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• االفتتاحية : توجه م�رصى جاد نحو القارة االفريقية	

• جولة الرئي�س تر�سيخ لتوجه م�رص االفريقي	

• 30% من زيارات الرئي�س ال�سي�سي اخلارجية من ن�سيب اأفريقيا	

• اأول زيارة منذ 1968 :ال�سي�سي يف “ دار ال�سالم ”  : �رصاكة م�رصية مع دول حو�س النيل	

• م�رص وتنزانيا: تاريخ من التعاون امل�سرتك من اأجل ال�سالم والتنمية	

• الرئي�س يف رواندا .. �سفحة جديدة بني البلدين	

• امل�رصية  	 اخلربة  من  واال�ستفادة  التجارية..  العالقات  لتطوير  م�سرتكة  ورواندا:رغبة  م�رص 
الإعادة بناء الدولة

• ال�سي�سي يف اول زيارة لرئي�س م�رصي للجابون : زيادة ا�ستثمارتنا من اأجل التنمية واال�ستقرار 	
والبناء

• العالقات امل�رصية اجلابونية .. روؤى م�سرتكة .. وتن�سيق مواقف .. وثقل اقت�سادي	

• يف املحطة االخرية جلولة الرئي�س االفريقية :م�رص وت�ساد ..روؤى متطابقة ب�ساأن ليبيا ومكافحة 	
االإرهاب

• العالقة بني م�رص وت�ساد ممتدة ومتميزة ومتعددة اجلوانب واملجاالت	

• قراءة يف نتائج جولة الرئي�س االفريقية :تعزيز التعاون امل�رصي االفريقي ومواجهة االرهاب 	
وت�سجيع جهود التنمية

• م�رص واأفريقيا  : عودة الدور ل�سالح اجلميع	

• اأول زيارة للرئي�س ال�سومايل اجلديد مل�رص القمة امل�رصية االفريقية اخلام�سة خالل اأ�سبوع	
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للتواصل

- دورية نصف شهرية تصدر 

بعدة لغات، تعنى بنرش األحداث 

الجارية السياسية وإالقتصادية 

والثقافية والرياضية والفنية 

ىف مرص.

 - تصدر عن:

قطاع إالعالم الخارجى

الهيئة العامة لالستعالمات

جمهورية مرص العربية

الهيئة العامة لالستعالمات

قطاع االعالم الخارجى

العنوان: 3 ش األستاد البحرى - مدينة نرص

الهاتف: 22610761 

فاكس:  22608444

 www.sis.gov.eg:موقع الهيئة

letterfromcairo@gmail.com: بريد إلكرتونى

رئيس مجلس االدارة

ضياء رشوان

 رئيس التحرير

عبد املعطى أبو زيد

نائبا رئيس التحرير
أحمد سالم

حسام أمني

مدير التحرير

نبيل بكر

هشام الرشبيني

محمد انور

محمد فوزي

كريم شكري

االخراج الفنى 

نهى محب البحريى

غالف وماكيت 

آيات مكى

السييس يف اول زيارة لرئيس مرصي للجابون :

زيادة استثمارتنا من أجل التنمية واالستقرار والبناء

هذا العدد
ى 

مرص وتشاد رؤى متطابقة بشأن ليبيا ومكافحة اإلرهابف

رسالة القاهرة

السييس :التنمية والرخاء والنيل اهداف تجمع مرص ورواندا                       

أول زيارة منذ 1968 السيىس ىف دار السالم

أول زياره للرئيس الصوماىل ىف مرص

مرص وأفريقيا  : عودة الدور لصالح الجميع

قراءة يف نتائج جولة الرئيس االفريقية
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تمثل العالقات املرصىة االفرىقىة محوراً اساسىاً ىف العالقات الخارجىة ملرص نظراً للروابط 
الجغرافىة  التارىخىة التى تربط مرص بأفرىقىا وتأكدت أهمىة هذه العالقات خالل السنوات 
القلىلة  األخىرة التى شهدت تطوراً كبىراً ، واىماناً من القىادة السىاسىة بأهمىة هذه العالقات 
، فقد حرص السىد الرئىس عبد الفتاح السىىس ومنذ أن توىل مسئولىة الحكم أن ىطور عالقات 
العرص  العالقات عىل أسس قوىة تتفق ومعطىات  بناء هذه  األفرىقىة وىنمىها وىعىد  مرص 
ومتطلبات املرحلة الراهنة ، وجاءت الجولة األفرىقىة األخىرة للرئىس السىىس خالل الفرتة 
من 14-2017/8/17 لكل من )تنزانىا - رواندا - الجابون وتشاد ( حلقة جدىدة ىف سلسلة 
مرص  بىن  املشرتك  والتعاون  املبذولة  للجهود  واستكماال  افرىقىا  صوب  املرصىة  التوجهات 

ومختلف الدول االفرىقىة .

وقد أسفرت لقاءات الرئىس خالل هذه الجولة عن تجدىد اإلتفاق حول العدىد من القضاىا 
املشرتكة حىث تم التباحث حول تعزىز أوجه التعاون الثنائى وكىفىة التصدى لكافة التحدىات 
التى تواجه القارة فضال عن مناقشة مستجدات  القضاىا اإلقلىمىة وماىتعلق بحفظ السلم 

واالمن اإلفرىقىىن ومكافحة اإلرهاب .

واذا كان الجانب السىاىس ىمثل اولوىة متقدمة ىف ضوء التحدىات التى تواجهها العدىد من 
املناطق ىف افرىقىا اال ان الجانب االقتصادى ىحتل مكانة التقل عن الجانب السىاىس خاصة 
اذا وضعنا ىف االعتبار التوجهات املرصىة لزىادة االستثمارات وتنمىة الصادرات ، وقد آن االوان 
كى ىصبح التعاون املشرتك بىن دول القارة ىف جمىع املجاالت وزىادة التجارة البىنىة والحفاظ 
البناء علىها  التى ىمكن  القواعد  التحدىات احد اهم  عىل االمن والسلم االفرىقىىن ومواجهة 

لتحقىق االهداف املشرتكة واالرتقاء بالقارة ورفع مستوى املعىشة لجمىع شعوبها .

لقد اكدت تلك الجولة ان اهتمام مرص بالقارة االفرىقىة ىشكل عصب سىاساتها الراهنة 
وواقعاً ماثالً  انطالقا من حقىقة ان افرىقىا باتت اآلن قوة ، ومرص ستظل دائما عصب تلك 
القوة فمرص قوىة باشقائها ىف افرىقىا وهم كذلك ىتطلعون اىل مزىد من التعاون والتكامل 
االقتصادى والتجارى وتقدىم العون الالزم ىف القضاىا السىاسىة لتحقىق مزىد من االستقرار 
اجتماعات  بدء  االربعة  عىل  الدول  اتفاق مرص مع  ان  املجاالت وال شك  والتقدم ىف مختلف 
اللجان املشرتكة ىف اقرب وقت هو خىر دلىل عىل وجود ارادة حقىقىة للبناء والتغىىر والتنسىق 

والتشاور املستمر.

وبعد أىام قالئل من اختتام الرئىس عبد الفتاح السىىس جولته ىف أربع دول افرىقىة ، جاءت 
الخامسة  األفرىقىة  املرصىة-  القمة  بمثابة  لتكون  بالقاهرة  الصومالىة   - املرصىة  القمـة 
خالل أسبوع واحد، بعد القمم التى عقدها الرئىس السىىس مع قادة الدول األربع التى زارها 

خالل جولته.

االفتتاحية
توجه مصرى جاد حنو القارة االفريقية
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السييس،  عبدالفتاح  للرئيس  األفريقية  الجولة  تشري   
والتي استغرقت أربعة أيام، زار خاللها كال من: تنزانيا، ورواندا، 
والجابون، وتشاد اىل العديد من الدالالت االسرتاتيجية للسياسة 
والدولية..  واإلقليمية  األفريقية  الصعد  مختلف  عىل  املرصية 
السياسة  لحركة  حقيقية  ترجمة  الجولة  عكست  حيث 
الخارجية املرصية ىف قارة أفريقيا، وذلك ىف إطار “انفتاح مرص 
عىل القارة، وحرصها عىل مواصلة تعزيز عالقاتها بدولها ىف كل 
املجاالت، وتكثيف التواصل والتنسيق مع دول قارة أفريقيا، أحد 

أهم دوائر السياسة الخارجية املرصية.
كما رسخت الجولة فكرة تعدد الدوائر الفرعية للدور املرصي 
افريقية واحدة  الذي ال يقترص عيل منطقة جغرافىة  أفريقيا، 
بل يشمل كافة ارجاء القارة  وىف هذا السياق، تحرص السياسة 
املرصية تجاه دول الجولة األربع، واملحيط األفريقي بشكل عام، 
واالسرتاتيجية،  التاريخية  الثوابت  من  جملة  عىل  التأكيد  عىل 
ىف  مرصي  دور  وتبنى  اإلقليمي،  التعاون  مبادئ  إعالء  أبرزها: 
أن  القول  يمكن  بحيث  واالقتصادية..  البرشية  التنمية  مجال 
الرسالة  أصبح  اإلقليمي”  والتكامل  والتنمية  األمن   “ شعار 
املحافل  ىف  املرصي  واملنهج  ناحية،  من  القارة   لدول  املرصية 

الدولية من ناحية أخرى.
من  العديد   ىف  االربع  الجولة  دول  مع  مرص  تشرتك  كما 
التجمعات والتنظيمات املختلفة مثل : االتحاد األفريقي، منظمة 
املؤتمر اإلسالمي، الكوميسا، مبادرة حو النيل، مبادرة النيباد، 
بتنوع  يسمح  الذي  األمر  وهو  والصحراء..  الساحل  تجمع 
ودوليا،  وقاريا  ثنائيا  والتعاون  العالقات  مجال  وتعدد  وتشعب 

خاصة ىف مجاالت بناء السلم واألمن األفريقي، ومكافحة اإلرهاب، التنمية املستدامة... الخ
 وىف هذا اإلطار يمثل تنمية العنرص البرشي أبرز جوانب التعاون املرصي مع الدول األربع سواء من 
خالل إيفاد مئات الخرباء املرصيني، واستقبال أعداد كبرية من املواطنني األفارقة للتدريب ىف مرص 
الغذائية،  املساعدات  الطبية،  املساعدات  التعليم،  الرشطي،  التعاون  القضائي،  ىف مجاالت:التعاون 

دورات للدبلوماسيني األفارقة، التعاون والتدريب اإلعالمي.
وتقوم العالقات بني مرص وتنزانيا عىل مبدأ التعاون والتفاهم ىف املجاالت االجتماعية واالقتصادية 
حقوق  عن  والدفاع  الدويل  والتعاون  السياسية  الساحة  إىل  باإلضافة  واألمن  والدفاع  والسياسية 
اإلنسان والتأكيد عىل وحدة وتنمية القارة اإلفريقية.. كما ترتبط الدولتان بعالقات سياسية قوية 

السيسى وادريس ديبى

السيسى وجون ماجوفولى

السيسى وبول كاجامى

السيسى وعلى بونجو

جولة الرئيس ترسيخ لتوجه مصر االفريقي
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ويوليوس  النارص  عبد  جمال  التاريخيني  الزعيمني  لفرتة  تعود 
الوحدة  ملنظمة  التأسيس  ىف  ساهم  الذي  األمر  وهو  نرييري، 
األفريقية..ومن ثم فإن القيادة الحالية للبلدين ستعمل عىل البناء 
األفريقي  االتحاد  تنمية  للدفع بمسرية  التاريخي  اإلرث  عىل هذا 
أفريقيا، عىل رأس  السياسية، تظل ملفات رشق  الناحية  ، ومن 
الصومالية وإعادة  الدولة  استقرار  البلدين، خاصة دعم  اهتمام 

بنائها.
وتتمتع العالقات االقتصادية املرصية الرواندية، بميزة نسبية ىف 
إطار عضوية البلدين ىف تجمع “الكوميسا” ، كما تشهد املنتجات 
الجانب  يعول  الرواندية..كما  بالسوق  متزايداً  رواجاً  املرصية 
الرواندي عىل دور الوكالة املرصية للرشاكة من أجل التنمية للدفع 
االستثمارات  ملف  يمثل  كما  البرشية،  القدرات  تطوير  اتجاه  ىف 

املرصية، أبرز مجاالت التعاون املستقبلية بني البلدين
وتعد  الجابون من أبرز الالعبني السياسيني ىف منطقة وسط أفريقيا، ومن ثم فإن تنسيق املواقف 
بني البلدين يحظى بأهمية خاصة، وتحديدا األوضاع ىف أفريقيا الوسطى ودولة الكونغو، بجانب الدفع 

بأطر العالقات االقتصادية
وعىل الصعيد الثقاىف والتعليمي، تتواجد بالجابون بعثة أزهرية يقدر عددها بـ 13 مبعوثا، تسهم ىف 
خلق جسور للتقارب الثقاىف والتعليمي بني البلدين، هذا باإلضافة إىل املنح املقدمة من األزهر الرشيف 

سنوياً ألفراد الجالية املسلمة الجابونية.
وتمثل األوضاع األمنية ىف منطقة الساحل والصحراء، أبرز أبعاد التنسيق املرصي التشادي، ملا لهذه 
الدولة من أدوار مهمة ىف تلك املنطقة، وىف ضوء استضافة مرص اجتماعات وزراء دفاع دول الساحل 
استضافة  مرص  وعرض  اإلرهاب،  ملكافحة  مركز  إلنشاء  املرصية  واملبادرة  املايض،  العام  والصحراء 
ضباط من دول التجمع للتدريب بالقاهرة ، ويمثل التشاور املرصي مع تشاد أهمية خاصة بشأن امللف 

الليبي، بحكم الجوار الجغراىف، واشرتاك البلدين ىف آلية “دول الجوار الليبي” .

