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فى قمتين استضافتهما القاهرة نهاية إبريل 2019:
مهلة 6 أشهر للسودان ودعم التسوية السلمية فى ليبيا 

   وضعت مصر لنفسها منذ توىل الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد احلكم منتصف عام 2014 سياسًة 
مساعدة  مقدمتها  فى  اخلارجية،  سياستها  فى  عنها  حتيد  ال  احملددات  من  جمموعة  على  ترتكز  ثابتة 
أشقائها العرب واألفارقة قدر ما تستطيع فى احلفاظ على وحدتها وسالمتها وصون مؤسساتها الوطنية، 
تتجزأ،  ال  واحدة  املصرية  فاملبادئ  والظالمية،  اإلرهابية  التنظيمات  وحماربة  للفوضى  االنزالق  وعدم 
وعندما تصف مصر شعبى ليبيا والسودان بأنهما شقيقان، وتقف معهما من أجل صاحلهما، فإنها تفعل 

هذا دون النظر ملنفعة هنا أو هناك.
هذه احملددات وغريها كانت عنوان احلراك الدبلوماسي املصرى على مستوى القارة األفريقية مؤخراً، 

والذى أسفر عن استضافت القاهرة لقمتني لبحث األزمة السياسية يف كل من السودان وليبيا.
ويأتى هذا احلراك فى ظل رئاسة مصر للدورة احلالية لالحتاد األفريقى، حيث دعا الرئيس السيسى 
ومببادرة منه إىل عقد قمة تشاورية لشركاء السودان اإلقليميني للتباحث فى سبل تقديم الدعم واملساندة 
لألشقاء فى السودان، كما ُعقدت أيضًا فى ذات الوقت قمة الرتويكا اليت مجعت قادة مصر وجنوِب أفريقيا 

وروندا ورئاسَة جلنة ليبيا يف االحتاد األفريقى، ملناقشة مستجدات األوضاع على الساحة الليبية.
تشاد  رؤساء  مع  يتباحث  السيسي  الرئيس  والرتويكا  التشاورية  القمة  أعمال  هامش  على 

والصومال وجنوب أفريقيا

أفريقيا قارتنا -العدد 29 مايو 2019امللف السياسي
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بالسودان  اخلاصتني  القمتني  أعمال  بدء  قبيل   
الرئيس  عقد  القاهرة،  إىل  وصوهلم  وفور  وليبيا، 
ثالثة  مع  فردية  لقاءات  السيسي"  الفتاح  "عبد 
السيسى  الرئيس  مع  التقى  حيث  أفارقة،  رؤساء 
خالل  وأكدا  دييب"،  "إدريس  التشادي  الرئيس  مع 
لقاءهما على ضرورة تعزيز مبدأ احللول األفريقية 
حنو  شعوبها  تطلعات  حيقق  مبا  القارة،  ألزمات 
الثنائي  اللقاء  خالل  ومت  والتنمية،  االستقرار 
التباحث حول سبل الدفع قدمًا بالتعاون الثنائي بني 
البلدين، حيث أكد الرئيس السيسى  اهتمام مصر 

مبواصلة التعاون مع تشاد يف خمتلف األوجه.
كما استقبل الرئيس السيسى نظريه الصومالي 
خالل  له  وأكد  فرماجو"  اهلل  عبد  "حممد 
لوحدة  الداعم  الثابت  مصر  موقف  على  اللقاء 
الوضع  مستجدات  آخر  واستعرضا  الصومال، 
بها  تقوم  اليت  واخلطوات  الصومال،  يف  الداخلي 
األمن  املركزية سعيًا الستعادة وترسيخ  احلكومة 
اليت  املختلفة  التحديات  على  والتغلب  واالستقرار 

تواجه الصومال.

