالت  بين  المؤسساتي  التعاون  تعزيز 

والخليجية ونظيرتها األفريقية، على الصعيدين العملياتي والمعلوماتي.
على المستوى القاري، أنشأ االتحاد األفريقي، مراكز في كل األقاليم لمكافحة - 

مصر  تتعاون  أن  )يمكن  الدولي،  المجتمع  وبدعم  أفريقيا  في  بالبشر  اإلتجار 
كافة حكومات  ليخدم  المجال  هذا  في  األفريقي(،  االتحاد  مع  التعاون  ومجلس 
ودول القارة مع تزايد تدفقات الالجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى الدول 
المضيفة للتصدي عبر كل المنافذ الحدودية للمهربين وإفشال محاوالت التهريب 

من معسكرات الالجئين وإنقاذ  اآلالف من ضحايا االتجار بالبشر.
بالقرن -  مناطقهم  إلى  األفارقة  الالجئين  عودة  لترتيبات  الثالثي  التنسيق 

األفريقى. 
يرتبط مجلس التعاون ومصر ) الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية( - 

بعالقات متميزة مع العديد من المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الهجرة غير 
الشرعية واالتجار في البشر، حيث يمكن استضافة وتنظيم المؤتمرات  واللقاءات 
بالتنسيق مع االتحاد االفريقي وبالتعاون مع المفوضية السامية لشئون الالجئين 
والمنظمة الدولية للهجرة، بهدف بحث آفاق التعاون مع دول القارة، فيما يتعلق 
بمعالجة قضايا الالجئين وتحديات الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، 
ومن ثم الخروج برؤية مشتركة لمعالجة هذه القضايا من ناحية، وتبني رسالة 

"خليجية" مهمة تجاه قضايا القارة.

المسار الثاني: التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب:
يمتلك االتحاد األفريقى خبرة واسعة فى مجال مكافحة اإلرهاب، سواء على • 

المستوى التشريعى أو العملياتى، فمن الناحية التشريعية فقد وضع االتحاد األفريقى ومن 
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المدى الطويل،  قبله منظمة الوحدة االفريقية عدة أطر لمعالجة ظاهرة اإلرهاب على 
كما اعتمد االتحاد األفريقى على اآلليات األمنية فى مكافحة اإلرهاب ولكنه استخدم فى 
بعض الحاالت آليات غير عسكرية أو ناعمة ، فقد جمع االتحاد االفريقى بين اآلليات 
األمنية والسياسية فى التعامل مع تمرد الطوارق فى مالى، وفى الصومال تم إنشاء مهمة 
الحكومة  مؤسسات  حماية  هو  الرئيسى  هدفها  وكان   2007 عام  فى  األفريقى  االتحاد 
الفيدرالية ولكن اليوم تطور عملها بالدخول فى مجال مكافحة إرهاب حركة الشباب، 
وقد نجحت هذه القوات فى مواجهة هذا اإلرهاب كما دعمت انتشار الجيش الصومالى 

الوطنى.  
التعاون بين األطراف الثالثة لن يتوقف فقط على تبادل الخبرات ولكن يمكن • 

ظل  فى  وخاصة  اإلرهاب،  مواجهة  فى  والسياسى  العسكرى  التعاون  إلى  الوصول 
التواصل بين بعض الجماعات اإلرهابية كحركة شباب المجاهدين وتنظيم القاعدة فى 

اليمن، حيث يمكن أن يشمل التعاون مجاالت :
تبادل المعلومات بين الجانبين من خالل أجهزة المخابرات وأمن الحدود.- 
القيام بعمليات مشتركة لمواجهة العناصر اإلرهابية. - 
القيام بتدريبات ومناورات مشتركة لتدعيم بعض أفرع العمليات لمواجهة التطور - 

فى قدرات التنظيمات اإلرهابية .
تبادل المشاورات العسكرية وكذلك المحاضرات لتفعيل القدرات العسكرية لقوات - 

الجانبين.
بين -  الدمج  عبر  اإلرهاب  ظاهرة  مع  التعامل  فى  األفريقية  الخبرة  من  االستفادة 

اآلليات األمنية العسكرية وغير العسكرية .

المسار  الثالث: التعاون العسكري )القواعد العسكرية والتسهيالت األمنية(
أطر •  عن  للبحث  الخليج  دول  سعت  واإلرهابية،  األمنية  التحديات  تنامي  مع 

للتعاون األمنى وخاصة مع دول القرن األفريقى فى سبيل تحويل هذه المنطقة  جديدة 
، كخلفية أو ظهير آمن غير مهدد لمصالح وأهداف الدول الخليجية، فظهرت عدد من 
االتفاقيات العسكرية بين بعض دول الخليج واريتريا والصومال وجيبوتى الستخدام عدد 
من موانئ هذه الدول فى تقديم الدعم العسكري واللوجيستى لقوات التحالف العربى التى 
تشارك فى الحرب فى اليمن، وكذلك لمنع استخدام إيران لعالقاتها مع هذه الدول فى 

دعم  الحوثيين باإلمدادات.
   يقدم التعاون األمنى  المصري الخليجى األفريقى الراهن فرصاً إلعادة التفكير • 

فى إمكانية تطوير التعاون بين الجانبين فى مجاالت أمنية وإنسانية مشتركة أخرى، مثل 
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مكافحة اإلرهاب، مواجهة الهجرة غير الشرعية ، قضايا الالجئين .
قد يبدو التفكير في تأسيس عدد من القواعد العسكرية  المصرية والخليجية في • 

الدول األفريقية،  أفريقيا من األهمية بمكان، وذلك من خالل وضع ترتيبات أمنية مع 
خاصة في منطقة شرق القارة، فهناك جيبوتي؛ تلك الدولة التى تفتح المجال لكافة القوى 

لبناء قواعد عسكرية على أراضيها.
كذلك يمكن ترشيح إريتريا لتكون مقراً لترتيبات أمنية على األقل، أي السماح • 

الصومال في حالة ضمانات  أمني، وهناك  بدور  للقيام  أو موانئها  باستخدام مطاراتها 
االستقرار السياسي واألمني، بل ويمكن أن تكون تنزانيا من هذه الدول.

 كما ال يمكن إغفال التنسيق المصري الخليجي في هذا الصدد، في ظل التحالفات • 
العربي،  القومي  األمن  بشأن ضوابط  المشترك  والتنسيق  الطرفين،  بين  االستراتيجية 

خاصة أمن الممرات في البحر األحمر وقناة السويس وباب المندب.