منظمة الوحدة األفريقية

نكرومانركن©ناصر ونكرومانكرومانركن©ناصر ونكروما

ناصر ونكروما
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الدولية مع زوار  الخارجية ولقاءاته  السييس  الفتاح  الرئيس عبد  لزيارات  الكمي  التحليل   يشري 

مرص من القادة واملسئولني منذ توليه رئاسة الجمهورية ىف الثامن من يونيو عام 2014، إىل األولوية 

قام  فقد   ، السييس  للرئيس  الخارجية  السياسة  ىف  االفريقية  الدول  مع  مرص  تحتلها عالقات  التي 

افريقية،  مناسبات  اجل  من  أو   - الحالية   الجولة  فىها  بما   – أفريقية  لدول  زيارة   21 بـ  سيادته 

الزيارات  أكثر من 30% من إجمايل  الرئيس، بما يمثل  السيد  من إجمايل 69 زيارة خارجية قام بها 

الرئاسية الخارجية ،  كما عقد الرئيس السييس 112 اجتماعاً مع قادة وزعماء ومسئولني أفارقة 

زاروا مرص خالل السنوات الثالث املاضية من إجمايل 543 اجتماعا عقدها الرئيس مع زوار مرص من 

قادة ومسئويل دول العالم واملنظمات الدولية.

 ففى خالل الفرتة من 8 يونيو 2014 – 7 يونيو 2015 قام السيد الرئيس بــ 27 زيارة خارجيـة، 

كان نصيب القارة األفريقية منها 7 زيارات، شملت دول: السودان )3 زيارات( – إثيوبيا )2 زيارتان( 

– غينيا االستوائية )1 زيارة واحدة( – الجزائر )1 زيارة واحدة(.
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كما جاءت اجتماعات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السييس مع عدد من زعماء ورؤساء دول القارة 

األفريقية، ورؤساء الوزراء، ووزراء خارجية ودفاع أفارقة، ورؤساء منظمات دولية وإقليمية وبرملانية، 

ممن استقبلتهم القاهرة، لتؤكد عىل األهمية االسرتاتيجية التي توليها مرص للقارة األفريقية.

خالل  من  أو  ملرص،  زياراتهم  خالل  مسؤولني  مع  ولقاءات  اجتماعات  الرئيس  السيد  عقد  فقد 

املشاركة ىف مؤتمرات ومنتديات استضافتها مرص، بلغت 213 اجتماعا، كان نصيب القارة األفريقية 

مايل-   – ليبيا  الجزائر-   – السودان-املغرب  جنوب   – السودان   – اثيوبيا  دول:  شملت  اجتماعا،   45

بوركينافاسو- الصومال- السنغال-جزر القمر- غينيا االستوائية- تشاد – أفريقيا الوسطى- تونس 

– بورندي- رواندا- جنوب أفريقيا، وغريها.

كذلك شملت هذه اللقاءات اجتماعات مع وفود تمثل: وزراء البيئة األفارقة – رؤساء تحرير الصحف 

األفريقية – وفد التليفزيون االثيوبي – وفد الكوميسا، وغريها

وىف العام الثاني قام السيد الرئيس ىف الفرتة من 8 يونيو 2015 – 7 يونيو 2016 بـ 17 زيارة خارجية، 

كان نصيب القارة منها زيارتان إىل كل من اثيوبيا، وإىل الهند للمشاركة ىف قمة الهند / أفريقيا ، كما 

املشاركة ىف  أو من خالل  زيارات ملرص،  اجتماعات ولقاءات مع مسؤولني خالل  الرئيس  السيد  عقد 

مؤتمرات ومنتديات استضافتها مرص، بلغت 175 اجتماعا، كان نصيب القارة األفريقية 42 اجتماعا.. 

شملت دول: اريرتيا – زيمبابوي- ماالوي- موزمبيق- اوغندا- الجابون- النيجر-موريتانيا- نيجرييا- 

توجو- اثيوبيا – السودان – جنوب السودان – الجزائر- ليبيا - جزر القمر- غينيا االستوائية- تشاد 

- بورندي- جنوب أفريقيا – املغرب- الكونغو الديمقراطية، وغريها

وفد   – األفريقية  الصحف  تحرير  رؤساء  تمثل:  وفود  مع  اجتماعات  اللقاءات  هذه  شملت  كذلك 

الدبلوماسية الشعبية االثيوبي- بنك التنمية األفريقي- سكرتري عام تجمع الكوميسا- رئيس برملان 

عموم أفريقيا – وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، وغريهم.

وىف العام الثالث قام السيد الرئيس ىف الفرتة من 8 يونيو 2016 – 7 يونيو 2017 بـ 18 زيارة خارجية، 

كان نصيب القارة االفريقية منها )6( زيارات تضمنت املشاركة ىف: القمة األفريقية ىف كيجاىل، والقمة 

العربية – األفريقية ىف ماالبو، والقمة األفريقية ىف أديس أبابا، وزيارات ثنائية لكل من السودان وأوغندا 

وكينيا. 

النيل  دول حوض  قمة  لحضور   2017 يونيو   22 ىف  السييس ألوغندا  الرئيس  زيارة  ذلك  اىل  يضاف 

وكذلك حضور الرئيس القمة االملانية – االفريقية ىف 2017/7/3،  باإلضافة إىل الجولة االخرية  التي زار 

خاللها السيد الرئيس اربع دول افريقية هي تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد.

وعقد السيد الرئيس اجتماعات ولقاءات مع مسؤولني خالل زيارات ملرص، أو من خالل املشاركة ىف 

مؤتمرات ومنتديات استضافتها مرص، بلغت 155 اجتماعا، كان نصيب القارة األفريقية 25 اجتماعاً.
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ىف زيارة تهدف إىل تعزيز وتقوية العالقات الدبلوماسية ، واإلقتصادية ، واإلجتماعية بني 
البلدين، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته االفريقية  ىف 14 / 8 / 2017  بزيارة 
إىل العاصمة التنزانية دار السالم ، حيث عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس التنزاين “جون 
ماجوفويل” ، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة حبضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس 
التنزاين بزيارة السيد الرئيس، واليت تعد األوىل لرئيس مصري منذ عام 1968، مشريًا إىل ما 
تعكسه تلك الزيارة التارخيية من عمق ومتيز العالقات بني الدولتني وما جيمعهما من روابط 
تارخيية ممتدة ، كما أعرب الرئيس التنزاين عن تقدير بالده  وشعبها ملصر باعتبارها مهد 

احلضارة، مشيدًا بإسهامات املصريني املتنوعة ىف خمتلف مناحي احلياة.
وقد شهدت املباحثات بني الرئيسني تناول عدد من املوضوعات منها جهود تحقيق التنمية ىف دول 

حوض النيل، حيث أكد الرئيس السييس أن مرص تدعم أشقائها ىف دول حوض النيل بالقدرات والخربات 

 أول زيارة منذ 1968 :
السيسي يف “ دار السالم ”  : شراكة مصرية مع دول حوض النيل

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة تنزانيا  
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الدول،  هذه  ىف  التنمية  لتحقيق  املرصية  الفنية 

مشرياً إىل حرص مرص عىل تحقيق أكرب استفادة 

النيل لجميع دول الحوض، دون اإلرضار  من نهر 

هذا  ىف  شواغلها  ومراعاة  املائية،  مرص  بمصالح 

الشأن، خاصة وأن موضوع مياه النيل يعد مسألة 

الرئيسان  كد  كما  ملرص،  بالنسبة  موت  أو  حياة 

بني  والعسكري  األمني  التعاون  تفعيل  أهمية 

مع  خاصة  املشرتكة،  التحديات  ملواجهة  البلدين 

ما يمثله اإلرهاب من مخاطر عىل أمن واستقرار 

تطوير  عىل  الرئيسان  اتفق  كما  الدول،  مختلف 

الفساد،  مكافحة  مجال  ىف  البلدين  بني  التعاون 

وانطالق  الدولتني  بني  املشرتكة  اللجنة  وتفعيل 

التعاون  اجتماعاتها  ىف أقرب وقت، بهدف تعزيز 

املشرتكة  املصالح  يحقق  بما  وتنزانيا  مرص  بني 

للشعبني الصديقني.

وأعرب الرئيس خالل املباحثات عن اعتزاز مرص 

بعالقاتها مع تنزانيا وما يجمع البلدين من تاريخ 

األفريقية  القارة  قضايا  عن  الدفاع  ىف  مشرتك 

والسعي لتحقيق مصالحها، مشرياً إىل أن سياسة 

التدخل ىف شئون  تقوم عىل عدم  الخارجية  مرص 

الدول األخرى، وعدم التآمر، والعمل لحل الخالفات 

السالم  لتحقيق  والتعاون  البناء  الحوار  من خالل 

والتنمية.

وأكد السيد الرئيس تطلع مرص لتعزيز العالقات 

املقومات  ضوء  ىف  املجاالت  مختلف  ىف  تنزانيا  مع 

من  كل  بها  تتمتع  التي  الكبرية  االقتصادية 

تعزيز  عىل  العمل  أهمية  سيادته  وأكد  الدولتني. 

من  كل  ىف  الخاص  القطاع  بني  املشرتك  التعاون 

التي  الناجحة  األنشطة  إىل  منوهاً  وتنزانيا،  مرص 

ىف  العاملة  املرصية  الرشكات  من  عدد  بها  يقوم 

تنزانيا. 

بمستوى  التنزاني  الرئيس  اشاد  جانبه  من 

العالقات الثنائية بني مرص وتنزانيا، مؤكداً حرص 

العالقات وتطويرها خاصة  بالده عىل تعزيز هذه 

فىما يتعلق بالتعاون االقتصادي والتبادل التجاري 

وتشجيع االستثمارات املتبادلة ىف الدولتني،  معرباً 

عن تقديره للدعم الفني الذي تقدمه مرص لبالده 

ومرشوعات  والتدريب  القدرات  بناء  مجاالت  ىف 

جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين
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حفر اآلبار وغري ذلك من مجاالت الدعم التنموي، 

وتطلعه لالستفادةمن الخربات املرصية ىف املجاالت 

املختلفة كالسياحة والتصنيع الدوائي، فضالً عن 

تطوير مستوى التعاون بني البلدين ىف مجال الثروة 

الحيوانية واكد الرئيس التنزاني تفهم بالده الكامل 

ألهمية نهر النيل بالنسبة ملرص، كونه يمثل املصدر 

األسايس للمياه ىف مرص، وأعرب الرئيس التنزاني 

التوصل  عىل  النيل  حوض  دول  قدرة  ىف  ثقته  عن 

لتوافق يريض جميع األطراف.

والتنموي  االقتصادي  بالجانبني  يتعلق  وفىما 

تنزانيا  ورئيس  الرئيس  محادثات  ان  شك  فال 

االستثمارات  لزيادة  الالزم  االساس  وضعت  قد 

امام  العنان  واطالق  التجاري  التبادل  و  املشرتكة 

مرشوعات  اقامة  ىف  تنزانيا  ىف  املرصية  الرشكات 

عن  فضال  املختلفة  والصناعات  االساسية  البنية 

بحث الية للتنشيط السياحي بني البلدين بما يصب 

ىف النهاية ىف مصلحة الشعبني الشقيقني وتحقيق 

تطلعاتهما لغد افضل .