  ومت أيضًا على هامش أعمال القمة التشاورية 
والرتويكا عقد لقاء بني الرئيس السيسي ورئيس 
أكد  الذي  رامافوزا"  "سرييل  أفريقيا  جنوب 
التشاورية  للقمة  املصرية   الدعوة  أهمية  على 
الرتويكا حول ليبيا، مشرياً  السودان، وقمة  حول 
البلدين  التنسيق والتشاور بني  ألهمية مواصلة 
يدعم  مبا  املختلفة  اإلقليمية  املوضوعات  إزاء 
أكد  وقد  املشرتك،  األفريقي  العمل  مسرية 
جنوب  برئيس  لقائه  خالل  السيسى  الرئيس 
أفريقيا أهمية تناول املناقشات القضايا األفريقية 
املواقف  تنسيق  ومنها  املشرتك،  االهتمام  ذات 
الساحة  على  املطروحة  امللحة  القضايا  حيال 
أفريقية  رؤية  صياغة  وأهمية  األفريقية، 
القارة،  دول  يف  تنشب  اليت  األزمات  مع  للتعامل 
لألزمات  األفريقية  احللول  مبدأ  إىل  استناداً 
األفريقية، خاصة يف ضوء رئاسة مصر احلالية 
لالحتاد األفريقي، وبصفة جنوب أفريقيا عضو 
مبجلس  حاليًا  عضواً  وكونها  االحتاد  ترويكا 

األمن الدولي.

رؤساء دول القمتين الخاصتين بالسودان وليبيا 



"للشركاء  التشاورية  القمة  أجواء 
اإلقليميين للسودان":

 ُعقدت بالقاهرة فى 23 أبريل 2019 قمة تشاورية 
"للشركاء اإلقليميني للسودان" مبشاركة الرئيس 
والرئيس  تشاد،  مجهورية  رئيس  دييب"  "إدريس 
جيبوتي،  مجهورية  رئيس  جيلة"  عمر  "إمساعيل 
رواندا،  مجهورية  رئيس  كاجامي"  "بول  والرئيس 
والرئيس "ساسو نيجسو" رئيس مجهورية الكوجنو، 
مجهورية  رئيس  فرماجو"  اهلل  "عبد  والرئيس 
رئيس  رامافوزا"  "سرييل  والرئيس  الصومال، 
مجهورية جنوب أفريقيا، فضاًل عن  "موسى فقيه" 
ومبشاركة  األفريقي،  االحتاد  مفوضية  رئيس 
الوزراء  رئيس  نائب  ماكونني"  "دميكي  من  أيًضا 
جنوب  رئيس  مستشار  جالواك"  و"توت  االثيوبي، 
رؤساء  عن  ومبعوثني  األمنية،  للشئون  السودان 
اخلارجية،  وزير  كوتيسا"  "سام  أوغندا  من  كل 
وكينيا "مونيكا جوما" وزيرة اخلارجية، ونيجرييا  

"مصطفى لوال سليمان" وكيل وزارة اخلارجية
وقد ناقش املشاركون فى القمة آخر املستجدات 
بالسودان، وُسبل تعزيز العمل املشرتك للتعامل مع 
عن  فضاًل  السودانية،  الساحة  على  الراهن  الوضع 

امُلساهمة يف دعم االستقرار والسالم، وقدمت القائم 
القمة  أثناء  السودانية  اخلارجية  وزير  بأعمال 
كما  بالدها،  يف  األوضاع  مستجدات  حول  إحاطة 
عرض السيد "موسى فقيه" رئيس مفوضية االحتاد 
للسودان  األخرية  زيارته  بشأن  تقريره  األفريقى 
بضرورة  وطالب  املستجدات،  آخر  خالهلا  تناول 
الدقيقة  املرحلة  يف هذه  السوداني  الشعب  مساعدة 

من تارخيه.
الرئيس السيسى: الحل سيكون من صنع 
الحوار  طريق  عن  أنفسهم  السودانيين 

الشامل:
 أعرب الرئيس "عبد الفتاح السيسي" فى كلمته 
التشاورية للشركاء اإلقليميني  االفتتاحية للقمة 
الوفود  ورؤساء  الدول  لقادة  شكره  عن  للسودان 
لعقد  الطارئة  للدعوة  االستجابة  سرعة  على 
مبسئوليتنا  إمياننا  "جيسد  أنه  على  مشدداً  القمة، 
اجلماعي  العمل  تعزيز  على  وحرصنا"  املشرتكة، 
األفريقي، اتساقًا مع روح ومبادئ التضامن واألخوة، 
حالًيا  يشهد  الذي  الشقيق  السودان  مع  والوحدة 
مرحلة استثنائية من تارخيه، وتفعياًل ملبدأ احللول 

األفريقية للمشكالت األفريقية".