المسار الرابــع: التنسيق السياسي ) استحداث آلية  تسوية الصراعات(
والترتيبات •  المؤسسات  من  العديد  استحداث  إلى  يحتاج  الذى  المسار  وهو 

المؤسسية التى تخدم هذا المستوى من التنسيق، ولعل أهم هذه األدوات القمم المشتركة، 
التى يمكن أن تفرز األدوات التى تخدم في هذا المجال، مع تفادى تكرار ما حدث في 

"ماالبو" في نوفمبر 2016.
تنسيق المواقف في المؤسسات والمنظمات الدولية لتبنى موقف موحد عربي/ • 

خليجي أفريقي.
من •  لعدد  مظلة  تكون  أن  يمكن  والتى  الصراعات"،  "تسوية  آلية  استحداث 

الترتيبات المؤسسية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي واالتحاد األفريقي، بما يشمله 
ذلك من إنذار مبكر لمناطق الصراع أو التهديد المحتمل، والتدخل في محاوالت تسوية 
الصراعات، بل والعمل في المراحل التى تلى الصراع، في محاولة إليجاد مؤسسات 

بناء السلم وإدارة الصراعات.
تتبنى مصر مبادرة مهمة داخل االتحاد األفريقي، خاصة ببناء السلم في مرحلة • 

ما بعد الصراعات، قد يكون التنسيق المصري- الخليجي مهماً في هذا السياق.
تفعيل •  إلى  االتحاد األوروبي(  المتحدة،  )األمم  الدولية  المنظمات  سعت بعض 

سياسة االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، بما في ذلك 
مبادرة التضامن األفريقي"ASI"، كما ساندت هذه المنظمات وبعض الدول األوروبية 
االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول التي تم 
تدميرها بسبب  الصراعات والنزاعات )مالي بعد األزمة في الشمال، وبوركينا فاسو 
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الخليجي  المصري  التعاون  محاور  أحد  تكون  أن  يمكن  المجاالت  هذه   ..) الثورة  بعد 
األفريقي ، إن مساهمة أو منحاً، أو مجال عمل للشركات.

يقوم كل من مجلس السلم واألمن األفريقي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية • 
بعقـد االجتماعات الدورية االستخباراتية واألمنية، وإجراء المشاورات المنتظمة حول 

مسائل األمن والسلم واالستقرار في أفريقيا.

المسار الخامس: تطوير األطر الثقافية واإلعالميـة والدينيـة
االهتمام بنشر الدعوة اإلسالمية فى القارة األفريقية ولكن وفقاً ألساليب جديدة • 

تبتعد عن شبهة الوصم باإلرهاب أو الفكر الوهابى ..
تفعيل دور مجلس حكماء المسلمين؛ برئاسة شيخ الجامع األزهر، ذلك المجلس • 

الذي أنشئ في 19 يوليو 2014، كهيئة دولية مستقلة تضم عدداً من كبار علماء المسلمين 
العالم ممن يتسمون الوسطية، وهو تحت رئاسة شيخ األزهر الشريف، ويهدف  حول 
الصراعات  لمعالجة  حلول  ووضع  اإلسالمي،  العالم  في  السلمي  التعايش  بيئة  لتوفير 
هذا  وأتخذ  الوسطي،  والنهج  والحوار  التسامح  روح  وتعزيز  المسلمين،  بين  الداخلية 
المجلس من أبوظبي مقراً له، وهذا المجلس كان له دور واضح  في معالجة  أزمة أفريقيا 
الوسطى، لذا فهو من األطر التى يمكن أن تؤثر في مستقبل العالقات الخليجية األفريقية 

إن تم تفعيل دوره بشكل مناسب..
االهتمام بإنشاء العديد من المراكز الثقافية  المصرية والخليجية، وكذلك مراكز • 

وليس  الدين  أساس  القارة على  بين سكان  تميز  التى ال  والتعليمية،  الصحية  الخدمات 
بالضرورة ان تكون ملحقة بالمساجد . 

تدشين استراتيجية إعالمية مصرية خليجية تجاه قارة أفريقيا تنهض على:• 
محو الصورة السلبية "النمطية" ألفريقيا في وسائل اإلعالم الخليجية.- 
التوقف عن وصف األفارقة بالعبيد في التراث الشعبي والثقافي.- 
انتاج أفالم وثائقية  يمكن من خاللها النفاذ إلى الذهنية األفريقية، تؤكد على - 

قيم ومفاهيم التعاون العربي – األفريقي، ونبذ العنف واإلرهاب.
آثار -  لمحو  الكاف  االهتمام  المتبادلة  والطالبية  الشعبية  الزيارات  ايالء 

الصورة الذهنية السلبية لدى الطرفين.
كيتا – سنجور -  األفارقـة "سيكوتوري –  للزعماء  الفكري  التراث  ترجمة 

–نوكروما" الرافض للدعوات العنصرية ضد العرب والمسلمين.
التعاون -  فتح مكاتب إعالمية وثقافية وصحفية لمصر ومجلس  التوسع في 

لدى االتحاد األفريقي.
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تبني خطاب إعالمي يعلي من قيم التعاون المشترك والتنمية المتبادلة.- 
تقديم الدعم الخليجي "التمويلي" لمشروع القناة الفضائية األفريقية، باعتباره - 

أحد أبرز أدوات التواصل اإلعالمي بين الجانبين.90
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تعقيب:
 د. عمرو الشوبكي 91  

في إطار ماذكر أود التنويه لعدد من النقاط  بصفة خاصة:
العربي  الصعيد  على  التحرك  المهم  فمن  العربية  الشراكات  بمسألة  يتعلق  فيما    -
الثقافي فكما تمت االشارة  على مستويين: األول، اليوجد عليه خالف، وهو المستوى 
هناك قضايا الستهداف العرب وموروثهم التاريخي من خالل استدعاء قضايا الزنوج 
والترويج له على أساس أنه سلوك العرب تجاه األفارقة ، وهناك  حاجة إلعادة االعتبار 
لمشروع ثقافي عربي يعيد الحضور العربي على الصعيد اإلفريقي، يتم فيه التغلب على 
التباينات واالختالفات المتعلقة بالتنمية والسياسة، ومصر تمكنت من التأثير من خالل 
خطاب التحرر الوطني الذي نال تأييداً إفريقياً واليمكن استدعاء ذات الخطاب في ظل 
اختالف التحديات، والبد من االعتماد على األدوات المصرية بشكل منفرد لمواجهة تلك 

التحديات كما فعلت المغرب والتي حققت نجاحات كبرى.
- هناك أنواع من الشراكات البد من تحديدها، وعدم الدخول في عداءات، والدخول 
معها   صراعات  في  الدخول  لمصر  اولوية  ليست  وأنه  خاصة  حميدة،  شراكات  في 
التفريق  بين شراكات مهددة لمصر واألمن القومي  القارة، والبد من  أو طردها من 
تكون  قد  وتركيا  ايران  قبل  من  منافسة  وشراكات  إسرائيل،  رأسها  وعلى  العربي 
خطرة ألن لها مشروع سياسي ، فلم تعد تركيا قادرة على تقديم نفسها كنظام إسالمي 
ميليشيات  بالمنطقة  أذرعها  كافة  وايران  ديكتاتور،  رئيس  أمام  ونحن  للسلطة  معتدل 
بناء  اعادة  على  العمل  مصر  وعلى  العربي،  للوطن  عابرة  إرهابية  شبه  وتنظيمات 
نموذج سياسي مصري قادر على التمييز بين التنافسات، ومحاصرة النموذح التركي 

واإليراني ومواجهة المشروع اإلسرائيلي.
- البد من إعادة االعتبار لألدوات الثقافية واالعالمية وذلك على الصعيد العربي، 
وتقديم نموذج محدد اليؤدي لمواجهات صفرية، ومن الممكن التحالف ولو حتى مؤقتاً 
والترويج لمشروع سياسي في المنطقة، بجانب تفعيل األدوات الثقافية والتنموية، كما 

تفعل تركيا وإيران.