مرص  بني  السياسية  العالقات  شهدت  وقد 

وتنزانيا تطوراً كبرياً منذ تويل الرئيس عبد الفتاح 

السييس رئاسة الجمهورية ىف مرص، حيث حرصت 

السييس  تنصيب  حفل  ىف  املشاركة  عيل  تنزانيا 

رئيساً للجمهورية ىف يونيو 2014 وأكدت عيل لسان 

عيل  بيمبي  برينارد  آنذاك  خارجيتها  وزير 

رضورة عودة مرص ملمارسة دورها الطبيعي 

والتاريخي ىف أنشطة االتحاد األفريقي. وخالل 

استقباله السفىر املرصي ىف تنزانيا ىف فرباير 

2016، أكد الرئيس التنزانى جون ماجوفويل 

الفتاح  عبد  للرئيس  املحدود  غري  دعمه  عيل 

السيىس من أجل استقرار وأمن مرص، معرباً 

عن تقديره ملرص ودورها ىف املاىض والحارض، 

بني  املتميزة  الثنائية  بالعالقات  ومشيداً 

اهتمامه  التنزانى  الرئيس  وأبدى  الجانبني. 

بتطوير العالقات التجارية واالقتصادية مع 

مرص، مؤكًدا عيل حاجة تنزانيا للتعاون مع 

مرص ىف العديد من املجاالت، موجًها الدعوة 

فرص  الستكشاف  املرصيني  للمستثمرين 

التعاون املمكنة ىف تنزانيا ىف جميع املجاالت، 

وىف مقدمتها التشييد والبناء. 
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ترتبط مرص وتنزانيا بعالقات تاريخية وثيقة، 

حيث احتفل البلدان ىف عام 2014 بمرور 50 عاماً 

عيل تأسيس العالقات الدبلوماسية بينهما، ىف عام 

1964 ىف أعقاب الوحدة بني تنجانيقا وزنزيبار.

والتبادل  االقتصادية  العالقات  صعيد  وعيل 

 2002 عام  من  أكتوبر  ىف  البلدان  وقع  التجاري، 

 ، تنزانى - مرصى  أعمال  اتفاقية النشاء مجلس 

وىف عام 2015 دارت مفاوضات بشأن إلغاء الرسوم 

الجمركية عيل التجارة البينية ىف إطار اتفاق إنشاء 

منطقة تجارة حرة ثالثية بني التكتالت االقتصادية 

اإلفريقية الكربى “الكوميسا والسادك ومجموعة 

رشق إفريقيا” والتي تم توقيعها خالل قمة رشم 

الشيخ ىف عام 2015. 

إيل  الجانبني  بني  التجاري  التبادل  حجم  ويصل 

حيث   ،)2010 عام  )تقديرات  دوالر  مليون   5.10

تشمل بنود الصادرات املرصية إيل تنزانيا منتجات 

من  ومصنوعات  ومعادن  وكيماوية  غذائية 

ولدائن وأحذية وأجهزة برصية،  أسمنت  أو  حجر 

الخام  والجلود  األخشاب  فتشمل  الواردات  أما 

ومنتجات كيماوية.  

البحر  إنشاء خط مالحي عرب  إىل  تسعى مرص 

لربط دول  يبدأ من ميناء سفاجا املرصي  األحمر 

رشق إفريقيا املطلة عىل ساحله تدعيماً للعالقات 

االقتصادية وحركة التجارة بني البلدين، فضالً عن 

إنشاء  إىل  الكوميسا  سعى مرص من خالل تجمع 

املتوسط  البحر  بني  للربط  نهري  مالحي  خط 

ليمر بجميع دول حوض النيل وينتهي عند بحرية 

فىكتوريا. 

مرص وتنزانيا: تاريخ من التعاون املشرتك من أجل السالم والتنمية
- ناصر ونيريري أرسيا العالقات .. والسيسي وماجوفولي يقوداها نحو المستقبل

ناصر ونيريريالسيسى وماجولى
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دور  املرصية  الهندسية  االستشارية  وللمكاتب 

بارز ىف املرشوعات القومية العمالقة ىف تنزانيا، مثل 

ضفتي  يربط  الذي  كيجامبوني”   “ كوبري  تنفىذ 

العام  افتتح  والذي  ببعضهما  السالم  دار  مدينة 

املايض، فضالً عن تصميم توسعة مطار جوليوس 

نرييري والذي يتم حالياً. 

تعمل عدد من الرشكات املرصية الكربى بتنزانيا 

والتي تشهد طفرة ىف إنشاءات البنى التحتية منها 

رشكة املقاولون العرب. وىف ملف التعاون الزراعي، 

الكوادر  تدريب  عىل  املرصية  الزراعة  وزارة  تعمل 

النموذجية  املزرعة  خالل  من  التنزانية  الزراعية 

مرصيني  مهندسني  عرب  زنزبار  مع  املشرتكة 

تعمل عىل  والتي  املزرعة  دائمة ىف  مقيمني بصفة 

التقنيات  أحدث  عىل  التنزانية  الكوادر  تدريب 

الزراعية التي تناسب الرتبة املحلية.

مع  الفني  بالتعاون  مرص  اهتمام  إطار  وىف 

أجل  من  للرشاكة  املرصية  الوكالة  تقدم  تنزانيا، 

من  العديد  الخارجية  لوزارة  التابعة  التنمية 

منها  التدريب  مجاالت  أهم  ىف  التدريبية  الدورات 

والدفاع.  والدبلوماسية  واإلعالم  والقضاء  الزراعة 

الوقت  ىف  جاري  الربملانية،  للدبلوماسية  ودعماً 

مشرتكة  برملانية  صداقة  جمعية  إنشاء  الراهن 

الوطنية  والجمعية  املرصي  النواب  مجليس  بني 

التنزانية )مجلس النواب التنزاني (.

عيل  البلدين  بني  املتبادلة  الزيارات  وتشهد 

شتي  ىف  عالقاتهما  وتعزيز  لتقوية  سعيهما 

وزير  قام   ،2016 عام  من  نوفمرب  ففى  املجاالت. 

الري واملوارد املائية املرصي بزيارة تنزانيا الفتتاح 

شمال  ىف  الجوفىة  اآلبار  من   الثانية  املرحلة 

تنزانيا، حيث شملت 30 برئاً قامت مرص بتمويلها 

بالكامل،ليصل إجمايل عدد اآلبار التي قامت مرص 

مرشوع  إطار  ىف  برئاً   60 إيل  تنزانيا  ىف  بحفرها 

يشمل 100 برئ ىف املناطق األكثر احتياجاً بتنزانيا. 

كما قام وزير الزراعة واستصالح األراىض املرصي 

حفل  لحضور   2015 نوفمرب  ىف  لتنزانيا  بزيارة 

وىف  ماجوفويل،  جون  التنزاني  الرئيس  تنصيب 

يونيو من عام 2014، قام وزير الخارجية التنزاني 

حفل  ىف  للمشاركة  مرص  بزيارة  ميمبي  برنارد 

تنصيب الرئيس عبد الفتاح السييس رئيساً ملرص. 

وعيل صعيد التعاون ىف القطاع الصحي، قامت 

 2017 يوليو  ىف  املرصية  األمل”  “نيل  مؤسسة 

بإطالق قافلة األمل لجراحات األطفال والتشوهات 

زينزيبار  بمدينة  الرابعة  التخصصية  الخلقية 

بتشوهات  املصابني  األطفال  لعالج  بتنزانيا 

جامعة  بني  موقع  اتفاق  وهناك  باملجان،  خلقية 

بهدف  التنزانية  موهمبيىل  وجامعة  األسكندرية 

الجامعتني  بني  والعلمى  الصحي  التعاون  دعم 

إلجراء عمليات جراحية لألطفال. 

ىف أكتوبر عام 2002 تم توقيع اتفاقية النشاء 

مجلس أعمال تنزانى - مرصى بني جمعية رجال 

األعمال املرصيني واتحاد غرف التجارة والصناعة 

والزراعة التنزانى ، كما تم بحث االتفاقية الخاصة 

بتبادل االعفاء الجمركى بني البلدين.

تعد تنزانيا من الدول املرتبطة باتفاقيات فىما 

الفنى  للتعاون  املرصى  الصندوق  وبني  بينها 

املرصيني  الخرباء  من  تستفىد  حيث  افريقيا  مع 

واملعونات الفنية املقدمة من مرص بهذا الخصوص 

خاصة ىف مجال الصناعات املعدنية والفلزات .
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السيسي : التنمية والرخاء والنيل اهداف جتمع مصر ورواندا

 وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السييس  ىف 15 

كيجايل   الرواندية  العاصمة  إىل    2017 اغسطس 

وكان ىف استقباله  الرئيس الرواندي بول كاجامي،  

ثم  توجه الرئيس بعد ذلك لزيارة النصب التذكاري 

قام  حيث  رواندا،  ىف  الجماعية  اإلبادة  لضحايا 

التذكاري،  النصب  عىل  الزهور  من  إكليل  بوضع 

كما تفقد الرئيس املتحف امللحق بالنصب التذكاري 

التي جرت ىف رواندا  للمذابح  والذي يحوي توثيقاً 

كذلك  الرئيس  وقام  املايض   القرن  تسعينات  ىف 

بالتوقيع ىف سجل الزيارات .  

وعقد الرئيس السييس مؤتمراً صحفىاً مشرتكاً 

عىل  فىه  أكد  كاجامي  بول  الرواندي  الرئيس  مع 

شقيقتان  أفريقيتان  دولتان  ورواندا  مرص  إن 

نفس  تتشاركان  العظيم..  النيل  نهر  يجمعهما 

ولديهما  متماثلة،  تحديات  وتواجهان  التطلعات 

يؤهلهما  ما  السياسية  واإلرادة  اإلمكانيات  من 

والرخاء  التنمية  أهداف  تحقيق  ىف  املثمر  للتعاون 

االقتصادي لشعبيهما.

من  عدد  الجانبني   بني  املباحثات  تناولت  وقد 

القضايا وامللفات اإلقليمية، منها موضوع إصالح 

الرئيس/  تويل  ضوء  ىف  وذلك  األفريقي،  االتحاد 

وقد  باالتحاد،  املؤسيس  اإلصالح  مللف  كاجامي 

أشاد الرئيس الرواندي بموقف مرص ىف هذا الصدد 

االتحاد  إصالح  جهود  ىف  هام  رشيك  أنها  مؤكداً 

األفريقي. 

االقتصادي  التكامل  تحقيق  سبل  بحثا  كما 

أوضح  حيث  النيل،  حوض  دول  بني  والتنموي 

أن قمة  الشأن، مؤكداً  الرئيس رؤية مرص ىف هذا 

دول حوض النيل األوىل التي عقدت مؤخراً بعنتيبي 

دول  قادة  بني  وفعال  بناء  لحوار  البداية  تشكل 

املشرتكة،  املصالح  تحقيق  أجل  من  النيل  حوض 

ىف  أشقائها  جهود  كامل  بشكل  تدعم  مرص  وأن 

للجميع،  الشاملة  التنمية  لتحقيق  الحوض  دول 

الذي  املرصي  الشعب  مصالح  عىل  الحفاظ  مع 

املياه.  النيل لتوفىر  يعتمد بشكل أسايس عىل نهر 

ومن جانبه أكد الرئيس الرواندي وجود مسئولية 

مشرتكة بني دول حوض النيل ىف الحفاظ عىل مياه 

املواطنني  ملاليني  الحياة  رشيان  تمثل  التي  النيل 

الذين يعتمدون عليها كمصدر أسايس للحياة

التصدي  سبل  بحث  املباحثات  خالل  تم  كما 

نوه  حيث  املتطرفة،  الدينية  واألفكار  لإلرهاب 

الرئيس إىل الدور الهام الذي يقوم به األزهر الرشيف 

األفكار  نرش  ىف  املعتدل  اإلسالمي  للفكر  كمنارة 

والتعاليم الدينية الصحيحة ، كما أشاد الرئيس بما 

كانت رواندا هي املحطة الثانية جلولة الرئيس عبد الفتاح السيسي االفريقية وهي الزيارة 
الثانية لسيادته لتلك الدولة ) دولة منبع نهر النيل ( الىت ترتبط مبصر بعالقات تارخيية 
تزيد عن األربعني عامًا، حيث يربط الدولتان عدد من االهتمامات املشرتكة على الساحتني 
اإلقليمية والدولية، باإلضافة إىل عضويتهما يف عدد من املنظمات والتجمعات اإلقليمية ومنها 
جتمع الكوميسا، ومبادرة النيباد، واالحتاد األفريقي، ومبادرة حوض النيل، حيث إنتماء كلتا 

الدولتني لـ”حوض النيل” وارتباطهما بشريان حياة واحد .
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تحقق من إنجازات ىف رواندا خالل األعوام املاضية، 

نمو  وتحقيق  بها  االستقرار  تعزيز  ىف  ساهم  ما 

اقتصادي مضطرد،  وأشاد الرئيس كذلك بالتطور 

البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  مسار  ىف  املضطرد 

مؤكداً أهمية العمل عىل تحقيق مزيد من التطور 

ىف العالقات عىل املستويات كافة، وخاصة ىف مجال 

البنية  وتطوير  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

الدعم  تقديم  ىف  مرص  استمرار  مؤكداً  التحتية، 

أكد  القدرات ىف رواندا. كما  الفني والتدريب وبناء 

الرئيس أهمية زيادة التبادل التجاري وفتح قنوات 

البلدين،  ىف  األعمال  رجال  تجمعات  بني  اتصال 

السياحة  مجاالت  ىف  مشرتكة  بمرشوعات  للقيام 

والزراعة والطاقة وغري ذلك من املجاالت.