الرئيس السيسى يشهد اجتماع للقمة لبحث املستجدات بالسودان 

7



8

كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للشعب 
املتحضر  بسلوكه  اثبت  الذي  الشقيق  السوداني 
والسلمي قدرته على التعبري عن إرادته وطموحاته 
الدميقراطي  للتحول  التغيري، وسعيه  املشروعة يف 
القائم على سيادة القانون ومبادئ احلرية، وإرساء 
التنمية،  وحتقيق  املؤسسات،  دولة  وبناء  العدالة، 
للسودان  والتارخيي  احلضاري  اإلرث  يعكس  مبا 
الشعب  خيارات  تدعم  مصر  أن  موضًحا  الشقيق، 
السوداني وإرادته احلرة يف صياغة مستقبل بالده، 
املسار  حتديد  أهمية  على  السيسي  الرئيس  وشدد 
السياسي يف السودان ملواجهة التحديات، مشرياً إىل 
يف  املتالحقة  التطورات  حبث  إىل  تهدف  القمة  أن 
لتحقيق  السوداني  الشعب  جهود  ومساندة  السودان 
حنو  سعيه  يف  وطموحات  آمال  من  إليه  يصبو  ما 
بناء مستقبل أفضل، آخذين يف االعتبار اجلهود اليت 
يبذهلا اجمللس العسكري االنتقالي والقوي السياسية 
وطين  وفاق  إىل  للتوصل  السودانية  واملدنية 
وحتدياتها  احلرجة  الفرتة  تلك  جتاوز  من  ميكنه 
لتحقيق االنتقال السلمي والسلس للسلطة وإمتام 
على  واحلفاظ  االنتقالية  املرحلة  استحقاقات 
من  أراضيها  وسالمة  ووحدتها  الدولة  مؤسسات 
أجل احليلولة دون االنزالق إىل الفوضى وما يرتتب 
وعلى  وشعبه  السودان  على  مدمرة  إثار  من  عليها 

املنطقة برمتها.
مفوضية  رئيس  مشاركة  أن  السيسي  وأوضح 
تأتى  القمة  يف  فقيه"  "موسى  األفريقي  االحتاد 
اليت  اجلهود  لشرح  للخرطوم  مؤخراً  زيارته  عقب 
الساحة  على  التطورات  مع  للتعامل  ورؤيته  يبذهلا 
السودانية لتتيح اجملال لبحث سبل معاونة السودان 

على ختطي هذه املرحلة بثبات.
وشدد الرئيس السيسى على أن احلل سيكون من 
شامل  حوار  طريق  عن  أنفسهم  السودانيني  صنع 
السودان  يف  املختلفة  السياسية  القوى  بني  جامع 
تطلعات  حيقق  وتوافقي  سياسي  حل  اىل  للوصول 
واالستقرار،  والتنمية  التغيري  يف  السوداني  الشعب 
املرحلة  هذه  الستحقاقات  واضحًا  تصوراً  ويضع 

الفرصة  إتاحة  مع  ونزيهة  حرة  النتخابات  ويقود 
باستحقاقات  للوفاء  السودانية  لألطراف  الكافية 

هذه املرحلة.
وقال السيسي: "إننا كدول جوار للسودان، ودول 
إىل  نتطلع  إقليميني  وكشركاء  اإلجياد،  جتمع 
للوصول  السوداني،  للشعب  واملؤازرة  العون  تقديم 
إليه  يتطلع  الذي  والرخاء  االستقرار  حتقيق  إىل 

الشعب السوداني ويستحقه".
وأشار إىل أنه فى ظل حساسية احلدث التارخيي 
يف السودان وأهمية حتديد املسار السياسي ومواجهة 
الساحة  على  واالقتصادية  األمنية  التحديات 
السودانية، يتعني على اجملتمع الدولي إبداء التفهم 
املناخ  الدعم واملساندة للمساهمة يف تهيئة  وتقديم 
املناسب للتحول الدميقراطي السلمي الذي ينشده 

الشعب السوداني.
وأكد الرئيس على أهمية دور اجملتمع الدولي 
الضاغطة  االقتصادية  األزمة  وطأة  لتخفيف 
الطموحات  حتقيق  أمام  حقيقية  عقبة  متثل  اليت 
االستقرار،  حتقيق  فرص  من  وتقوض  املنشودة 
والصديقة  الشقيقة  الدول  عاتق  على  يقع  كما 
الدعم  تقديم  كافة  الدولية  واألطراف  للسودان، 
السودان  انطالق  أمام  الطريق  لتمهيد  واملساعدات، 

لرسم مستقبل جديد.