)91( الكاتب والمفكر السياسي 
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مداخالت الحضور:
األوروبية •  بالشراكة  يتعلق  فيما  أنه  المجلس،  عضو  حسن  رخا  السفير  أكد 

بريطانيا  تلعب  واللتين  والفرانكوفونية،  األنجلوفونية  هامتين  هيئتان  هناك  اإلفريقية، 
أمريكية  لجنة  إلنشاء  هاماً  دوراً  كلينتون  لعب  كما  هاماً،  دوراً  منهما  كل  في  وفرنسا 
لها  تمويل  تخصيص  وتم  إفريقي  أصل  من  األمريكيين  من  أعضائها  معظم  إفريقية 

لمكافحة األمراض المتوطنة والفقر.
وحول التعاون اآلسيوي اإلفريقي، أكد على أنه تعاون صامد ألن الهند لها جاليات في 
منطقة جنوب االستواء   وتلعب دوراً في إفريقيا، في حين تركز الصين على االستثمار 

في المواد الخام .
نوه السفير د. منير زهران رئيس المجلس، لدور البنك اإلسالمي للتنمية والذي • 

عام  القاهرة  في  عقدت  والتي  العربية  اإلفريقية  القمة  وفي   ، وتمويل  مساعدات  يقدم 
1977 ، وتم االتفاق على حماية وضمان االستثمارات العربية العاملة في إفريقيا ولكنه 
لم ينفذ، والمغرب منذ انسحابها من االتحاد اإلفريقي في 1984. إال أنها نشطت على 

الصعيد الثنائي لمواجهة النشاط الجزائري وحشد التحالف لجبهة البوليساريو.
هت د. أماني الطويل- عضو المجلس، إلى أنه اليمكن تعميم تراجع الشراكة •  نوَّ

عالقات  بفرنسا  اإلفريقية  الدول  تربط  فمثالً  الدول،  جميع  على  اإلفريقية  األوروبية 
تحالف وعالقات على جميع األصعدة.

كما أشارت لمداخلة السفير محمد حجازي الذي أشار لنقطتين هامتين:  والخاصة 
ببنك االستيراد والتصدير االفريقي وهو رأس الحربة للتأثير في إفريقيا، منوهة في ظل 
محدودية الموارد فعلى مصر العمل منفردة بدالً من الدخول في شراكات ثنائية.  كماأكدت 
إلى تزايد الشراكات اآلسيوية في إفريقيا مع تراجع االهتمام بالبترول واالعتماد على 
المصادر المتجددة، هو أمر اليمكن التعويل عليه كثيراً خصوصاً وأن ذلك قد  اليمتد 

لفترات طويلة. 92
استضافت •  مصر  أن  إلى  المجلس،  عضو  سالم  أنيس  محمد  السفير  أشار 

مؤتمرات عديدة  والتستطيع العمل منفردة، خاصة وأن مواردها محدودة مقارنة بقوى 
منافسة، والبد من إعادة النظر في األفكار الخاصة باآلليات الدولية التي كانت معروضة 
علينا كالقوة البحرية المشتركة في البحر األحمر والتي أبدت 40 دولة مشاركة فيه أهمية 
مايرتبط بأمن قناة السويس، فالبد من أن تكون مصر العب مؤثر، وآليات القوة المتعددة 

في إفريقيا تحتاج لمزيد من التحرك والتفعيل.

)92( عادت المغرب لعضوية االتحاد في يناير 2017. 
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نوهت السفيرة جيالن عالم عضو المجلس، لضرورة األخذ في االعتبار تحركات • 
القوى الدولية واإلقليمية في إفريقيا والتي أثرت مثالً على الدعم اإلفريقي لمرشحة مصر 
لليونسكو، وكذلك القرار األممي الخاص بإدانة نقل السفارة األمريكية للقدس واالعتراف 
بها عاصمة إلسرائيل والذي صوتت دولة إفريقية، وهي توجو، ضده وهي الدولة التي 
كان من المقرر أن تعقد فيها القمة االفريقية اإلسرائيلية قبل تأجيلها، وعليه البد من دراسة 
تلك التحركات والنظر للواقع واإلمكانيات  المتاحة للتحرك في إطارها، واستعمال القوة 
البشرية المصرية لالستفادة منها وتشجيعهم للتوجه للقارة االفريقية، كما فعلت الهند تجاه 
دول الكومنولث وأصبحت الجاليات الهندية في شرق إفريقيا مؤثرة. وأضافت أن إدارة 
ترامب ستكون لها توجهات بعينها، في ظل مايتردد عن إمكانية إجراءتخفيض ميزانيات 
حفظ السالم ، فضالً عن أن التواجد األمريكي في القارة يستهدف فقط تحقيق المصالح 
األمريكية وهو ذات الحال مع فرنسا، حيث بدأت ترى أوروبا أنها لم تعد تتحمل عبء 

الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر، خاصة وأن القارة تشهد معدالت نمواً متزايداً.
نوه السفير محمد عشماوي عضو المجلس، أن المصطلح العلمي لإلهتمام الذي • 

تشهده القارة اليوم يعرف بالتكالب الثاني ، التكالب االول كان في 1885 بعد مؤتمر برلين، 
هذا التكالب من قوى عديدة، وحول سياسات القوى اإلقليمية تجاه القارة فهو نتيجة لتراجع 
الدور المصري بعد اتفاقية السالم وكسر الجدار الشرقي للمنطقة العربية بدءاً من 2003 

وسقوط الدول العربية تباعاً، وهو ماينذر بضرورة حماية األمن القومي العربي.
قارة •  إفريقيا  أن  المجلس،  الشرقاوي حفني عضو  تجاري  وزير مفوض  أكد 

واعدة اقتصادياً وستكون قبلة للمستثمرين وهو مايبرر التكالب على القارة، ويدفع القوى 
التي لها مصالح بها إلقامة شراكات مع دولها ، وإذا كان العالم تحكمه المصالح فهل 