بول كاجامي : مصر شريك مهم لنا ..والتقدير الكبير لدعمها التاريخي للتحرر االفريقي

جلسة مباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس  رواندا بول كاجامى

وقد اعرب الرئيس الرواندي عن اعتزاز بالده 

بهذه الزيارة التي تعد األوىل عىل املستوى الثنائي، 

يف   2016 يوليو  يف  الرئيس  السيد  مشاركة  بعد 

القمة األفريقية التي انعقدت يف كيجايل. وأشاد 

بني  الثنائية  العالقات  بتميز  الرواندي  الرئيس 

البلدين، معرباً عن تقديره الكبري ملرص وشعبها 

تقديم  يف  التاريخي  بدورها  ومشيداً  وقيادتها، 

عىل  للحصول  األفريقية  القارة  لدول  الدعم 

االستقالل . 

آفاقاً  هناك  أن  الرواندي  الرئيس  أكد  كما 

واسعة لتطوير العالقات بني البلدين ودفع أطر 

عن  معرباً  املجاالت،  مختلف  يف  بينهما  التعاون 

التقدير ملا تقدمه مرص من دعم فني لرواندا.

واتفق الرئيسان عىل تفعيل اللجنة املشرتكة 

بني مرص ورواندا وعقد اجتماعاتها يف القريب، 

املشرتك  التعاون  مجاالت  تطوير  عىل  للعمل 

ودفع جهود تحقيق التنمية.

حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الرواندي على شرف السيد الرئيس السيسى
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مرص ورواندا:

 كانت مرص من أوائل الدول التى اعرتفت باستقالل رواندا عن االحتالل البلجيكى عام 1962، وكانت 

كذلك من أوائل الدول التى افتتحت سفارة لها ىف العاصمة كيجاىل عام 1976، وكان الرئيس السيىس هو 

أول رئيس يستقبله الرئيس الرواندى “بول كاجامى” قبيل تنصيبه رسميًا بعد فوزه بفرتة رئاسة ثالثة 

ىف انتخابات الرئاسة الرواندية التى جرت مؤخرا ، كما كان الرئيس السييس من أوائل املهنئني بفوزه.

املحافل  ىف  التى جمعتهما  العديدة  اللقاءات  مناسبة وخالل  أكثر من  ىف  البلدان  قيادتا  أعلنت  وقد   

وتعزيز  دعم  رضورة  عىل  االتفاق  املتبادلة،  الرسمية  الرئاسية  الزيارات  خالل  أو  والدولية  اإلقليمية 

العالقات الثنائية بصورة قوية، خاصة ىف ظل توجه الدبلوماسية املرصية نحو استعادة عالقاتها القوية 

مع أفريقيا.

 وقد تم إنشاء اللجنة املرصية الرواندية املشرتكة ىف سبتمرب عام 1989، تالها عقد جولة ثانية من 

البلدين، حيث  الفرتة من 7 - 10 سبتمرب 2009، برئاسة وزيري خارجية  اللجنة، بالقاهرة ىف  أعمال 

شهدت تلك الجولة التوقيع عىل 10 وثائق للتعاون ىف مجاالت مختلفة شملت التعاون االقتصادي والفني، 

والصحة،  والتعليم،  املعدنية،  والثروة  والبرتول  الصناعية،  والتنمية  والشباب،  والجمارك،  والزراعة، 

والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الثقاىف.

العالقات  وتطوير  التعاون،  مجاالت  توسيع  نحو  البلدين  جانب  من  مشرتكة  رغبة  وهناك 

األهمية  تُقدر مرص  الرواندية، فىما  الدولة  بناء  إعادة  إطار  التجارية،واالستفادة من خربات مرص ىف 

رغبة مشتركة لتطوير العالقات التجارية.. واالستفادة من الخبرة المصرية  إلعادة بناء الدولة

مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى بول كاجامى
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الجيواسرتاتيجية لرواندا من عدة محاور أولها أنها 

من دول حوض النيل فضالً عن املوقع اللوجيستى 

لرواندا التى تُعد معرباً تجارياً ونقطة تواصل مع 

الدول املجاورة لها، يضاف لذلك أن رشاكة رواندا 

مع مرص ضمن التكتالت االقتصادية الكربى يعطى 

ملرص األفضلية لزيادة حجم منتجاتها وصادراتها 

لألسواق الرواندية، كما تمثل ىف الوقت نفسه سوقا 

واعدة لالستثمارات وللمرشوعات املشرتكة.

شهدت  فقد  املتبادلة  الزيارات  صعيد  عيل   

السنوات الثالث  املاضية  تكثيفاً لزيارات  مسئوىل 

نظريه  مع  الرئيس  لقاءات  تعددت  فىما  البلدين، 

قام   2016/7/16 ففى  لقاء  من  ألكثر  الرواندى 

الرئيس عبد الفتاح السيىس بزيارة لرواندا  التقى 

أعمال  حضوره  لدى  الرواندى  والرئيس  خاللها 

القمة اإلفريقية العادية الـ27، لالتحاد االفريقى، 

بزيارة  كاجامي  بول  الرواندي  الرئيس  قام  كما 

من  الفرتة  ىف  املستوى  رفىع  وفد  رأس  عىل  ملرص 

الرئاسية  الزيارة  وهي   ،2009 نوفمرب   7 إىل   4

األوىل عىل املستوى الثنائي التي يقوم بها الرئيس 

الرواندي إىل مرص منذ 15 عاماً، كما شارك ضمن 

فعاليات مؤتمر رشم الشيخ االقتصادي العاملًى ىف 

مارس 2015 .

العديد  قيام  املتبادلة  الزيارات  شهدت  كما 

عن  فضالً  القاهرة  بزيارة  الروانديني  الوزراء  من 

تجمع  قمة  ىف  الرواندى  الوزراء  رئيس  مشاركة  

التكتالت االقتصادية األفريقية الثالث برشم الشيخ 

ىف  الرواندى  والصناعة  التجارة  ، كما شارك وزير 

املنتدى االقتصادى ألفريقيا “أفريقيا 2016” برشم 

املسئولني  زيارات  معدالت  تزايدت  فىما  الشيخ، 

املرصيني لرواندا، كان من بينها الزيارات املتعددة 

لوزير الخارجية سامح شكرى، وزيارة أمني عام 

أفريقيا،  مع  الفني  للتعاون  املرصي  الصندوق 

ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض 

النيل عىل رأس وفد من وزارتي الخارجية واملوارد 

السابق  الخارجية  وزير  مساعد  ونائب  املائية، 

لشئون املنظمات والتجمعات األفريقية.

الرواندية  املرصية  االقتصادية  العالقات  تتمتع 

بمزايا تجمع دول السوق املشرتكة لرشق وجنوب 

املرصية  املنتجات  وتشهد  الكوميسا،  أفريقيا 

هذا  ىف  ويُذكر  الرواندية،  بالسوق  متزايداً  رواجاً 

الصدد أن قيمة صادرات مرص لرواندا عام 2015  

بلغت64 مليون دوالر،  بينما بلغت قيمة الصادرات 

الرواندية  ملرص عام 2014 نحو 30 مليون دوالر 

التبادل  حجم  وزيادة  توسيع  نحو  البحث  ويتم 

القيادة  حرص  ظل  ىف  خاصة  بينهما،  التجاري 

بما  الثنائية  العالقات  وتطوير  لتعزيز  املشرتكة 

يفىد ويخدم مصلحة البلدين 

منتجات  ىف  ملرص  رواندا  صادرات  أهم  وترتكز   

تتنوع  بينما  واملوز،  واألناناس،  والقهوة  الشاي 

البرتولية  املنتجات  بني  ما  لرواندا  مرص  صادرات 

والبناء  الطالء  ومواد  واالثاث  املحفوظة  واألغذية 

غريها.

االتفاقيات  من  بعدد  البلدان  يرتبط   

املجال  ىف  التفاهم  ومذكرات  والربوتوكوالت 

والجمارك،  والزراعي،  والثقاىف،  االقتصادي 

والثروة  والبرتول  الصناعية،  والتنمية  والشباب، 

املعدنية، ومجال التعليم، واملجال الصحي، كما تم 

توقيع اتفاق التعاون الفني مع الصندوق املرصي 

وتم  نوفمرب1982،  ىف  أفريقيا  مع  الفني  للتعاون 

تحديثه ىف ابريل 2014، هذا باإلضافة التفاق إنشاء 

لجنة مشرتكة مرصية رواندية ىف سبتمرب 1989، 

دول  مبادرة  أنشطة  ىف  للتعاون  تفاهم  مذكرة 

مذكرة  عن  فضالً  نوفمرب1999،  ىف  النيل  حوض 

وزارتي  بني  املنتظم  الدبلومايس  للتشاور  تفاهم 

الخارجية ىف البلدين ىف  ابريل2007،مذكرة تفاهم 

مسلمي  وجمعية  الرشيف  األزهر  مشيخة  بني 

رواندا ىف يوليو 2008،  ومذكرة ىف مجال التعاون 

واإلعالمية  الصحفىة  الكوادر  وتدريب  اإلعالمي، 

الرواندية مجال اإلعالم املرئى واملسموع ىف 2016 



20



21

اول زيارة لرئيس مصري للجابون 

االستقبال الرسمى للرئيس عبد الفتاح اليسى من على بونجو الرئيس الجابونى

السيسي : زيادة استثمارتنا من أجل التنمية واالستقرار والبناء
     

وصل الرئيس عبد الفتاح السييس األربعاء 16 أغسطس 2017 إىل العاصمة الجابونية ليربفىل 

ىف مستهل زيارته للجابون، و عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجابوني، أعقبتها جلسة 

مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس الجابوني بزيارة الرئيس التاريخية 

للجابون، والتي تتزامن مع احتفاالت الجابون بعيدها الوطني.

وأشاد الرئيس الجابوني بالعالقات الوثيقة بني البلدين، مؤكداً حرص بالده عىل تعزيز العالقات 

االقتصادية  املجاالت  ىف   خاصة  املشرتك  التعاون  أطر  وتطوير  املجاالت،  مختلف  ىف  مرص  مع 

والتجارية، مؤكداً أهمية تفعيل االتفاقيات التي تم التوقيع عليها بني البلدين خالل زيارته ملرص ىف 

العام املايض. 
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 بوجنو : مصر قوة اقتصادية كبرية يف أفريقيا، واستعادت دورها النشط فيها 

وأكد الرئيس بونجو أن مرص تعد قوة اقتصادية 

نحو  الرئيس  بتوجه  مشيداً  أفريقيا،  ىف  كبرية 

االنفتاح عىل القارة األفريقية واستعادة دور مرص 

وما  املرصية  بالرشكات  أشاد  كما  فىها،  النشط 

أفريقيا، معرباً عن  تتمتع به من سمعة طيبة ىف 

تطلعه لزيادة أنشطتها ىف الجابون.

املباحثات  خالل  السييس  الرئيس  أشاد  فىما 

بتميز العالقات الثنائية بني البلدين وتنوع مجاالت 

عىل  مرص  عزم  مؤكداً  بينهما،  املشرتك  التعاون 

تطوير آفاق التعاون بني البلدين عىل كافة األصعدة 

والعسكري،  واألمنية  واالقتصادية  السياسية 

مع  التعاون  جسور  بمد  مرص  اهتمام  ضوء  ىف 

الجابون والدول األفريقية الشقيقة، بهدف تعزيز 

التنمية واالستقرار والبناء. كما أكد السيد الرئيس 

الجابون  ىف  االستثمارات  تعزيز  عىل  مرص  حرص 

وتنشيط التعاون بني القطاع الخاص ىف البلدين ىف 

املجاالت كافة.