رئيس االحتاد االفريقى موسى فقيه 
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االتفاق  فى  تنجح  المصرية  المشاورات 
على مد الفترة االنتقالية: 

الرئاسة  أعلنت  القمة  أعمال  انتهاء  عقب 
انتقالية  املصرية مد فرتة تسليم السلطة حلكومة 
راضي  بسام  السفري  وقال  أشهر،   3 إىل  السودان  يف 
املتحدث الرمسي باسم الرئاسة املصرية إن "اجتماع 
للسودان  اإلقليميني  للشركاء  التشاورية  القمة 
إجيابية  بنتائج  اخلروج  يف  وجنح  مهمًا،  كان 
على  احلفاظ  أجل  من  السوداني  الشعب  لصاحل 
وحدة الشعب السوداني ومقدراته واستقراره، فضاًل 

عن االنتقال السلس للمرحلة االنتقالية".
االحتاد  مفوضية  "رئيس  أن  "راضي"  وأوضح 
األفريقي "موسى فقيه" أجرى زيارة مهمة للسودان، 
ووجد اآلالف من املواطنني يف الشوارع، ومنح اجمللس 
االنتقالي 15 يومًا لتسليم السلطة حلكومة مدنية"، 
وتابع أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دور 
كبري، وجنح يف مد الفرتة من 15 يومًا حتى 3 أشهر، 
وجدوا  القمة  اجتماع  حضروا  الذين  الرؤساء  أن  إذ 
أن مدة 15 يومًا غري كافية، ومن ثم مت التوافق على 
املالمح  وظهور  احلكومة  لتشكيل  أشهر  الـ3  مهلة 

املدنية للمرحلة االنتقالية".
أن  إىل  املصرية  الرئاسة  باسم  املتحدث  ولفت 

اليت  املصرية  التجربة  عرض  السيسي  "الرئيس 
القوات  واحنياز  السودان،  يف  األوضاع  مع  تتشابه 
املسلحة للشعب دائًما، مشدداً على أن اجلميع يسعى 
للحفاظ على السودان واستقراره، كما اتفق وزراء 
التشاوري  االجتماع  حضرت  اليت  الدول  خارجية 
االجتماعات  من  سلسلة  عقد  على  السودان،  بشأن 

للتنسيق ومتابعة تطورات األوضاع".
البيان الختامي للقمة التشاورية يؤكد 

تضامنه مع الشعب السودانى: 
أشار  بياًنا  القمة  عن  صدر  أعماهلا  ختام  فى 
السودانية  السلطات  لقيام  عاجلة  حاجة  وجود  إىل 
حبسن  معًا  بالعمل  السودانية  السياسية  والقوي 
وسرعة  السودان  يف  احلالية  األوضاع  ملعاجلة  نية 
الدستوري من خالل حوار سياسي  النظام  استعادة 
دميقراطي ميلكه ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل 
اجملموعات  فيها  مبا  السودانية،  األطراف  مجيع 
الشعب  وطموحات  آمال  حتقيق  أجل  من  املسلحة، 
السوداني فى إرساء نظام سياسي دميقراطي شامل 
حقوق  وتعزيز  ومحاية  القانون  حكم  وترسيخ 
املستدامة  االقتصادية  التنمية  وحتقيق  اإلنسان 
واجملتمع  األفريقي  االحتاد  مبساندة  والفعالة 

الدولي.