تصبح القارة ساحة لصراع تلك القوى، أم ستنجح تلك القوى في االتفاق فيما بينها؟
أكد السفير محمد بدر الدين زايد عضو المجلس، أنه اليمكن بناء استراتيجية • 

دون فهم البيئة التي نعمل فيها وكافة القوى حولنا قوى منافسة حتى الشركاء االستراتيجيين 
لمصر، األمر الذي أضعف الدور المصري في القارة، ولكن هذا اليعني أن تكون مصر 
خصماً لتلك القوى بل البد من معرفة كيفية بناء تحالفات مؤقتة من وقت آلخر في ظل 
سيولة األوضاع الحالية، وهناك دول إفريقية كجنوب افريقيا لديها خصومة شديدة مع 
وطرح  جيد،  بشكل  ماقرأناها  إذا  التنافسات  تلك  من  االستفادة  لمصر  ويمكن  الصين 

مسودات تفاوضية تجعل لمصر دور أقوى وأكثر تأثيراً.
شدد السفير يوسف الشرقاوي سفير مصر السابق لدى اليمن، على أن العالقات • 

المصرية االفريقية تشهد تطوراً ديناميكياً أكثر من ذي قبل على جميع المستويات، مقترحاً 
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تشكيل شركة تسمى مصر/ إفريقيا لالستثمارات تستغل فيها الخبرات المصرية، وتشكيل 
مجلس بمبادرة مصرية للشباب اإلفريقي ، والعديد من الدول النامية والصاعدة تمكنت من 
تعزيز معدل التبادل التجاري والنهوض بالشباب االفريقي من خالل تفعيل مبادرات مثيلة.
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كلمة �ل�سفري/د.عزت �سعد

الجلسة الختامية

نحو مقاربة أكثر فاعلية للعالقات المصرية/اإلفريقية
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السفير/د.منير زهران93

في ختام أعمال المؤتمر ألقى السفير د. منير زهران كلمة ختامية،جاء نصها 
كالتالي:

أصحاب المعالى،
حضرات السيدات والسادة،،،

فى ختام مداوالت المؤتمر السنوى لمجلسنا لعام 2017، أود أن أعبر عن خالص 
شكر مجلس اإلدارة لجميع َمن ساهم فى إعداد هذا المؤتمر والمساهمة فى فعاليته من 
رؤساء الجلسات والعطاء المتجدد من جانب رجال الفكر واألكاديميين والدبلوماسيين 
تقديرى لجميع َمن  الجلسات والمناقشات. وأعبر عن خالص  إثراء  الذين ساهموا فى 
والتى  المحاور  مختلف  عالجت  التى  والعشرين  االثنين  األوراق  إعداد  مشقة  تكبدوا 

أثرت مداوالتنا على مدى يوَمى المؤتمر.
ولقد جاء هذا المؤتمر وفاًء لعهدنا الذى أخذناه على أنفسنا فى ختام مؤتمر المجلس 
للعام الماضى بأن يتم تناول البعد اإلفريقى للسياسة الخارجية المصرية فى فترٍة من العام 
الجارى، وها نحن ذا نوفى بهذا العهد مع بسط كثيٍر من الموضوعات التى ال تقتصر على 
جانب السياسية الخارجية وفقط؛ فلقد تابعنا جميعاً المناقشات رفيعة المستوى والتعليقات 
السياسية  بمختلف جوانبها  اإلفريقية  المصرية/  العالقات  المشاركين حول  الواعية من 
واالقتصادية واألمنية والثقافية، فضالً عن بحث اآلفاق الرحبة التى يمكن فى إطارها 
تعزيز وتوكيد تلك العالقات من خالل آلياٍت وخطٍط متميزة متمثلة فى توصياتكم الكريمة 
بما يُؤشِّر على عودة مصر بقوة لدورها اإلقليمى فى الساحة اإلفريقية لتحمل مطالبها 

ولتعبر عنها أمام المحافل الدولية. 
السيدات والسادة،،،

للشئون  المصرى  للمجلس  السنوى  المؤتمر  مداوالت  من  حافلين  يومين  بعد 
فعالية  أكثر  مقاربة  "نحو  شعار  تحت  للمؤتمر  الختامية  الجلسة  هذه  تُعقَد  الخارجية، 
للعالقات المصرية/ اإلفريقية" ألجل اإللمام بالبنود الُمستخلَصة من أطروحاتكم البنَّاءة 

والثرية، والتى يلزم مراعاتها لتعزيز تلك العالقات. 
وأخيراً وليس آخراً، أقدم لسيادتكم جميعاً خالص الشكر والعرفان، وأهنئكم بمناسبة 

قرب انتهاء عام 2017، وأطيب التمنيات بالعام الجديد 2018. 
)93 ( رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية 
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وأعطي الكلمة للسيد السفير/د.عزت سعد إللقاء أهم ماخرج به المؤتمر من نتائج 
وتوصيات.

نتائج وتوصيات المؤتمر
السفير/د.عزت سعد94

السيدات والسادة الحضور،

في  شاركوا  الذين  والسادة  للسيدات  والتقدير  بالشكر  أتوجه  أن  جميعاً  باسمكم  أود 
أعمال هذا المؤتمر الهام سواء كانوا منسقوا جلسات أو متحدثين أو معقبين، كما أشكر 
بالتعليق  المتحدثين  كلمات  مع  النشط  تفاعلهم  على  المجلس  أعضاء  والسادة  السيدات 

والنقاش، مما أدى إلى إثراء أعمال المؤتمر وماخلص إليه من نتائج.

السيدات والسادة الحضور،

أود التأكيد على أن المشاركين في المؤتمر توافقوا على تأكيد الهوية اإلفريقية األصيلة 
لمصر شعباً ودولة.