وأعرب الرئيس عن اهتمام مرص بتعزيز التعاون 

وجود  ضوء  ىف  الصحي،  املجال  ىف  الجابون  مع 

الخدمات  يقدم  الجابون  ىف  مرصي  مستشفى 

حرص  سيادته  وأكد  الجابوني.  للشعب  الطبية  

للجابون  الفني  الدعم  تقديم  مواصلة  عىل  مرص 

الدورات  خالل  من  وذلك  القدرات،  بناء  مجال  ىف 

للرشاكة  املرصية  الوكالة  تقدمها  التي  التدريبية 

مختلف  ىف  الجابونية  للكوادر  التنمية  أجل  من 

التخصصات املدنية والعسكرية املختلفة.

تناول  الرئيسني  بني  املباحثات  شهدت  كما 

الرئيس  تويل  ضوء  ىف  األفريقية،  امللفات  من  عدد 

لوسط  االقتصادية  الجماعة  رئاسة  الجابوني 

أفريقيا، حيث تم بحث سبل إيجاد حلول ألزمات 

املنطقة، خاصة ىف ضوء عضوية مرص ىف مجلس 

تسوية  جهود  دعم  ىف  هام  بدور  وقيامها  األمن، 

األزمات السيما ىف منطقة وسط أفريقيا. كما تم 

كل  ىف  البلدين  بني  التنسيق  مواصلة  عىل  االتفاق 

من االتحاد األفريقي واألمم املتحدة.

كما شهدت املباحثات تناول موضوعات البيئة، 

ىف ضوء تويل الرئيس الجابوني تنسيق أعمال لجنة 

التغري  حول  األفارقة  والحكومات  الدول  رؤساء 

انتقال  عن  السييس، فضالً  للرئيس  َخَلَفاً  املناخي 

مرص  من  األفارقة  البيئة  وزراء  مؤتمر  رئاسة 

الجانبان  أكد  حيث  املايض،  يونيو  ىف  الجابون  إىل 

فىما يخص  البلدين  بني  التنسيق  استمرار  أهمية 

هذه املوضوعات، ودعم املوقف األفريقي املوحد ىف 

مفاوضات تغري املناخ.

و تم خالل املباحثات، االتفاق عىل تفعيل التعاون 

األمني والعسكري بني البلدين وتنسيق جهودهما 

ىف مواجهة اإلرهاب وما يمثله من مخاطر عىل أمن 

واستقرار مختلف دول القارة األفريقية والعالم.

واتفق الرئيسان عىل عقد اللجنة املشرتكة بني 

الدولتني قبل نهاية عام 2017  ىف الجابون، بهدف 

عىل  والجابون  مرص  بني  التعاون  أطر  تفعيل 

املستويات كافة، كما شهد الرئيسان التوقيع عىل 

اتفاق لتعزيز العالقات التجارية بني الدولتني.

وقام الرئيسان بتفقد معرض ملنتجات األخشاب 

الجابونية، ىف ضوء تطلع الدولتني لتعزيز التعاون 

املشرتك ىف مجال تصنيع األخشاب الجابونية عالية 

الجودة لتوفىر االحتياجات الكبرية للسوق املرصي 

من األخشاب، ىف ضوء تنفىذ مرشوع مدينة األثاث 

ىف دمياط واملدن الجديدة الجاري إنشاؤها ىف كافة 

أنحاء مرص.
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العالقات املصرية اجلابونية .. رؤى مشرتكة .. وتنسيق مواقف .. وثقل اقتصادي

أن أهمية زيارة الرئيس السيىس للجابون تأتى بإعتبارها أول زيارة لرئيس مرصي إىل الجابون 

منذ بداية العالقات بني البلدين قبل ما يزيد عن أربعة عقود، وتحديداً يف عام 1975 عندما تم تبادل 

الدولتني للتمثيل الدبلومايس ، وافتتاح السفارة املرصية يف ليربفيل، وذلك بعد عامني من قيام الرئيس 

الجابوني الراحل الحاج عمر بونجو بأول زيارة ملرص يف ديسمرب عام 1973.

 أن التقارب املرصي الجابوني واهتمام البلدين بتعميق أوارص العالقات الثنائية بينهما ينبع من 

عدة عوامل أساسية، وهى: اعتبار الجابون العباً رئيسياً مستقراً من الناحية السياسية يف منطقة 

وسط افريقيا وهو ما يمثل أهمية اسرتاتيجية ملرص يف هذه املنطقة، كما أن هناك حاجة مرصية 

- جابونية مشرتكة للتعاون يف املجاالت األمنية ومكافحة اإلرهاب، ووضع رؤى مشرتكة وتنسيق 

الثنائية لحل املشاكل التي تواجهها القارة االفريقية بصفة عامة ومنطقة وسط افريقيا  املواقف 

بصورة خاصة. 

جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين
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بالجابون  الطبيعية  املوارد  توافر  أن  كما   

وخاصة يف املجاالت التعدينية والبرتولية والخشبية 

الجانبني  بني  لالستثمار  آفاقاً  يفتح  وغريها 

ترأس  الجابون  أن  عن  والجابوني، فضالً  املرصي 

وهو  أفريقيا،  لوسط  االقتصادية  الجماعة  حاليا 

ويعطي  إضافية.  اقتصادية  أهمية  يعطيها  ما 

عقود  مدار  عىل  الجابون  يف  املرصي  الحضور 

يف  والسيما  املاضية،  ونصف  األربعة  العالقات 

زخماً  والتعليمية،  والثقافية  الطبية  املجاالت 

وأهمية خاصة لهذه العالقات.

الجانبني  بني  املتبادلة  بالزيارات  يتعلق  فيما 

والتى تأتى عىل رأسها زيارة رئيس الجابون “عىل 

بونجو” ملرص ىف 2016/2/18 ولقاءه مع الرئيس 

عبد الفتاح السييس. حيث تناولت املباحثات سبل 

مختلف  ىف  والجابون  مرص  بني  العالقات  تعزيز 

املجاالت والقضايا األفريقية والدولية ذات االهتمام 

املشرتك. 

كما تم توقيع عدد من االتفاقات الثنائية 

التي هدفت إىل إعطاء دفعة للعالقات بني البلدين 

التعليمية  املجاالت  عىل  رئيسية  بصفة  وتركزت 

والصحية.

لرئيس  األول  النائب  قام   2016/1/19 وىف   

االجتماعي  والتضامن  الصحة  ووزير  الوزراء 

الجابوني “بول بيوج مبا” بزيارة ملرص، استقبله 

شكري.  سامح  املرصي  الخارجية  وزير  خاللها 

وزيري  مع  اللقاءات  من  عددا  مبا  بيوج  كماعقد 

مسئويل  كبار  ومع  االجتماعي  والتضامن  الصحة 

وزارة الصحة واملجلس التصديري للدواء، باإلضافة 

إىل زيارته امليدانية لعدد من املستشفيات ومصانع 

الدواء وجولة باملعالم األثرية املرصية. 

الخارجية  وزير  قام    :2015/11/17 وىف   

ملرص،  بزيارة  نجونديه”  “إيمانويل  الجابوني 

سامح  املرصي  الخارجية  وزير  خاللها  استقبله 

البلدين  بني  التعاون  سبل  معا  وبحثا  شكري، 

والتطورات عىل الساحة اإلقليمية والدولية، فضالً 

عن تناول القضايا ذات االهتمام املشرتك.

الجولة التفقدية للسيد الرئيس والرئيس الجابوني لمعرض األخشاب الجابونية
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قام    2011 يناير   23-21 من  الفرتة  خالل 

قرينته  والسيدة  بونجو  عيل  الجابوني  الرئيس 

تدعيم  إيل  الزيارة  هدفت  وقد  للقاهرة،  بزيارة 

الرئيس  رافق  وقد  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 

الجابوني وزراء التعليم والصحة واالقتصاد. 

برتوكول  يوجد  والثقاىف  التعليمى  املجال  ىف 

تنفيذى التفاق التعاون الفنى والثقاىف خالل الفرتة 

البلدين.  بني 2016 – 2018 وقعه وزيرا خارجية 

هذا باالضافة إىل توقيع مذكرة تفاهم بني البلدين 

ىف مجال الرتبية والتعليم الفنى وقعها وزير الرتبية 

والتعليم املرصى ووزير الخارجية الجابونى.

لطالب  الدراسية  املنح  من  العديد  مرص  تقدم 

العلم  فروع  كافة  ىف  الرشيف  األزهر  ىف  الجابون 

واملعرفة، كما تدعم اإلذاعة اإلسالمية ىف الجابون 

وتزود  الفرنسية،  باللغة  متميزة  إعالمية  بمواد 

ومراجع  بكتب  الجابون  ىف  االسالمية  املكتبة 

إىل  مرتجمة  اإلسالم  عن  مرصية  وأفالم  إسالمية 

خاصة  تدريبية  دورات  وتقدم  الفرنسية،  اللغة 

للدعاة الجابونيني.

  كما أوفدت مرص 65 مدرساً مرصياً إىل الجابون 

يتولون تدريس العلوم واللغة العربية. وقد شاركت 

األساس  حجر  وضع  يف   2017 ابريل   19 يف  مرص 

العاصمة  يف  األرثوذكسية  القبطية  للكنيسة 

الجابونية يف ليربفيل والتي تعد أول كنيسة قبطية 

املرصي  السفري  وأكد  افريقيا.  وسط  منطقة  يف 

لوحدة  رمًزا  يُعد  الكنيسة  بناء  أن  عىل  كلمته  يف 

عنرصي األمة مسلمني وأقباطا، وتأكيدا عىل مبدأ 

املواطنة والتصدي لإلرهاب.

عىل صعيد التعاون األمنى قدمت مرص دورات 

والجريمة  اإلرهاب  محاربة  مجال  ىف  تدريبية 

املنظمة ومنع الرصاعات وحفظ السالم لعدد من 

الكوادر األمنية الجابونية.

 مع كل ما سبق ، فمازال حجم التبادل التجارى 

السياسية  العالقات  مستوى  دون  البلدين  بني 

والثقافية والذى ال يتعدى عدة ماليني من الدوالرات. 

بني  االقتصادى  التعاون  حجم  زيادة  أجل  ومن 

زيارته  خالل  الجابوني  الرئيس  التقى  البلدين 

األخرية ملرص بممثيل الرشكات املرصية وعدد من 

رجال األعمال ملناقشة التعاون املشرتك يف مجاالت 

من  كان  وقد  الغذائية.  والصناعات  االنشاءات 

املعدل  الربتوكول  عىل  التوقيع  الزيارة  نتائج  أبرز 

أجل  من  للرشاكة  املرصية  الوكالة  بني  للتعاون 

ووزارة  املرصية  الخارجية  لوزارة  التابعة  التنمية 

املرصى  املستشفى  إلنشاء  الجابونية  الصحة 

الجابونى، التى تعمل منذ عدة سنوات ويعمل بها 

عدد كبري من األطباء املرصيني، وتقوم مرص أيضاً 

بتدريب املمرضات الجابونيات.

الجابون  إىل  املرصية  الصادرات  أبرز  وتعترب 

وجذوع  بأنواعه  والزجاج  العام  النقل  أتوبيسات 

النباتات والبويات وأدوات السباكة وأجهزة الطبخ 

الخشبي  واألثاث  واملونيوم  الكهربائية  واألجهزة 

املرصية  الواردات  أما  الكالسيوم،  وبيكربونات 

فتشمل املصنوعات من حديد أو صلب.