البيان اخلتامي للقمة التشاورية يؤكد تضامنه مع الشعب السودانى: 
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واملمثلون  واحلكومات  الدول  رؤساء  أعرب  كما 
التشاورية  القمة  يف  املشاركون  املستوي  رفيعو 
للشركاء اإلقليميني للسودان عن  كامل تضامنهم 
للشجاعة  تقديرهم  وبالغ  السودان،  شعب  مع 
سعيها  يف  اجلماهري  مجوع  أبدتها  اليت  والعزمية 
حنو  املشروعة  وطموحاتها  آماهلا  لتحقيق  السلمي 
مبا  السلمي  الديقراطي  للتحول  عملية  تدشني 

حيقق االستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
مباديء  تأكيد  املشاركة  الدول  وأعادت 
وغايات االحتاد األفريقي حنو تعزيز السلم واألمن 
واالستقرار يف القارة، كما أعادوا تأكيد التزامهم 
السودان وسالمة  بوحدة وسيادة وسالمة ومتاسك 
االحتاد  لدور  الكامل  دعمهم  عن  وأعربوا  أراضيه، 
السودان  جهود  مساندة  يف  اجلوار  ودول  األفريقي 
لتجاوز التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية 

اليت يواجهها.
فقيه"  "موسي  قدمها  اليت  اإلحاطة  ضوء  ويف 
زيارته  حول  األفريقي  االحتاد  مفوضية  رئيس 
اإلجراءات  االعتبار  يف  وأخذاً  السودان،  إلي  األخرية 
مرحلة  حيال  السودانية  السلطات  قبل  من  املعلنة 
أقرت  والدميقراطي،  واملنظم  السلمي  االنتقال 
من  املزيد  منح  إلي  باحلاجة  املشاركة  الدول 
السودانية  واألطراف  السودانية  للسلطات  الوقت 
مدة  تكون  أال  مراعاة  مع  اإلجراءات  تلك  لتنفيذ 
مطولة، وأوصت بقيام جملس السلم واألمن التابع 
لالحتاد األفريقي أن ميدد اجلدول الزمين املمنوح 
وشجعت  أشهر،  ثالثة  ملدة  السودانية  للسلطة 
علي  االحتاد  مفوضية  رئيس  املشاركة  الدول 
واألطراف  السودانية  السلطات  مع  احلوار  مواصلة 
مبواصلة  السودانية  السلطات  وطالبت  السودانية، 
اخنراطها يف البناء مع االحتاد األفريقي ومفوضيته، 
اجملتمع  القمة  فى  املشاركة  الدول  طالبت  كما 
الدولي علي مواصلة دعمه وعلي تقديم مساعدات 
األوضاع  تدهور  ظل  يف  للسودان  عاجلة  اقتصادية 
االقتصادية، وأكدت علي أهمية التخفيف العاجل 

لديون السودان.

دعم  إلي  احلاجة  املشاركة  الدول  وأكدت 
السودان يف حتقيق االستقرار واحلفاظ علي  جهود 
أنشطة  أي  ومنع  ومكافحة  حدوده  وتأمني  وحدته 
تهريب  يتضمن  مبا  للحدود،  عابرة  مشروعة  غري 
األسلحة واجلرمية املنظمة وتهريب البشر اليت من 
شأنها زعزعة أمن السودان والسلم واألمن باملنطقة 

بأثرها.
ومت توجيه وزراء خارجية الدول املشاركة لعقد 
التطورات  يف  للنظر  شهر  خالل  يف  متابعة  اجتماع 
بالسودان ورفع تقرير إلي رؤساء الدول واحلكومات.
واملمثلون  واحلكومات  الدول  رؤساء  وأعرب 
عبد  الرئيس  ملبادرة  تقديرهم  عن  املستوي  رفيعو 
التشاورية  الفتاح السيسي باستضافة أعمال القمة 

ملواصلة حبث الوضع يف مجهورية السودان.
السوداني  االنتقالي  المجلس  رئيس 

يشيد بالدور المصري في استقرار بالده
 وتزامًنا مع احتضان مصر أعمال القمة التشاورية 
للشركاء اإلقليميني للسودان، أشاد رئيس اجمللس 
االنتقالي العسكري يف السودان الفريق أول الركن 
إعالمية  تصرحيات  يف  الربهان"  الفتاح  "عبد 
باجلهود املصرية لدعم بالده، إىل جانب حتركات 
ودولة  السعودية  العربية  اململكة  قبل  من  إجيابية 
اإلمارات العربية املتحدة، وقال أن األشقاء يف مصر 
والسعودية واإلمارات لديهم جهود مقدرة للخروج 

