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 واالستراتيجية السياسية للدراسات األهرام مركز في مساعد باحث /سعد بسمة

 العالقات أن إال لمصر، األفريقي لالنتماء العاكسة والجغرافية والثقافية التاريخية الروابط ثوابت من الرغم على

 المتوالي؛ والتراجع المتصاعد النمو بين ما تراوحت ومتنوعة ممتدة سياسية حقب خالل اإلفريقية المصرية

 السياسة المجاالت كافة في اونمو اتقارب األفريقية المصرية العالقات شهدت التي السياسية ودالعه أكثر فكان

 المصري الرئيس عهد هو الرسمية غير أو الرسمية سواء المستويات كافة وعلى واألمنية والثقافية واالقتصادية

 من يقرب لما متوالي تراجع اعقبهأ .الذهبي" بـ"العصر الحقبة تلك سميت حتى ،الناصر" عبد "جمال الراحل

 مقاليد السيسي" الفتاح "عبد الرئيس تولى ومنذ ،واآلن المتعددة. العوامل من مركبة لحزمة نتيجة عقود أربعة

 محاولة في المصرية الخارجية السياسة دوائر صدارة األفريقية الدائرة واحتلت عادت ،2014 عام في السلطة

 اجديد منحى اإلفريقية المصرية العالقات إثرها على أخذت اإلفريقية، قارةال في المصري الدور حياءإ إلعادة

 على الطاقة ومشروعات التحتية البنية وتطوير المياه ملفات   خاللها ظلت األخيرة، اآلونة في ملحوظا   نموا   دشه  

 ما ظل في والصراعات النزاعات لنشوب دافعا   الملفات تلك كانت ومثلما .القارة واهتمامات أولويات رأس

 مداخل بمثابة الوقت ذات في يفه واعدة، مستقبلية واستثمارية تنموية وفرص إمكانيات من القارة به تتمتع

  القارة. دول مع التقارب لتعزيز تنموية

 عن صدر اإلفريقي، المصري والتعاون تقاربال لتعزيز الرسمية وغير الرسمية الجهود لتكاتف محاولة وفي

 كتاب  البريطانية بالجامعة أفريقيا مصر/ مركز مع بالتعاون واالستراتيجية السياسية للدراسات األهرام مركز

 وما اإلفريقية المصرية العالقات قضايا أبرز لمناقشة "،وتفاعالت قضايا وإفريقيا: "مصر عنوان تحت

 الرسميين الفاعلين من عدد بمشاركة وذلك لمعالجتها، اآلليات من حزمة تراحاق مع تحديات، من تواجهها

 مصرية سياسات بناء عملية في الرسمية األطراف لجهود تفصيلية خريطة تقديم تم حيث الرسميين، وغير

 ضمها عن فضالا  ميدانية، كخبرة القطاعات بعض في العاملين لبعض شهادات نشر مع إفريقيا، إزاء جديدة

 اهتمام. محل أفريقية قضية منها كل طرحت التي البحثية األوراق من جموعةلم

 السيد أيمن دكتور استعرض "،والتحديات الفرص :2063 أفريقيا أجندة " منها فصول عدة الكتاب تضمن وقد

 منها جعلت سمات من 2063 أفريقيا أجندة تضمنته ما القاهرة جامعة-النيل حوض مركز مدير نائب ،شبانة

 التنمية وتحقيق القارة لنهضة فرص من تقدمه وما أهداف، من لتحقيقه تسعى وما خاص، طابع ذات تيجيةااستر

 لتفعيلها. اآلليات من مجموعة وطرح تحديات، من االستراتيجية تواجه ما مناقشة عن فضال   المنشودة،

 فايز محمد دكتور استعرض "،إفريقيا على وتداعياته الصيني والطريق الحزام مشروع " عنوان وتحت

 مشروع مالمح   ،الدولية العالقات وحدة ورئيس واالستراتيجية السياسية للدراسات األهرام بمركز خبير فرحات،
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 السيما األصعدة مختلف على القارة تجاه النشطة الصينية السياسة مظاهر أبرز من ي عد الذي والطريق الحزام

 أساسية ركائز من القارة تجاه الصينية واالقتصادية المالية السياسية عليه تعتمد وما االقتصادي، الصعيد على

 من عدد مناقشة عن فضال   منظمة، أطر من تضمنه وما بأفريقيا، يقو اقتصادي حضور تحقيق من مكنتها

 .القارة في البارز الصيني االقتصادي الحضور حول المثارة األساسية اإلشكاليات

 مصر بين االقتصادية العالقات دعم في 2063 أفريقيا تنمية وخطة والطريق الحزام مبادرة دور" يخص وفيما

 الدراسات بكلية اإلفريقية البحوث مركز مدير-المساعد االقتصاد أستاذ ،فريد سالي دكتورة حرصت "،وأفريقيا