اقتصادي  ارتكاز  نقطة  كانت  وان  الجابون  ان 

وسط  يف  االقتصادية  للمجموعة  رئيسا  بوصفها 

االقتصاد  يكون  ان  اهمية  تدرك  فانها  القارة 

ان  وايضا  املرصي  لالستثمار  مقصدا  الجابوني 

تجارتها وكذلك فتح  لتعزيز  تفتح منافذ مرصية 

واقع  يجسد  ما  وهو  املرصية  للتجارة  منافذها 

لتعزيز  البلدين  بني  تم  الذي  االتفاق  يف  ملموسا 

بني  واالقتصادية  التجارية  العالقات  وتنمية  

البلدين عرب احياء اللجنة التجارية املشرتكة والتي 

ستبدأ عملها يف الجابون خالل الشهور املقبلة .
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يف احملطة االخرية جلولة الرئيس االفريقية :

مصر وتشاد ..رؤى متطابقة بشأن ليبيا ومكافحة اإلرهاب

ىف ختام اجلولة االفريقية الناجحة للرئيس 
واالخرية  الرابعة  املحطة  كانت  السيسي 
التشادي  الرئيس  استقبله  حيث  تشاد  هي 
ادريس دييب وكبار املسئولني ىف 2017/8/17 
الثنائية  القضايا  دعم  املباحثات  وتناولت 
والقضايا االقليمية والدولية حمل االهتمام 

االوضاع  تطورات  راسها  وعلي  املشرتك 
علي الساحة الليبية ، وىف هذا السياق اكد 
الرئيس السيسي ان قضية االرهاب تسدعي 
فقط  ليس  الشاملة  املواجهة  اجلميع  من 
علي الصعيدين العسكري واالمين وامنا من 
املفهوم  وتصحيح  والتعليم  الثقافة  خالل 

المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس التشادي إدريس ديبي
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مجاالت  من  وغريه  البعض  لدي  الخاطئ  الديني 

ىف  ملموسة  نجاحات  تحقيق  يمكن  حتي  اخري 

هذا املواجهة ولقد اكد الجانبان عيل ضوروة بذل 

مزيد من الجهد لتحقيق تلك االهداف والتغلب عيل 

لتحقيق  القارة  شعوب  تواجه  التي  التحديات  كل 

االستقرار والتقدم ىف افريقيا ، 

التي  الجهود  تقدر  مرص  ان  الرئيس  اكد  كما 

وذلك  ديبي  ادريس  الرئيس  برئاسة  تشاد  تبذلها 

اكرب  ثاني  يعد  الذي  والصحراء  الساحل  تجمع  ىف 

وذلك  االفريقي  االتحاد  بعد  افريقيا  ىف  تجمع 

تشاد  تواجه  التي  والتحديات  الصعوبات  رغم 

السلم  تقدمها ىف حفظ  التي  الكبرية  والتضحيات 

منطقة  ىف  والتطرف  لالرهاب  والتصدي  واالمن 

تشاد  فان  اخر  جانب  ومن  االفريقي  الساحل 

تقدر العمل القيادي للرئيس السييس لحل االزمات 

حث  السياق  هذا  وىف  االوسط  والرشق  افريقيا  ىف 

املزيد  لبذل  املتحد  االمم  وديبي  السييس  الزعيمان 

من الجهد للحد من التوترات ىف القارة االفريقية 

ان  التشادية  املرصية  املباحثات  اكدت  ولقد 

افكار  ايل  تحتاج  الكبرية  والتحديات  املشكالت 

جديدة للتغلب عليها وان مرص حريصة عيل تقديم 

كل العون واملساعدة  الالزمة  لتشاد لكونها دولة 

ملتزمتان  الدولتني  حكومتي  وان  ساحلية  غري 

التجارية  الحركة  لتسهيل  حقيقية  حلول  بايجاد 

واالقتصادية بني مرص وتشاد .

تعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السييس اىل تشاد 

هي األوىل لرئيس مرصي ومن ثم تكتسب أهمية 

كبرية من أجل مزيد من التشاور حول أهم امللفات 

وترية   ودفع  املشرتك  االهتمام  ذات  األقليمية 

التعاون الثنائى بني البلدين

 

الرئيس  مع  الرئيس  مباحثات  .واظهرت 

تطوير  عىل  حرصهما  ديبي   ادريس  التشادي 

وتشجيع  املجاالت  مختلف  ىف  املشرتك  التعاون 

قرار  بعد  السيما  تشاد؛  ىف  املرصية  االستثمارات 

تشاد إعفاء رجال األعمال املرصيني من الحصول 

جذب  عىل  الحرص  إطار  ىف  دخول؛  تأشريات  عىل 

املستثمرين املرصيني ، كما اظهرت مرص اهتمام 

الدورات  خالل  من  تشاد  مع  التعاون  بمواصلة 

للرشاكة  املرصية  الوكالة  تقدمها  التي  التدريبية 

كما  التخصصات؛  مختلف  ىف  التنمية  أجل  من 

املشرتكة  اللجنة  دور  تفعيل  عىل  الرئيسان  اتفق 

مرص  ىف  القادمة  دورتها  وعقد  البلدين؛  بني 

الرئيس  زيارة  وخالل  الجارى،  العام  نهاية  قبل 

لجمهورية تشاد، كان موضوع مكافحة االرهاب 

أكثر املوضوعات أولوية عىل جدول أعمال الزيارة 

بالنظر اىل املوقع الجغراىف لتشاد التي تملك حدودا 

واسعة مع ليبيا وايضا تجاور نيجرييا حيث تنشط 

جماعة بوكو حرام اإلرهابية.

“بجهود  ديبي  الرئيس  أشاد  السياق  هذا  وىف 

مواجهة  ىف  الحاسمة  السييس  الرئيس  ومواقف 

اإلرهاب والتطرف”. كما أشاد الرئيس عبد الفتاح 

جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين
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ىف  اإلرهاب  مكافحة  ىف  تشاد  “بجهود  السييس 

تقديره  عن  معرباً  األفريقي،  الساحل  منطقة 

للتضحيات الكبرية التي تقدمها ىف هذا الشأن”.

 واتفق الرئيسان عىل “أهمية تكثيف الجهود عىل 

املستويني اإلقليمي والدويل ملجابهة التنظيمات 

وبحث  املنظمة،  الجريمة  وجماعات  اإلرهابية 

الرئيسان أيضاً مستجدات األوضاع ىف ليبيا، حيث 

أكدا أهمية استمرار الجهود من أجل دعم الحوار 

عىل  مساعدتهم  بهدف  الليبية  األطراف  بني 

البلد  هذا  ىف  لألزمة  سياسية  تسوية  إىل  التوصل 

مؤسسات  دعائم  ترسيخ  يتيح  وبما  الشقيق، 

حياة  ىف  الليبي  الشعب  طموحات  وتلبية  الدولة 

الرئيس  أشاد  اإلطار  هذا  وىف  ومستقرة”.  كريمة 

التشادي بالجهود التي يقوم بها الرئيس السييس 

للتوصل إىل تسوية سلمية لألزمة الليبية.

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة تشاد

المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيسين
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البلدين من عوامل مشرتكة، وبحكم  العالقات بني مرص وتشاد عالقات قديمة بحكم ما يجمع   

عضوية البلدين ىف العديد من املنطمات الدولية واإلقليمية ومنها االتحاد األفريقى، وتجمع الساحل 

والصحراء،  ومنظمة التعاون اإلسالمى، والنيباد، إضافة إىل تعدد مجاالت التعاون ىف العديد من امللفات 

ومنها امللف الليبى بحكم الجوار الجغراىف واشرتاك البلدين ىف آلية “دول الجوار الليبى، وكذا التعاون 

من أجل التنمية املستدامة.

العالقة بني مصر وتشاد ممتدة ومتميزة ومتعددة اجلوانب واجملاالت

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة تشاد
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البلدين  مسئوىل  بني  املتبادلة  الزيارات  تتوايل 

الفرتة  خالل  أبرزها  ومن  املستويات  كافة  عىل 

السابقة، قيام رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي 

بزيارة رسمية ملرص ىف 14-12-2014 حيث التقى 

خالل  وتم  السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس  خاللها 

الزيارة استعراض عدد من القضايا اإلفريقية ذات 

االهتمام املشرتك، حيث استأثرت األوضاع ىف ليبيا 

حول  الرؤى  توافقت  وقد  اللقاء،  من  هام  بجزء 

الليبية وصون  أهمية الحفاظ عىل وحدة األرايض 

الرشعية  الليبية  املؤسسات  ودعم  مقدراتها، 

 ، الوطني  والجيش  الليبي  الربملان  مقدمتها  وىف 

الدورة  أعمال  هامش  عىل  الزعيمان  التقي  كما 

التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة ىف 

2014/9/23، وىف 2017/8/2 قام “بشارة عيىس 

جاد الله” وزير الدفاع التشادى بزيارة ملرص.

االتفاقيات  من  بعدد  الدولتان  ترتبط 

املجاالت، منذ عام 1984،  والربوتوكوالت ىف كافة 

والتى  املشرتكة،  العليا  اللجنة  تشكيل  عن  أثمرت 

تالها  وما  االتفاقيات  ..وهذه  مرات  عدة  عقدت 

وتشمل  االسرتاتيجية،  العالقة  أساس  تمثل 

مختلف  وانجامينا  القاهرة  بني  االتفاقيات 

املجاالت، إال أنها ترتكز ىف مجاىل االقتصاد والتنمية 

والثقافة واالعالم و الصحة والزراعة ، فضال عن 

استمرار برامج بناء القدرات للكوادر التشادية ىف 

مختلف املجاالت ووفقاً ألولويات الجانب التشادي 

سواء من خالل األزهر الرشيف أو الوكالة املرصية 

للرشاكة من أجل التنمية.

تشاد   جمهورية  رئيس  ديبي”  “إدريس  أشاد   

ىف  السنني  مر  عىل  مرص  به  قامت  الذي  بالدور 

مثمناً   ، التشاديني  للطالب  العربية  اللغة  تعليم 

وأساتذة  املرصيني  للمعلمني  اإليجابي  الدور 

ىف  أمله  عن  ومعرباً  تشاد  إىل  املبعوثني  الجامعات 

املختلفة.  التعليمية  املراحل  أعدادهم بكافة  زيادة 

وقد نّوه الرئيس التشادي كذلك إىل دور التشاديني 

مختلف  إثراء  ىف  املرصية  الجامعات  خريجي  من 

جوانب الحياة العملية واملؤسسات التشادية..وقد 

ىف  أيضاً  مرص  زيارة  ديبى  إدريس  للرئيس  سبق 

22 يونيو 2010 وقام حينها بزيارة إىل مرشوعات 

رشق العوينات، بهدف التعرف عىل الرؤية املرصية 

ىف تطوير الزراعة واالستفادة من الخربة املرصية 

لتطبيقها ىف تشاد.

أمام  سوقاً  تشاد  تُعد  االقتصادي  الجانب  وعيل 

بوابة  تُعد  أنها  كما  والعربية،  املرصية  املنتجات 

كما  السمراء..  القارة  نحو  ملرص  بالنسبة  هامة 

تٌعد مرص بوابة تشاد السياسية واالقتصادية نحو 

العالم العربى وحوض البحر املتوسط.

البلدين  بني  التجاري  التبادل  معدل  يزال  وال 

محدوداً ال يتناسب مع عمق العالقات الثنائية األمر 

لتيسري  الجهود  من  مزيد  امام  الباب  يفتح  الذي 

ىف  خاصة  تواجهها  التي  العقبات  وحل  التجارة 

الجغراىف  تشاد  ملوقع  نظراً  البضائع  نقل  مجال 

كدولة ليس لها شواطئ بحرية.

وتُمثل الصادرات املرصية إىل تشاد ىف سلع غذائية 

وهندسية وطبية وأثاث وحاصالت زراعية ومالبس 

الواردات  بنود  أهم  وتتمثل  وجلود،  ومنسوجات 

وقطن،  متنوعة  غذائية  منتجات  ىف  تشاد  من 

للطريان بني  تم تدشني خط مبارش ملرص  تم  وقد 

القاهرة وانجامينا ىف الثانى من أغسطس 2014، 

ويأتي افتتاح هذا الخط ىف إطار حرص مرص عىل 

تعزيز أوارص التعاون بني البلدين وخدمة الطالب 

أو  الرشيف  األزهر  ىف  للدراسة  تشاد  الوافدين من 

للعالج ىف مرص وتشجيع التجارة.
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جاءت  الجولة االفريقية للرئيس عبد الفتاح 

والجابون  ورواندا  تنزانيا  من   كل  ىف  السيىس 

أغسطس   17-14 من  الفرتة  خالل  وتشاد، 

2017، لتؤكد جدية التوجه املرصى الحاىل تجاه 

للسياسة  اسرتاتيجى  كخيار  اإلفريقية  القارة 

محاور  أهم  من  ومحور  املرصية،  الخارجية 

نتائج  ،ومثلت  املرصية  الدبلوماسية  الحركة 

الجولة إضافة نوعية لرصيد مرص األفريقي، 

ولدور مرص وعالقاتها ومصالحها املشرتكة 

أمام  األبواب  وفتحت  األفريقية،  الشعوب  مع 

تعاون اوسع ىف مجاالت عديدة، ستظهر آثارها 

ىف الفرتة القادمة لصالح شعوب القارة .