وفي هذا السياق، خلص المؤتمر إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها مايلي:
أوالً: المحور السياسي في العالقات المصرية/ اإلفريقية؛

الجهاز . 1 داخل  األفريقية  للشؤون  عليا  تنسيقية  هيئة  إنشاء  في  النظر 
التنفيذي للدولة، مثل وزارة الشؤون اإلفريقية أو مجلس أعلى لهذه الشؤون يكون 
تابعاً لرئاسة الجمهورية وأن تكون مكوناته من الوزارات المعنية بالتفاعل مع 
إفريقيا ورجال األعمال والخبراء المستقلين، مع إنشاء اآلليات المناسبة للمتابعة 
ال  إفريقيا قسماً  إلى ضرورة جعل  الصدد  والتقييم. وقد تمت اإلشارة في هذا 
ينفصل عن الوزارات المصرية )القطاع اإلفريقي( وتفضيل العمل القطاعي. 
كما أشير إلى أهمية تبني برامج مختلفة صحية وتعليمية ولالتصاالت....إلخ،  

تكون من مسؤولية الوزارات ويكلف بها  مسؤول داخل كل وزارة.
وإجهاض . 2 الحالية  المائية  مصر  حصة  على  للحفاظ  ومطلقة  أولى  أولوية  إعطاء 

محاوالت تخفيضها واعتبار ذلك الحد األدنى الذي تقبل به مصر، في ضوء الشح المائي 
الذي باتت تعاني منه واعتبار ذلك أحد محددات موقفها من مبادرة حوض النيل واالتفاق 

)94 ( مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية 
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اإلطاري وسد النهضة.
خالل . 3 من  المستقبلية  باحتياجاتها  للوفاء  المائية  حصتها  زيادة  نحو  الدولة  توجه 

استقطاب الفواقد المائية بأعالي النيل، ومعالجة مسألة معارضة بعض دول أعالي النيل 
لذلك، وهو مايتطلب إعادة النظر في استراتيجيات مصر المائية خالل العقود القادمة.

التركيب 4.  وتغيير  القومي  االقتصاد  في  الزراعي  النشاط  حجم  في  النظر  إعادة   
العائد  وتعظيم  المتاحة  المياه  من  استفادة  أقصى  لتحقيق  الري،  وأساليب  المحصولي 

االقتصادي منها.  
أو . 5 الحكومة  بواسطة  سواء  بالخارج  الزراعي  لالستثمار  واضحة  سياسة  تبني 

القطاعين العام والخاص، أسوة بالعديد من الدول التي تنتهج هذه السياسة لمواجهة الشح 
المائي.

ترشيد استخدام المياه لألغراض المنزلية والوصول بها للمعدالت العالمية ،ورفع . 6
كفاءة شبكات المياه للحد من هدرها.

المبادرة بمشروعات لتحلية مياه البحر واعتبارها مشروعاً قومياً ذا أولوية قصوى.. 7
التحرك داخلياً وخارجياً لشرح حقيقة الموقف المائي المصري ومدى ندرة المياه . 8

وشحها، وكذلك استعراض مبادرات التعاون التي تبنتها مصر منذ ستينات القرن الماضي 
– ومنها األندوجو وتكونايل والهيدرومت- للوصول إلى تفاهمات مع دول أعالي النيل، 

وروح التعاون التي أبدتها مصر خالل مفاوضات مبادرة حوض النيل.
 عدم القبول بتسييس ملف مياه النيل ودعوة األشقاء إلى االستغالل األمثل لموارد المياه 9. 

الوفيرة، وذلك من خالل تأسيس آليات تعاون إقليمي فاعلة يستفيد منه الجميع يوفر لمصر 
ماتحتاجه من مياه ويوفر لألشقاء مايستحقونه من فرص التنمية، سواء في مجال المياه أو 

البنية التحتية أو الطاقة أو غيرها بما يحقق التنمية لدول أعالي النيل وحق المياه لمصر.
إيالء اهتمام أكبر بدول الهضبة االستوائية، بالرغم من عدم وجود أي رابط مائي . 10

بين دول الهضبة االستوائية ودول الهضبة اإلثيوبية.
بإثيوبيا، وكذلك . 11 الجوار اإلثيوبي دون رهنها بعالقتها  تدعيم عالقات مصر بدول 

إيالء إهتمام أكبر بدول الهضبة اإلستوائية.
التحرك على كافة المسارات السياسية والقانونية واإلعالمية على المستوى الثنائي . 12

ومتعدد األطراف، لشرح تطورات ملف مياه النيل والتداعيات المحتملة لسد النهضة.
الحاكم . 13 اإلطار  باعتباره  النيل  حوض  دول  بين  والتكامل  التعاون  لمبدأ  الترويج 

لعالقات دول الحوض، وانخراط مصر في برامج التنمية والمشاركة مع الدول الصديقة 
النشطة في هذا المجال بما يكفل دخول مصر كطرف ثالث في برامج التنمية هذه في 
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كافة المجاالت.  
االستعداد، ومن اآلن، الحتمال أن يكون الحصول على المياه مستقبالً مرهوناً بمقابل . 14

أو من خالل شراء  األفضل-  مائية مشتركة- وهو  مادي سواء من خالل مشروعات 
استخدام  دون  الحيلولة  مع  األرجح-  اقتصادية – وهو  ذات جدوى  ماكانت  إذا  المياه، 

المياه لالبتزاز السياسي أو من خالل االستثمار الزراعي المشترك.
المتكررة . 15 إخفاقات مصر  النيل، في ضوء  مياه  إدارة ملف  آليات  النظر في  إعادة 

في إحراز أي تقدم في هذا الملف رغم عدالة قضيتها، وإحاطة إدارة الملف بمبادرات 
المائية وسط برامج وشبكات  المصالح  قادرة على تمرير  مبدعة ذات ذهنية معاصرة 

عمل أخرى متنوعة، بما يمنع من التحكم في مصالح مصر المائية.
أهمية تعزيز االنخراط المصري في دول حوض النيل وشرق إفريقيا بصفة خاصة، . 16

وفقاً آلليات تتسم بالحداثة والتأثير الفعال، منها مثالً التفاعل مع مراكز التفكير ومنظمات 
المجتمع المدني وشبكات التواصل اإلجتماعي بحيث تكون جميعاً مكملة وداعمة آلليات 
الدبلوماسية التقليدية في وضع سيناريوهات لحل النزاعات المسلحة واستثمار الموارد 

الطبيعية، وهي آليات تفتقد مصر توظيفها بنجاح حتى اآلن.
واألحزاب . 17 البرلمان  مثل  السودان  مع  التواصل  في  المصرية  المكونات  تفعيل 

والجامعات ومراكز الفكر والتواصل اإلجتماعي والثقافي والفني.
االهتمام الشديد بالتعاون االقتصادي التنموي مع دولة جنوب السودان، للتمكن من . 18

استقطاب فواقد المياه من حوضي بحر الغزال ومشار بما يتيح تفاعل السودان الشمالي 
السودان نقطة توازن في  المائية المصرية . وكذلك استخدام دولة جنوب  السياسة  مع 
فيها  المسلح  الداخلي  الصراع  في حل  واالنخراط  واألزرق،  األبيض  النيلين  حوضي 
والتفاعل معه بشكل جدي، بما يكفل تجاوز مشروع اإليجاد، وذلك بالتعاون مع االتحاد 

اإلفريقي واألمم المتحدة.

