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يأتى هذا العدد )30( من جملة "أفريقيا قارتنا" وقد أوشك عام  2019 على االنتهاء وهو عام أفريقيا فى 
األفريقية، فقد محل  قارتها  املصرية فى عالقاتها مع  للدولة  بامتياز، شهد نشاطًا غري مسبوق  مصر 
الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية رئاسة االحتاد األفريقى فى دورته لعام 2019 شواغل وأحالم قارته 
مدافعًا ومتحدثًا باسم أفريقيا وشهدت جوالته ومشاركاته الدولية املكثفة خالل الفرتة املاضية على 
ذلك والتى أحدثت حالة من التنافس بني القوى الدولية الكربى، حول النفوذ فى قارة أفريقيا، وباتت 
تتجلى بوضوح فى األشهر املاضية، مع تواتر القمم التى نظتمها بعض القوى االقتصادية والسياسية 
الذى  الدور اهلام  التى تطلقها قوى أخرى، مما يعكس  الزعماء األفارقة تارة، واملبادرات  العامل، مع  فى 
يقوم به الرئيس السيسى سعيًا لتحقيق تنمية شاملة للقارة بأسرها باعتبارها احمليط اإلقليمى والعمق 

االسرتاتيجى ملصر.
وفى هذا العدد بعض من تلك املشاركات اهلامة، ومنها القمة األملانية األفريقية فى نوفمرب 2019 والتى 
مرحلة  لتخلق  األفريقية  األملانية  املصرية  العالقات  فيها  تنصهر  إذ  األهداف  متعددة  شراكة  مثلت 
جديدة من التعاون وترسم أطر اقتصادية تقوم على مفهوم الشراكة العادلة، وكذا القمة الروسية 
األفريقية فى أكتوبر 2019 وقد توىل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة القمة باملشاركة مع الرئيس 
وتفاعالت  اقتصادية  وشراكات  كربى  جناحات  املنتدى  خالل  من  وحتقق  بوتني  فالدميري  الروسي 
ولعبت  العامل،  حول  األفريقي  التجاري  التبادل  حجم  من  ضاعفت  الدوليني،  والفاعلني  أفريقيا  بني 

"دبلوماسية التنمية" فيه دوراً هامًا، عالوة على تبادل اخلربات فى التصدى لإلرهاب.
استضافتها  اليت   2019 أغسطس  نهاية   "7 "تيكاد  ملؤمتر  السابعة  القمة  فى  مصر  مشاركة  جاءت  كما 
العاصمة اليابانية طوكيو، فى اطار مواصلة الرئيس السيسى مهامه من أجل أفريقيا وقد امثرت إىل 
االتفاق على ضخ استثمارات يابانية بقيمة 20 مليار دوالر ألفريقيا عالوة على مواصلة الشراكة بني 
القارة وشركاء التيكاد لتعزيز التنمية املستدامة واالبتكارات والتكنولوجيا والسالم واالستقرار بالقارة 

األفريقية .
وشارك الرئيس أيضًا ممثاًل لقارته أفريقيا ومناقشًا لشواغلها فى قمة الـ G7 والتى استضافتها مدينة 
لتنمية  إطار  وضع  إىل  خالهلا  السيسي  الرئيس  ودعا  أغسطس،  و26   25 يومي  الفرنسية  "بياريتز" 

واستخدام املوارد البشرية واملادية ألفريقيا من أجل حتقيق تنمية معتمدة على الذات.
التنمية والقطاع  الفاعل جتاه أفريقيا وسعيًا لتوحيد وتعزيز جهود شركاء  واستكمااًل للدور املصرى 
اخلاص حنو حتقيق األهداف اإلمنائية للقارة استضافت مصر فى العاصمة اإلدارية اجلديدة منتدي 

أفريقيا 2019 يف نسخته الثانية.
وفى هذا العدد حملات عن عامل األدب والفن فى أفريقيا مثل مسرية املخرج امُلوريتانى امُلناِهض لالستعمار 
"ميد هوندو" أحد أكثر املخرجني املوريتانيني موهبًة والذى أحدثت أفالمه ضجة واسعة عامليًا، وكذلك 
تناولنا فن النحت واألقنعة عند قبائل بوركينا فاسو والذى يتسم بالثراء الشديد واالبتكار ويضفى متيزاً 
خاصًا على الثقافة األفريقية، واستعرضنا فن الرقص االفريقى الذى يستخدمه اآلفارقة ليعربوا عن 

عاداتهم وتقاليدهم القبلية واستعراضًا لقوتهم على التحمل ولرتسيخ قيم اجلماعة بني أفراد القبيلة.
القاهرة فرع  "نعمات خري" خرجية جامعة  العدد على منوذج مشرف للمرأة األفريقية وهى  وحيتوى 

اخلرطوم أول رئيسة قضاء يف تاريخ السودان. 
وفى هذا العدد أيضًا موضوع عن قبيلة " اهلادذا" التنزانية" أخر قبائل الصيد املتفردة املهددة باالنقراض 
والتى يبلغ عمرها آالف األعوام وتعيش حتى يومنا هذا حياة اإلنسان األول، ونقلنا صورة من عاداتها 

وتقاليدها حيث متثل رافداً هاًما حلاضرنا وأماًل فى استمرار التعامل مع ماضينا.
ويتزامن صدور هذا العدد وفوز مصر ببطولة كأس أفريقيا لكرة القدم حتت 23 عامًا، كما حصلت 
على العديد من جوائز البطولة فى إجناز تارخيى للكرة املصرية، عالوة على التنظيم الباهر واملشرف 
الذى القى استحسان واعجاب كل الوفود املشاركة وكل عشاق الكرة فى أفريقيا والعامل، وليس هذا 
لأللعاب   12 للدورة  العام  الرتتيب  متصدرة  ميدالية   273 حصدت  التى  املصرية  الرياضة  على  بغريب 

اإلفريقية )الرباط 2019(.
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