الجولة  تضمنتها  التي  الدول  اختيار  وجاء   

والسياىس  الجغراىف  النطاق  حيث  من  موفقا 

من  و  القارة  رشق  ىف  ورواندا  تنزانيا  ليشمل  

دول  من  والجابون  وتشاد  النيل،  حوض  دول 

قراءة يف نتائج جولة الرئيس االفريقية :

تعزيز التعاون املصري االفريقي ومواجهة االرهاب وتشجيع جهود التنمية
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وسط أفريقيا،   كما تشرتك مرص مع هذه الدول 

املختلفة  والتنظيمات  التجمعات  من  العديد  ىف 

اإلسالمي،  التعاون  األفريقى، منظمة  )االتحاد 

الكوميسا، مبادرة حوض النيل، مبادرة النيباد، 

تنوع  تعزز  وكلها  والصحراء(،  الساحل  تجمع 

وتشعب وتعدد مجال العالقات والتعاون ثنائيا 

السلم  بناء  مجاالت  ىف  خاصة  ودوليا  وقاريا 

والتنمية  اإلرهاب  ومكافحة  األفريقي  واألمن 

املستدامة.

وانطالقا من هذه املعطيات، فأن نتائج الجولة 

األفريقي،  مرص  لرصيد  كبرية  إضافة  تمثل 

وتفتح  الوطنية،  مرص  ومصالح  ألمن  وتعزيزا 

والحكومة  الدولة  ألجهزة  يمكن  واسعة  افاقا 

ىف  االنطالق  االربع  الدول  من  وكل  مرص  ىف 

وتواصالً  شموالً  أكثر  مستوى  عىل  استثمارها 

مما كان قائما من قبل.

واملرشوعات  اإلقليمى،  التعاون  كان  كما   

والتكامل  التجارى،  التبادل  وتعزيز  املشرتكة، 

االقتصادى، والتنمية املستدامة وتنمية الكوادر 

والدول  ملرص  مشرتكة  أهدافاً  تمثل  البرشية، 

االفريقية، كما تمثل جوانب مهمة من رسالة 

القول  ويمكن  االفريقية،  الشعوب  إىل  مرص 

بمثابة  كان  الجولة  نتائج  من  كبريا  جزءا  أن 

والتنمية  االقتصاد  مجاالت  ىف  جديدة  انطالقة 

والتجارة:

النيل  مياه  موضوع  يكون  أن  طبيعيا  كان   

عىل  مهمة  قضية  الحوض  دول  بني  والتعاون 

خاصة  االفريقية  الرئيس  جولة  أعمال  جدول 

اىل كل من تنزانيا ورواندا وهما من دول حوض 

النيل.

عبد  الرئيس  أكد  لتنزانيا،  زيارته  فخالل 

موت  أو  حياة  النيل  مياه  “أن  السييس  الفتاح 

بالنسبة ملرص، وأن مرص حريصة عىل تحقيق 

أكرب استفادة ممكنة لدول حوض النيل دون أن 

جانبه،  املائية”. ومن  ذلك عىل مصالحها  يؤثر 

الكامل  بالده  “تفهم  التنزاني  الرئيس  أكد 

يمثل  كونه  ملرص،  بالنسبة  النيل  نهر  ألهمية 

املصدر األسايس للمياه ىف مرص، وأعرب الرئيس 

التنزاني عن ثقته ىف قدرة دول حوض النيل عىل 

التوصل لتوافق يريض جميع األطراف” ، وخالل 

زيارة الرئيس السييس لرواندا، أكد عىل “أهمية 

املرصية  املبادرة  اطار  ىف  البلدين  بني  التعاون 

لتنمية دول حوض النيل”.

األمن  مجال  ىف  التعاون  موضوع  كان  كما 

اإلقليمي ومكافحة االرهاب عىل قائمة اهتمام 

مرص والدول التي زارها الرئيس السييس خالل 

اصبح  اإلرهاب  أن  خاصة  االفريقية،  جولته 

ظاهرة عاملية، عابرة للحدود من خالل تنظيمات 

والدول  الحدود  عرب  اإلجرامية  أنشطتها  تمتد 

التنمية  تحقيق  ان  والشك  والقارات.  واألقاليم 

مناسبة  مستويات  تحقيق  يتطلب  والتقدم 

وعاملية  إقليمية  ومواجهة  اإلقليمي  األمن  من 

للتنظيمات االرهابية ، وقد أثمرت جولة الرئيس 

السييس تفاهما جيدا ورغبة ىف تعاون مشرتك 

مع كل من تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد ىف 

مواجهة اإلرهاب ، خاصة مع ما يمثله اإلرهاب 

من مخاطر عىل أمن واستقرار مختلف الدول”  
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تشري القراءة االولية لنتائج التوجهات الجديدة 
اىل  افريقيا،  الخارجية املرصية تجاه  السياسة  ىف 
ىف  سنوات  ثالثة  من  أقل  خالل  تمكنت  مرص  ان 
البناء مجددا عىل الروابط التاريخية مع القارة ىف 
استعادة مكانتها ودورها الرائد ىف خدمة مصالح 
كان  التوجهات  لتلك  املبارش  املردود  وان  القارة، 
ىف  التاريخي  مرص  لدور  ومالئمة  وضوحا  اكثر 
 ،2015 اكتوبر  ىف  مرص  بانتخاب  وتمثل  القارة؛ 
عضوا غري دائم ىف مجلس األمن الدويل عن االتحاد 
األفريقي، باغلبية 179 دولة من اصل 191 دولة، 
عضوية  عن  عاما   20 من  اكثر  دام  غياب  بعد 
مكافحة  “لجنة  لرئاسة  واختيارها  املجلس، 

االرهاب” باملجلس بإجماع اراء الدول االعضاء.

“مجلس  ىف  عضوا  مرص  إنتخاب  ذلك  أعقب 
بدأت  أعوام،  ثالثة  ملدة  اإلفريقي”  واألمن  السلم 
 48 اصل  من  دولة   47 بأغلبية   ،2016 ابريل  ىف 
دولة ىف املجلس، وتعترب هذه هى املرة األوىل التى 
واألمن  السلم  بعضوية مجلس  فىها مرص  فازت 
وشغلت  سبق  حيث  الثالثة،  األعوام  مقعد  عىل 
مرص املقعد عن فرتة العامني خالل السنوات من 
2006 اىل 2008، ومن 2012 إىل 2013، وتم خالل 
التشاور  آلية  إنشاء  “مبادرة  إطالق  الفرتة  تلك 
بني مجلس السلم واألمن ومجلس األمن الدوىل”، 
وهى املبادرة التى تم البناء عليها الحقاً لتأسيس 
آلية التشاور السنوية بني املجلسني، والتي التزال 

قائمة حتى اآلن.

مصر وأفريقيا  : عودة الدور لصاحل اجلميع
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وقد أستثمرت مرص عضويتها ىف مجلس السلم 
واالمن االفريقي وىف مجلس االمن، ىف خدمة قضايا 
االتحاد  أجندتي  بني  التنسيق  خالل  من  القارة، 
اإلفريقى واألمم املتحدة ىف مجال حفظ السلم واألمن 
بالقارة، السيما وأن 70% من أعمال مجلس األمن 
إفريقيا،  بها  تمر  التى  األزمات  لتناول  مخصصة 
إفريقى موحد خالل  بناء موقف  كما تمكنت من 
األفارقة  والحكومات  الدول  رؤساء  لجنة  اجتماع 
بنيويورك قبل  ُعقد ىف  الذى  املناخ،  الخاصة بتغري 
املناخ التي عقدت ىف باريس عام 2015، ومثلت فىه 
مرص دول القارة، حيث اعتمد األولويات اإلفريقية 
ىف  املشرتك  اإلفريقى  للموقف  أساًسا  شكلت  التي 
مؤتمر باريس،  مما ساهم ىف تضمني اتفاق باريس 
املتقدمة  الدول  كالتزام  اإلفريقية،  املطالب  اغلب 
بتوفىر نحو 100 مليار دوالر بحلول عام 2020، 
أو من خالل غريه  املناخ األخرض،  سواء لصندوق 

من األطر الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف.
وىف السياق ذاته، أبدت مرص اهتماما بـالزيارات 
واالجتماعات  القمم  ىف  واملشاركة  املتعددة، 
االفريقية، حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السييس 
ىف القمم االفريقية منذ توليه املسؤلية، وتفعيل دور 
الدبلوماسية الشعبية، والتنسيق مع دول القارة ىف 
املشرتكة،  واإلقليمية  الدولية  واملحافل  املؤتمرات 

وطرح مبادرات تهدف لخدمة قضايا 

القارة ومصالحها، وكذلك إستضافة عدد من 
مثل  االفريقية؛  االقتصادية  االجتماعات 
“الكوميسا”  الثالث  االقتصادية  التجمعات  قمة 
و”السادك” و”رشق إفريقيا” ىف رشم الشيخ عام 
2015؛ ومؤتمر “الكوميسا 2016”؛ بهدف توسيع 
القارة،  دول  مع  االقتصادي  التعاون  مجاالت 
للدورة  الثالثة  الجلسة  اجتماعات  واستضافة 
بحضور  األفريقي،  للربملان  الرابعة  الترشيعية 
خالل  االفريقية  الدول  برملانات  وممثيل  رؤساء 

الفرتة من 9 اىل 19 أكتوبر 2016.
وإهتمت مرص كذلك بتفعيل دورها عىل صعيد 
خالل  من  باقتصادياتها،  والنهوض  القارة  تنمية 
“الوكالة املرصية للرشاكة مع القارة االفريقية”؛ 
 ،2014 عام  ماالبو  قمة  ىف  مرص  طرحتها  التي 
وأعقبها  االفريقي؛   – املرصي  التعاون  لتفعيل 
املانحة  الدول  مع  تعاون  اتفاق  القاهرة  توقيع 
النشطة  اضاىف  تمويل  لتوفىر  الدولية  والوكاالت 
الوكالة بالقارة، وغريها من املبادرات التي اضافت 
لرصيد العالقات املرصية – االفريقية، وتالئم دور 
مرص بالقارة، كصاحبة مبادرة تأسيس “منظمة 
الرئيس  عهد  ىف   ،1963 عام  االفريقية”  الوحدة 
اول قمة  االسبق جمال عبدالنارص؛ واستضافتها 

لها عام 1963؛ وتأسيس اغلب هياكل املنظمة.

مجلس السلم واالمن التابع لالتحاد االفريقي
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بأن شعار 	  القول  يمكن  بحيث  واالقتصادية،  البرشية  التنمية  فعال ىف مجال  دور مرصي  تبنى   

“األمن والتنمية والتكامل اإلقليمي” أصبح إحدى الرسائل املرصية لدول القارة  من ناحية، واملنهج 

املرصي ىف املحافل الدولية من ناحية أخرى.

عبدالفتاح 	  الرئيس  أكده  ما  وهو  النيل،  حوض  دول  بتنمية  يتعلق  فىما  رؤيتها  عيل  مرص  تؤكد 

يجمعنا  النيل  نهر  إن   “ بقوله:  يونيو 2017  ىف  عنتيبي،  ىف  النيل  دول حوض  قمة  أمام  السييس 

لبناء وتطوير  الطبيعية والبرشية  وال يفرقنا، وإن مصلحتنا املشرتكة ىف االستفادة من مواردنا 

مجتمعاتنا، أعظم وأكثر أهمية بكثري من أي اختالفات قيدت مواقفنا وكبلت طاقاتنا عىل مدار 

ملتابعة  مىض،  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  تحتاج  النيل  حوض  دول  ..”إن  مضيفاً   .. طويلة”  عقود 

التعاون املشرتك من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تعمل عىل توفىر حياة الئقة لشعوبها”.

باسم 	  واملعروفة  األفريقية،  للقارة  الخمسينية  لألجندة   – مناسبة  من  أكثر  ىف   – املرصي  الدعم 

“أجندة 2063”، حيث أكد الرئيس السييس، أن “أجندة 2063” “ تجسد آمالنا األفريقية ىف تحقيق 

لتعزيز  الرامية  دعم جهودنا  التي يستحقها مواطنونا، فضاًل عن  والبرشية  االقتصادية  التنمية 

االستقرار السيايس واألمني ىف دولنا”.