ثانياً: المحور األمني في العالقات المصرية / اإلفريقية؛
1-  تأسيس كيان مصري إقليمي جامع لصياغة سياسات وقائية لمقاومة التنظيمات 

اإلرهابية، وبما اليتعارض مع أجهزة االتحاد اإلفريقي المعنية.
2- إقامة نظام / آلية لألمن العربي/ اإلفريقي في البحر األحمر يضم الدول المطلة 
الدول  هذه  بين  التعاون  يتم  بحيث  واإلفريقية،  العربية  المنطقتين  من  البحر  هذا  على 
لصياغة استراتيجية متكاملة ألمن البحر األحمر ولمواجهة التحديات ذات الصلة. ويمكن 
النظر في  إنشاء قوة ردع عربية أفريقية من الدول األعضاء فى المنظمة ، للتصدى 
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ألي محاوالت لزعزعة األمن واالستقرار فى المنطقة ، آخذين فى اإلعتبار أهمية إنهاء 
وجود أية قواعد أجنبية بالدول األعضاء . 

 3- المزيد من دعم مصر لجهود حفظ السالم وزيادة عدد المصريين المشاركين في 
عمليات حفظ السالم في القارة )ست عمليات(.

ثالثاً: المحور اإلقتصادي / التنموي في العالقات المصرية /اإلفريقية؛

وضوح  على  تقوم  الشأن  هذا  في  متكاملة  استراتيجية  تبني  ضرورة   -1
المصري  التحرك  يأتي  بحيث  اإلفريقي،  لدور مصر  بالنسبة  والهدف  الرؤية 
إزاء إفريقيا تحت مظلة كبيرة أو عنوان واضح يكون موجهاً لهذا التحرك مثل 

األمن والتنمية أو الوحدة الوطنية ...إلخ.

2- المزيد من تدعيم العالقات االقتصادية مع الدول اإلفريقية، من خالل وسائل مثل 
تخفيف أعباء الرسوم والضرائب وغير ذلك من التكاليف عن كاهل الصناعة المصرية ، 
وذلك من أجل زيادة قدرتها على المنافسة في األسواق اإلفريقية. وفي هذا السياق، أشار 
المشاركون إلى أهمية تعزيز الدعم المصري إلفريقيا في المجاالت النوعية المختلفة من 
خالل وضع خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني إلفريقيا، على أن تكون هذه الخطة محددة 

الرسالة واألهداف واألنشطة والميزانية والتوقيت والتقييم.
اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  التنظيمات  إطار  في  المصري  الوجود  وتعزيز  تفعيل   -3
والتنظيمات  اإلفريقي  االتحاد  أعمال  في  فاعل  بشكل  مصر  انخراط  عبر  اإلفريقية، 

والوكاالت التابعة لها.
4- مراجعة القواعد الموضوعية الخاصة بتقديم المنح الدراسية أوالتدريبية لألشقاء 
األفارقة من خالل أخذ احتياجات الدول المعنية في االعتبار خاصة فيما يتعلق باالحتياجات 

الفنية وغيرها من االحتياجات التنموية للدول المعنية.
النتائج 5-   وفيما يختص بالتعاون الثالثي في إفريقيا، فقد توصل المؤتمر إلى 

والتوصيات التالية:
- يمكن لمصر االستفادة من العالقات الثنائية المتطورة مع الشركاء األفارقة، وشركاء 
التنمية في آسيا خاصة في اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، واالتحاد األوروبي، 
لبناء أساس متين للتعاون الثالثي خاصة مع توافر اإلرادة السياسية للعمل المشترك مع هذه 
الدول. وفي هذا السياق، أوصى المؤتمر بأهمية صياغة خطة استراتيجية للتعاون الثالثي 

في إفريقيا، تحدد المنافع المتبادلة واألهداف والمجاالت ذات األولوية وآليات التنفيذ.
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- أن لدى مصر خبرة كبيرة في مجال التنمية الزراعية، خاصة في مجاالت زراعة 
المحاصيل والنباتات وتربية الحيوانات والبستنة ومصائد األسماك، وعليه يمكن لها أن 
تلعب دوراً كبيراً في التدريب الزراعي واستخدام التكنولوجيا الزراعية وإدارة المزارع، 
واآلسيويين  األوروبيين  الشركاء  من  كبير  عدد  مع  مصر  تتعاون  أن  يمكن  وبالتالي 

والعرب وفي دول حوض النيل مثل إثيوبيا وأوغندا.
- يمكن لمصر أن تلعب دوراً محورياً مع شركاء التنمية في الصين واالتحاد األوروبي 
في دعم برامج تيسير التجارة في إفريقيا. وفي هذا السياق، يمكن لمصر أن تساهم بخبراتها 
في مجال رسم السياسات التجارية من أجل زيادة الصادرات إلى األسواق العالمية، كما 

يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تسهيل دخول المنتجات اإلفريقية إلى األسواق العربية.
- يمكن لمصر أن تركز في تعاونها الثالثي مع إفريقيا، في البداية، على مشروعات 
الطاقة المتجددة مع وجود "المبادرة اإلفريقية للطاقة المتجددة)AREI("، كما يمكن أن 

تستضيف المعهد اإلفريقي للبحث والتدريب في مجال الطاقة المتجددة.
المهم وجود  الثالثي، من  التعاون  لتمويل مشروعات  الفعلية  باآلليات  يتعلق  فيما   -
التجارة على  المعونة ألغراض  المتاحة، من  الموارد واألدوات  مجموعة متنوعة من 
تقديم السندات واألسهم إلى التمويل المشترك والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

- أكد المؤتمر األهمية الخاصة لإلسترشاد بأولويات التنمية في إفريقيا، حيث تم التأكيد 
على التمسك باستراتيجية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية 
المصرية والتي تؤكد، بدورها، دعم جهود الدول اإلفريقية في تنفيذ أجندة التنمية 2063، 

فضالً عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها األمم المتحدة.
- أوصى المؤتمر بوجوب استفادة مصر، بصورة أكبر، من المشروعات المشتركة 
والخبرات التنفيذية لمؤسسات األمم المتحدة المعنية بالتعاون الثالثي، وكذلك من خالل 
مجموعة مكتب األمم المتحدة لتنسيق العمليات اإلنمائية. ومن شأن تنفيذ هذه التوصية 

زيادة فعالية التعاون الثالثي لمصر مع دول القارة.
يكون  لن  إفريقيا،  ثالثة في  بين مصر وأطراف  الثالثي  التعاون  أن  المؤتمر  أكد   -
ناجحاً وفعاالً، مالم يقم على تحديد المصالح المشتركة للجهات الفاعلة المعنية. فالتعاون 
المشتركة  المصالح  إلى  إذا استند  فائدته فقط  الثالثي ليس غاية في ذاته، وإنما تتحقق 
باعتباره  التعاون  إلى هذا  النظر  فيه. كما يجب  المشاركة  وااللتزام من جانب أطرافه 
المستفادة  الدروس  وتحديد  الخبرات  وتبادل  المستمر  التقييم  على  تقوم  مستمرة  عملية 
وتبادل الممارسات الجيدة من أجل التغلب على المخاطر والصعوبات، وبالتالي يحتاج 

هذا التعاون إلى رؤية بعيدة المدى وصبر ومتابعة والتزام.
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رابعاً: التعاون الثقافي واإلعالمي المصري / اإلفريقي؛
 في هذ الصدد، أوصى بالمؤتمر باآلتي:

 1- ضرورة إنشاء قناة فضائية مصرية موجهة إلفريقيا لتعميق العالقات المصيرية 
بين مصر وأشقائها األفارقة.