 ،2063 أفريقيا ميةتن وخطة والطريق الحزام مبادرة عن نبذتين تقديم عقب القاهرة، جامعة -العليا اإلفريقية

 التجارية العالقات وطبيعة والقارة، مصر على التنمية وخطة للمبادرة والتنموية االقتصادية اآلثار دراسة على

 القارة في المصري االقتصادي الدور تفعيل وآليات فرص دراسة عن ناهيك األفريقية، المصرية واالستثمارية

  .2063 أفريقيا تنمية وخطة والطريق الحزام مبادرة ظل في

 ستاذاأل شراقي، محمد عباس كتور د ناقش "،أفريقيا في المائية للموارد المستدامة التنمية تحديات" وعن

 وفرة بين الجمع من األفريقية القارة تمكنت كيف األفريقية، والدراسات البحوث بمعهد الطبيعية الموارد بقسم

 الجفاف في العالم قارات بين ما استراليا قارة بعد الثانية المرتبة احتاللها وبين بها المائية الموارد مصادر وتنوع

 فقط ليس المياه على الصراع في يتمثل التقليدية غير الصراعات من جديد لنمط تفسيرا   تقدم صعبة معادلة في

 لمناقشة جزء فرادإ نع فضال   الواحدة، الدولة داخل األفريقية القبائل بين كذلك وإنما البعض وبعضها الدول بين

 القارة. في المائي األمن تحقيق وتحديات فرص

 "،نموذجاا  الجديدة الطاقة مشروعات األفريقي: -المصري االقتصادي التعاون فرص" ب أيضا الكتاب هتما وقد

 األهرام مركز في الطاقة دراسات برنامج ورئيس الدولية العالقات خبير قنديل، أحمد دكتور استعرض

 القارة في المستقبلية النمو آفاق ازدهار على الدالة المؤشرات من اعدد واالستراتيجية، السياسية للدراسات

 في ماالسي القارة، في المصري واالستثماري والتجاري االقتصادي التعاون فرص من يعزز ما وهو األفريقية

 ما تتنوع والتي ،القادمة السنوات خالل اوتطور انمو تشهد أن المتوقع الرئيسية المرتكزات من عدد توافر ظل

 وتكنولوجيا والطاقة التحتية البنية قطاعات في واعدة وفرص وزراعية صناعية وإمكانيات بشرية موارد بين

 ومتقدمة جادة خطوات التخاذ القارة تدفع لتيا األسباب من لعدد تطرقه عن ناهيك واالتصاالت، المعلومات

 كيف دراسة عن ناهيك الهائلة، اإلمكانيات من بالعديد القارة تمتع ظل في المتجددة الطاقة مشروعات طالقإل

 القاهرة أن السيما القارة، في المصري الدور لتعزيز تنمويا   مدخال   أفريقيا   في المتجددة الطاقة مشروعات ت عد

 المشروعات. تلك مثل وتنفيذ تخطيط في وإمكانيات تخبرا لديها

 ونؤالش خبير قرني، رمضان األستاذ ألقى "،أفريقيا وقارة مصر بين اإلعالمي التعاون آفاق" عنوان وتحت

 دعم في اإلعالم دور على الضوء لالستعالمات، العامة بالهيئة أفريقية آفاق دورية تحرير ومدير األفريقية

 الذهنية الصورة رسم إعادة خاللها من يمكن التي الناعمة القوة أدوات أحد باعتباره القارة في المصري الدور

 مختلف في األفريقي المصري التعاون أواصر لتعزيز القنوات من مزيد وفتح األفريقي المواطن لدى مصر عن

 األفريقي، المحيط مع مياإلعال بالتعاون المعنية المصرية اإلعالمية المؤسسات من العديد رصد مع المجاالت،

 المصرية اإلعالمية االستراتيجية لتطوير المقترحات بعض تقديم مع أدائها، على المالحظات من عدد وطرح

 أفريقيا. تجاه

 مستشار ،الطويل أماني دكتورة ناقشت التأثير"، وفرص التطوير أدوات أفريقيا في المصرية الصورة" وعن

 المصرية الهوية عن األفريقي المكون غياب أثر كيف واالستراتيجية، اسيةالسي للدراسات األهرام مركز في
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 الجهود على وكذلك األفريقي، المواطن لدى لمصر الذهنية الصورة على سلبا   المصرية السياسة أولويات وعن

 النضال فترة على والمؤسسة القارة، في اإليجابية صورتها الستعادة 2013 عام منذ مصر تبذلها التي الحثيثة

 في المصرية الصورة وتطوير لتحسين اآلليات من حزمة طرح مع االستعمار، لمكافحة المشترك األفريقي

  األفريقية. الذهنية

 التوصيات من مجموعة طرح مع األفريقي، المصري التعاون تعزيز تحديات أبرز باستعراض الكتاب واختتم

 القارة. في المصري للدور أكبر فاعلية لضمان األفريقي القاري المستوى على أو الداخلي المستوى على سواء
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