القدرات 	  لدعم  أفريقية   – مرصية  كآلية  التنمية،  أجل  من  للرشاكة  املرصية  الوكالة  دور  تعزيز 

املتخصصني  من  العديد  واستقبال  املرصيني،  الخرباء  إيفاد  خالل  من  سواء  أفريقيا،  ىف  البرشية 

املساعدات  التعليم،  الرشطي،  التعاون  القضائي،  التعاون  للتدريب ىف مرص ىف مجاالت:  األفارقة 

الطبية، املساعدات الغذائية، دورات للدبلوماسيني األفارقة، التعاون والتدريب اإلعالمي.

التي تمثل مالمح سياسة مصر  النقاط  يمكن استخالص مجموعة من 
بقيادة الرئيس السيسي تجاه افريقيا ومن بينها:

قمة دول حوض النيل 
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جولته  خالل  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  عقدها  افريقية  مصرية  قمم  اربع  بعد 
االفريقية خالل الفرتة من 14-17 /2017/8 ىف كل من تنزانيا ورواندا واجلابون وتشاد ، 
واصل الرئيس لقاءاته االفريقية حيث عقد القمة املرصية االفريقية الخامسة خالل اقل من اسبوع 

الذي قام بزيارة ايل مرص ىف 2017/8/20  الله فورماجو  الرئيس الصومايل محمد عبد  باستقبال 

وهي الزيارة األوىل للرئيس فورماجو إىل مرص بعد انتخابه رئيساً للصومال ىف 8 فرباير 2017 بعد 

تأجيل العملية االنتخابية عدة مرات، حيث وصفت السلطات الصومالية انتخابه بأنه “خطوة إىل 

األمام نحو الديمقراطية ونحو نظام االنتخاب املبارش الذي من املقرر تطبيقه ىف الصومال ىف عام 

2020  ، وتعد زيارة الرئيس الصومايل إىل مرص أيضاً امتداداً لنهج سلفه الرئيس حسن شيخ محمود 

الذي كان حريصاً عيل زياراته ملرص، والتشاور الدائم بني القيادتني املرصية والصومالية، حيث زار 

الرئيس حسن شيخ محمود مرص أربع زيارات رئاسية عقب توىل الرئيس عبد الفتاح السييس رئاسة 

الجمهورية، .

أول زيارة للرئيس الصومايل اجلديد ملصر 

القمة املصرية االفريقية اخلامسة خالل أسبوع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد فرماجو
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الصومال  رئيس  زيارة  تأتي  نفسه،  الوقت  ىف 

أفريقيا  رشق  منطقة  به  تموج  ما  ظل  ىف  ملرص 

للقلق،  مصادر  من  خصوصاً  األفريقي  والقرن 

عىل  تفرض  متضاربة،  ونوازع  دويل،  وتكالب 

إىل  بالنظر  املستمر  والتواصل  التشاور  البلدين 

“املوقع الجغراىف- االسرتاتيجي الحاكم” للصومال 

برياً وبحرياً، و”املوقع السيايس املحوري” ملرص ىف 

املنطقة والقارة األفريقية والرشق األوسط.

مباحثات  جلسة  السيىس  الرئيس  عقد  وقد 

استهلها  فرماجو  الله  عبد  محمد  الرئيس/  مع 

بالرتحيب به، وتوجيه التهنئة له بمناسبة انتخابه 

مشيداً  املايض.  فرباير  شهر  ىف  للصومال  رئيساً 

بني  تربط  التي  والتاريخية  املتميزة  بالعالقات 

مواصلة  مرص  اعتزام  مؤكداً  والصومال،  مرص 

القادمة  املرحلة  للصومال خالل  الدعم  كل  تقديم 

لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، والسيما الجيش 

ىف  التعاون  متابعة  عن  فضالً  الصومايل،  الوطني 

مجال بناء قدرات أبناء الصومال ىف مختلف املجاالت 

التنموية من خالل الربامج والدورات التي تنظمها 

التنمية، فضالً  أجل  للرشاكة من  املرصية  الوكالة 

لهم مرص  تقدمها  التي  الدراسية  املنح  زيادة  عن 

، وأعرب سيادته أيضاً عن اهتمام مرص بمتابعة 

تفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، 

وىف  والتجارية،  االقتصادية  األصعدة  عىل  السيما 

مشرياً  الحيوانية،  والثورة  األسماك  صيد  مجاالت 

إىل رضورة متابعة نتائج الزيارات التي تمت خالل 

وزارات  عدة  جانب  من  للصومال  الجاري  العام 

مرصية للدفع قدماً بالتعاون القائم بني البلدين.

من جانبه أعرب الرئيس الصومايل عن سعادته 

مؤكداً  انتخابه،  منذ  ملرص  األويل  بالزيارة  بالقيام 

بناء  تعاون  من  الشقيقني  البلدين  بني  يجمع  ما 

التاريخي  مرص  بدور  ومشيداً  تاريخية،  وعالقات 

 ، جانبه  إىل  دائماً  ووقوفها  الصومال  مساندة  ىف 

تقدمه  ملا  بالده  تقدير  عن  الصومال  رئيس  وعرب 

مرص من دعم فني ىف مجاالت متعددة، فضالً عن 

املحافل  إطار  ىف  الصومالية  املصالح  عن  دفاعها 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد فرماجو



40

اإلقليمية والدولية، مؤكداً ما يعكسه ذلك من عمق 

العالقات بني البلدين 

كما استقبل فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أحمد 

الطيب شيخ األزهر الرشيف رئيس مجلس حكماء 

املسلمني بمشيخة األزهر الرئيس الصوماىل محمد 

استعراض  اللقاء  خالل  ،تم  فرماجو  الله  عبد 

وعىل  املشرتك،  االهتمام  ذات  القضايا  من  عدد 

ونرش  واإلرهاب،  التطرف  مواجهة  سبل  رأسها 

ىف  االستقرار  وتحقيق  والتسامح  املواطنة  قيم 

الصومال،كما تم بحث الدور الذى يقوم به األزهر 

الدين  صحيح  لنرش  ومبعوثيه  علمائه  خالل  من 

والتصدى للفكر املتطرف وسبل التعاون بني األزهر 

والصومال ىف املجاالت العلمية والدينية والثقافىة.

مصر والصومال .. عالقات تاريخية

أن ما يربط مرص بالصومال هو أبعد بكثري من 

معطيات  من  وأعمق  زمنياً-،  الراهنة-  اللحظة 

اإلسالمية  العربية-  الهوية  وروابط  الجغرافىا، 

التعاون  عالقات  منظومة  من  وأوسع  الواحدة، 

االقتصادي والثقاىف ، فالعالقات املرصية الصومالية 

التاريخية،  الناحية  فمن  ذلك،  كل  محصلة  هي 

بني  العالقات  أن  إىل  التاريخ  صفحات  تشري 

قدماء املرصيني ومنطقة “بالد بونت” )الصومال 

حالياً( تعود إىل زمن بعيد، لعل أبرز أمثلتها عندما 

األرسة  حكام  خامسة  حتشبسوت،  امللكة  قامت 

بحري  أسطول  ببناء  عرشة،  الثامنة  الفرعونية 

قام ببعثات تجارية إىل هذه املنطقة وتبادل معها 

تجارة العديد من املنتجات والسلع.

مؤثراً  رشيكاً  مرص  كانت  الحديث،  العرص  وىف 

وبناء  الصومال  استقالل  معركة  مراحل  كل  ىف 

دولته الحديثة حيث امتزجت دماء مرصية غالية 

بدماء األشقاء الصوماليني عندما امتدت يد الغدر 

الدبلومايس  لتغتال   1957/4/17 ىف  لالستعمار 

املرصي املرموق محمد كمال الدين صالح مندوب 

كان  الذي  الصومايل  االستشاري  املجلس  ىف  مرص 

الصومال  ىف  الوليدة  الدولة  أركان  بتدعيم  مكلفاً 

وهي  وحكومية،  سياسية  مؤسسات  وإقامة 

حادثة أثرت ىف وجدان الشعبني الصومايل واملرصي، 

وأكدت املصري املشرتك ىف مواجهة قوى االستعمار 

والهيمنة آنذاك.

اعرتفت  التي  الدول  مقدمة  ىف  مرص  كانت  ثم 

كل  وقدمت   ،1960 عام  الصومال  باستقالل 

عقب  الشقيق  الصومايل  للشعب  والعون  الدعم 

والثقافة،  التعليم  مجاالت  ىف  خاصة  االستقالل 

األزهـر  وبعثات  املرصيون  املدرسون  توافد  حيث 

الرشيـف إىل الصومال، بينما واصلت مرص بقيادة 

الزعيم الراحل جمال عبد النارص دعمها السيايس 

مرصية  سياسة  إطار  ىف  الصومال  لجمهورية 

واعية تجاه أفريقيا

 1991 عام  الصومال  ىف  األزمة  اندالع  ومنذ 

الحلول  إليجاد  الساعني  مقدمة  ىف  مرص  كانت 

وإنهاء القتال، ومن أبرز املحطات عىل هذا الطريق 

الخاصة  املؤتمرات  من  العديد  مرص  استضافة 

للمصالحة  القاهرة  مؤتمر  من  بدءاً  بالصومال 

إىل  وصوالً   ،1997 عام  الصومالية  الوطنية 

الصومال  بشأن  املستوى  رفىع  الرشاكة  منتدى 

العربية  الجامعة  نشاط  وتاله   ..2014 نوفمرب  ىف 

بمشاركة مرص لدعم جهود االستقرار السيايس ىف 
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الصومال.. كما شاركت مرص ىف كل األُطر الدولية 

الخاصة بالوضع ىف الصومال مثل مؤتمر الخرطوم 

وصوالً   2008 عام  جيبوتي  ومؤتمر   2006 عام 

رئيس  اسماعيل  رشيف  املهندس  مشاركة  إىل 

الصومال  حول  لندن  مؤتمر  ىف  الوزراء  مجلس 

الذي عقد يومي 10-11 مايو 2017 بالتعاون بني 

والحكومة  الصومالية  والحكومة  املتحدة  األمم 

الربيطانية من أجل بحث دعم االستقرار والسالم 

ىف الصومال.

ىف  مرص  تشرتك  نفسه،  الوقت  ىف 

االتصال  مجموعة  عضوية 

بمكافحة  املعنية  الدولية 

السواحل  قبالة  القرصنة 

تولت  حيث  الصومالية 

مرص رئاسة مجموعة 

املنبثقة  الرابعة  العمل 

االتصال  مجموعة  عن 

تختص  مجموعة  وهي 

الدبلوماسية  الجهود  بدعم 

ظاهرة  بشأن  الوعي  ونرش 

استضافت  قد  مرص  وكانت  القرصنة.. 

االجتماع الثاني ملجموعة االتصال ىف مارس عام 

.2017

وفضالً عن التعاون السيايس والجوانب األمنية 

هناك  فإن  والصومال،  مرص  بني  واالسرتاتيجية 

العديد من الجوانب التعاون املشرتك، ففى املجال 

عام  ىف  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  وافق  الثقاىف 

املخصصة  الدراسية  املنح  عدد  زيادة  عىل   2014

للطالب الصوماليني ىف الجامعات املرصية إىل 200 

منحة سنوياً، كما رحب فضيلة اإلمام األكرب شيخ 

الرئيس  مع   2014 عام  ىف  اجتماعه  خالل  األزهر 

بتعزيز  محمود  شيخ  حسن  آنذاك-   - الصومايل 

التعاون بني األزهر والصومال من خالل 

وتأهيلها  األزهر  بعثات  مقرات  استعادة 

الستعادة دورها ىف التعليم والدعوة، وكذلك زيادة 

عدد املنح املخصصة ىف األزهر للطلبة الصوماليني 

التابعة  العملية  والكليات  الرشعية  الكليات  ىف 

لألزهر، كما أشار فضيلة شيخ األزهر 

وطبية  دعوية  قوافل  إرسال  إىل 

الصومال  لشعب  أزهرية 

لجهود  منه  تقديراً 

الصومايل  الشعب 

إلعادة بناء دولته التي 

الرصاعات  دمرتها 

عىل مدار عدة عقود.

الصعيد  وعىل 

فرص  توجد  االقتصادي، 

حيث  التعاون  لتعزيز  عديدة 

يتحدث الخرباء من الجانبني عن وجود 

لتخصيص  الصومايل  الجانب  لدى  استعداد 

الصومالية  األرايض  من  شاسعة  مساحات 

الصالحة للزراعة لقيام رشكات مرصية بزراعتها، 

آمنة  الصومال  ومدن  مناطق  معظم  وأن  خاصة 

التعاون  أشكال  من  الكثري  انجاز  ويمكن  اآلن 

الزراعي والتجاري لصالح البلدين.