2- تفعيل االتفاقيات العديدة للتعاون الثقافي واإلعالمي بين مصر ودول القارة.
اإلنجليزية  باللغات  إلفريقيا  الموجهة  المصرية  اإلذاعة  دور  وتنشيط  تفعيل   -3
في  الحال  كان  كما  وذلك  اإلفريقية،  المحلية  اللغات  وبكافة  والبرتغالية  والفرنسية 

الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
إلفريقيا،  الموجهة  واإلعالمية  الثقافية   الرسالة  لمضمون  خاص  إهتمام  إيالء   -4
بحيث يتم تنقية هذه الرسالة من أية شوائب ، كما يجب أن تحمل تلك الرسالة منظومة 

قيم مصرية إفريقية تربط المتلقي اإلفريقي بها.
خامساً: مصر واآلليات المؤسسية للعمل اإلفريقي المشترك؛

في هذا الصدد توافق المشاركون على مايلي: 
والديموقراطية  للمراجعة  اإلفريقية  لآللية  المحدد  الزمني  بالمدى  التقيد  أهمية   -1
والحوكمة، وبذل الجهود إلستضافة مصر كمركز لمكافحة اإلرهاب في إفريقيا بالقاهرة 

على ضوء تجارب مصر في التصدي للعمليات اإلرهابية.
2-  أهمية استكمال تقرير التقييم الذاتي الخاص بمصر في النيباد حتى يمكن إجراء 
التي حدثت  التطورات اإليجابية  النيباد في ضوء  الثنائية لمصر عن طريق  المراجعة 

مؤخراً لمصر على األصعدة اإلفريقية والدولية.
بالتجارة  ماسيدفع  وهو  والتجارة،  باإلنتاج  المرتبط  التصنيع  بزيادة  االهتمام   -3
التي قدمتها إلنشاء منطقة تجارة  المبادرة  المصرية وصادراتها إلى إفريقيا في ضوء 

حرة في إفريقيا تضم 26 دولة وتمثل سوقاً واعداً للصادرات المصرية.
4- السعي إلقامة توسعة للدولة التشاطئية للبحر األحمر على ضوء المؤتمر األخير 

بالقاهرة.
5- السعي إلقامة "دافوس" إفريقيا بعد نجاح مؤتمر 2017 لالستثمار بشرم الشيخ 

بحيث يعقد سنوياً ويجمع بين المستثمرين األفارقة واآلخرين.
6- زيادة نشاط مصر في بنك التنمية اإلفريقي وبنك االستيراد والتصدير اإلفريقي 
حتى يستمر في منح الحكومة المصرية والبنوك المصرية تسهيالت ائتمانية ضخمة، بما 

يساعد االقتصاد المصري والصادرات المصرية إلفريقيا.
الصادرات  لتشجيع  واإلسكندرية  ديربان  بين  مالحي  خط  إنشاء  على  العمل   -7
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والواردات المصرية بالتعاون بين مصر وجنوب إفريقيا.
السياسية  والخالفات  التحديات  لمواجهة   محددة  استراتيجية  العمل على وضع   -8
المتعلقة بحفظ األمن والسلم، والسعي لخلق رؤية اقتصادية مشتركة تشجع الدول على 
التعاون الجاد تتضمن إلغاء التعريفات الجمركية على بعض السلع وضبط عمليات توزيع 
العائدات المالية الناتجة عن حركتي االستيراد والتصدير بين دول التجمع، والعمل على 
تأهيل البنية األساسية لمتطلبات التجارة البينية والتكامل االقتصادي بين الدول األعضاء 

ويسهم في خفض تكاليف االستثمار بين الدول األعضاء.
9- ضرورة إعطاء األولوية لقطاعات البني التحتية والتنمية الريفية والزراعية مع 

عدم إهمال بقية القطاعات األخرى مثل الصناعة والطاقة والصحة والتعليم والبيئة. 
وتأمين  الفقر  حدة  من  التخفيف  إلى  الهادفة  األنشطة  على  الدعم  تركيز  10-أهمية 
الغذاء وتشجيع مشاركة المرأة في التنمية، باإلضافة إلى دعم مشاريع الجانب االجتماعي 

وتنفيذ مشاريع في الدول التي تعاني من الكوارث.
شرق  أمريكياً،  ،آسيوياً،  إفريقيا)أوروبياً  في  الدولي  والتفاعل  مصر  سادساً: 

أوسطياً، عربياً(؛
في هذا الصدد، توصل المؤتمر إلى االستخالصات والتوصيات التالية:

1- على إفريقيا التحقق من العائد المرجو من شراكتها مع دول االتحاد األوروبي 
في ظل التحديات الداخلية التي تهدد تماسك االتحاد األوروبي، وأهمها خروج المملكة 
المتحدة من االتحاد، والتحديات االقتصادية التي يواجهها عدد من الدول األعضاء والتي 
كان أعنفها وضع اليونان، ومعدالت النمو شبه الصفرية في عدد من دول االتحاد الفاعلة.
2- دراسة ماهية الفرص المكتسبة من الشراكة األوروبية اإلفريقية في ظل تصاعد 

اليمين المتطرف في أوروبا.  
3- في ضوء التوقعات بتصاعد نموها االقتصادي والديموغرافي، يمكن ترجيح أن 
يتزايد االهتمام األمريكي بإفريقيا من خالل نشاط المؤسسات األمريكية المختلفة – حتى 
القيادة السياسية – دون أن يصاحب  القارة نفس درجة اإلهتمام من قبل  تلَق  لم  وإن 
ذلك بالضرورة صخباً إعالمياً ملفتاً لألنظار، وأن تتحول أفريقيا إلى ساحة للمنافسة 

األمريكية الغربية الصينية.  
واالتحاد  التعاون  ومجلس  مصر  بين  الثالثي  للتعاون  المقترحة  المسارات   -4

اإلفريقي؛
- في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية:

- تفعيل التعاون بين القوات األمنية البحرية على جانبي البحر األحمر وخليج عدن 
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للحد من انتقال المهاجرين األفارقة عبر مراكب الموت إلى اليمن.
- تعزيز التعاون المؤسساتي بين وكاالت األمن واالستخبارات المصرية والخليجية 

ونظيرتها اإلفريقية على الصعيدين العملياتي والمعلوماتي.
- على المستوى القاري، يمكن أن تتعاون مصر ومجلس التعاون مع االتحاد اإلفريقي 
في مجال مكافحة االتجار بالبشر في إفريقيا، ليخدم كافة حكومات ودول القارة مع تزايد 
كل  عبر  للتصدي  المضيفة،  الدول  إلى  الشرعيين  غير  والمهاجرين  الالجئين  تدفقات 
المنافذ الحدودية للمهربين، وإفشال محاوالت التهريب من معسكرات الالجئين، وإنقاذ 

اآلالف من ضحايا االتجار بالبشر.
لشؤون  السامية  المفوضية  من  أكبر  إنسانية  مساعدات  على  الحصول  محاولة   -
الالجئين، لمواجهة حالة اللجوء المتصاعدة في القرن اإلفريقي نتيجة الصراعات والفقر، 

ويمكن تقديم مطالب مشتركة لدول الجانبين للمفوضية للتأكيد على أهمية القضية.
- التنسيق الثالثي لترتيبات عودة الالجئين األفارقة إلى مناطقهم بالقرن اإلفريقي.

التنمية(  أجل  من  للشراكة  المصرية  الوكالة   ( ومصر،  التعاون  مجلس  يرتبط   -
بعالقات متميزة مع العديد من المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية 
بالتنسيق مع  واللقاءات  المؤتمرات  وتنظيم  استضافة  يمكن  البشر، حيث  في  واالتجار 
الدولية  والمنظمة  الالجئين  لشؤون  السامية  المفوضية  مع  وبالتعاون  اإلفريقي  االتحاد 
للهجرة، بهدف بحث آفاق التعاون مع دول القارة، فيما يتعلق بمعالجة قضايا الالجئين 
وتحديات الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومن ثم الخروج برؤية مشتركة 

لمعالجة هذه القضايا من ناحية، وتبني رسالة "خليجية" مهمة تجاه قضايا القارة.

وفيما يتعلق بمجال مكافحة اإلرهاب:
التعاون بين األطراف الثالثة اليقتصر فقط على تبادل الخبرات بل البد أن يشمل 

التعاون المجاالت التالية:
- تبادل المعلومات بين الجانبين من خالل أجهزة المخابرات وأمن الحدود.

- القيام بعمليات مشتركة لمواجهة العناصر اإلرهابية.
- القيام بتدريبات ومناورات مشتركة لتدعيم بعض أفرع العمليات لمواجهة التطور 

في قدرات التنظيمات اإلرهابية.
لقوات  العسكرية  القدرات  لتفعيل  المحاضرات  وكذلك  العسكرية  المشاورات   -

الجانبين.
- االستفادة من الخبرات اإلفريقية في التعامل مع ظاهرة اإلرهاب عبر الدمج بين 

اآلليات األمنية العسكرية وغير العسكرية.
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- على الجانبين المصري والخليجي التنسيق المشترك بشأن ضوابط األمن القومي 
العربي ، خاصة أمن الممرات في البحر األحمر وقناة السويس وباب المندب.

وفيما يتعلق بالتنسيق السياسي: 
لتبني موقف موحد  الدولية  والمنظمات  المؤسسات  في  المواقف  تنسيق  - ضرورة 

عربي / خليجي إفريقي.
- استحداث آلية لتسوية الصراعات، والتي يمكن أن تكون مظلة لعدد من الترتيبات 
ذلك  يشمله  بما  اإلفريقي،  واالتحاد  الخليجي  التعاون  ومجلس  مصر  بين  المؤسسية 
تسوية  محاوالت  في  والتدخل  المحتمل،  التهديد  أو  الصراع  لمناطق  مبكر  إنذار  من 
الصراعات، بل والعمل في المراحل التي تلي الصراع في محاولة إليجاد مؤسسات بناء 

السلم وإدارة الصراعات.
في  السلم  ببناء  خاصة  اإلفريقي   االتحاد  داخل  مهمة  مبادرة  مصر  تبنى  أهمية   -
مرحلة مابعد الصراعات، و يمكن أن يكون مجال إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة 
مابعد النزاعات محوراً للتعاون المصري الخليجي اإلفريقي إما مساهمة أو منحاً أو حتى 

في مجال عمل الشركات.
- ضرورة إحياء االقتراح المصري في المؤتمر األول لقمة التعاون العربي اإلفريقي 
لعام 1977، والذي طالب بعقد اتفاقية عربية إفريقية لضمان وحماية االستثمار لتشجيع 

تدفق االستثمارات العربية للدول اإلفريقية المعنية.

وفي المجاالت الثقافية واإلعالمية والدينية:
- أن يكون نشر الدعوة اإلسالمية في القارة اإلفريقية وفقاً ألساليب جديدة تبتعد عن 

شبهة الوصم باإلرهاب أو الفكر اإلرهابي.
األزهر،  شيخ  األكبر  اإلمام  فضيلة  برئاسة  المسلمين  حكماء  مجلس  دور  تفعيل   -
والذي أنشئ  في 19 يوليو 2014، )مقره أبو ظبي(، بهدف توفير بيئة للتعايش السلمي 
في العالم اإلسالمي ووضع حلول لمعالجة الصراعات الداخلية بين المسلمين وتعزيز 
إفريقيا  أزمة  معالجة  في  هام  دور  له  وكان  الوسطي،  والنهج  والحوار  التسامح  روح 

الوسطى.
مراكز  وكذلك  والخليجية  المصرية  الثقافية  المراكز  من  المزيد  بإنشاء  االهتمام   -
وليس  الدين،  أساس  القارة على  بين سكان  التي التميز  والتعليمية،  الصحية  الخدمات 

بالضرورة أن تكون ملحقة بالمساجد.
- تدشين استراتيجية إعالمية مصرية خليجية تجاه قارة إفريقيا تنهض على:
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- محو الصورة السلبية "النمطية" إلفريقيا في وسائل اإلعالم الخليجية والعربية.
قيم  تؤكد على  اإلفريقية،  الذهنية  إلى  النفاذ  يمكن من خاللها  وثائقية  أفالم  إنتاج   -

ومفاهيم التعاون العربي- اإلفريقي ونبذ العنف واإلرهاب.
الصورة  آثار  لمحو  الكافي  االهتمام  المتبادلة  والطالبية  الشعبية  الزيارات  إيالء   -

الذهنية السلبية لدى الطرفين.
- ترجمة التراث الفكري للزعماء األفارقة" سيكوتوري – كيتا-  سنجور- نكروما" 

الرافض للدعوات العنصرية ضد العرب والمسلمين.
- التوسع في فتح مكاتب إعالمية وثقافية وصحفية لمصر ودول مجلس التعاون لدى 

االتحاد اإلفريقي.
- تبني خطاب إعالمي يعلي من قيم التعاون المشترك والتنمية المتبادلة.