رئيس اجمللس االنتقاىل السودانى عبد الفتاح الربهان 
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وأكد  السودان،  يف  املرتدي  االقتصادي  الوضع  من 
السوداني  العسكري  اجمللس  أن  على  "الربهان" 
استجاب لرغبة الشعب يف التغيري، الفًتًا إىل  تسليم 
السلطة يف أسرع وقت ممكن، قائاًل: "حنن منفتحون 
السودان،  أبناء  مجيع  مع  واحلوار  اجلميع  على 
العسكري  اجمللس  مستقبل  بشأن  مستمر  واحلوار 
املخرج  هي  وطنية  كفاءات  وحكومة  السودان،  يف 
نفضل  "حنن  وأضاف  السودان"،  يف  الراهن  للوضع 
بالقرار  ننفرد  ولن  بالتشاور  األمور  مجيع  تتم  أن 
وأعلن  حممودة"،  غري  نتائج  يف  سيتسبب  ذلك  ألن 
أنه سيتم حل مجيع اللجان اليت مت تشكيلها إضافة 
وتابع:  األمان،  لرب  االنتقالية  باحلكومة  السري  إىل 
االنتقالي  إنهاء عمل اجمللس  الضرورة  اقتضت  "إذا 
السلطة  بنقل  وسنقوم  بذلك،  فسنقوم  السودان  يف 

للشعب يف أقرب وقت ممكن".
باالتحاد  ليبيا  ولجنة  الترويكا  قمة 

األفريقي
 عقدت فى القاهرة الثالثاء 2019/4/23 اجتماعات 
قمة الرتويكا وجلنة ليبيا باالحتاد األفريقي حول 

الفتاح  عبد  الرئيس  من  بدعوة  ليبيا  فى  الوضع 
السيسى رئيس مجهورية مصر العربية، والرئيس 
رؤساء  مشاركة  ضمت  األفريقي،  لالحتاد  احلاىل 
االحتاد  ترويكا  عضوى  أفريقيا  وجنوب  رواندا 
األفريقى، ورئيس مجهورية الكونغو بصفته رئيًسا 
فضاًل  األفريقى،  االحتاد  فى  بليبيا  املعنية  للجنة 

عن رئيس املفوضية األفريقية "موسى فقيه".
واستعرض الرؤساء آخر التطورات على الساحة 
العالقات  أهمية  مناقشاتهم  تناولت  حيث  الليبية، 
التارخيية الوطيدة بني ليبيا ودول االحتاد األفريقي 
وسالمتها  ووحدتها  ليبيا  استقرار  بدعم  وااللتزام 

اإلقليمية.
باالجتماع  املشاركون  األفارقة  القادة  وحبث 
أساس  على  السياسية  املفاوضات  استئناف  فرص 
االتفاق السياسي اللييب مبا يتيح توحيد مؤسساتها 
النواب  وجملس  الرئاسي  اجمللس  مثل  الشرعية 
الوطين  اللييب  واجليش  للدولة  األعلى  واجمللس 
وتأهيلها للقيام مبسئولياتها كاملة يف التعبري عن 

اإلرادة الشعبية.
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اجليش  متكني  سبل  االجتماع  استعرض  كما 
وحدة  على  للحفاظ  واجبه  أداء  من  الوطين  اللييب 
فوضى  إنهاء  خالل  من  الليبية  األراضي  وسيادة 
اجليش  قوات  يد  يف  السالح  وحصر  امليليشيات 
يف  واجبها  أداء  من  لتمكينهما  النظامية  والشرطة 
اإلرهاب  على  والقضاء  واالستقرار  األمن  حفظ 
وما يرتبط بذلك من تدخالت خارجية يف الشؤون 

الليبية.
الرئيس السيسى: الشعب الليبى تعرض 
من  لمقدراته..والبد  استنزاف  لعملية 
تمكين المؤسسات الليبية من أداء واجباتها

بداية  فى  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  أشار   
ليبيا  وجلنة  الرتويكا  قمة  اجتماع  أمام  كلمته 
تلبية  يأتى  االجتماع  أن  إىل  األفريقي  باالحتاد 
ووحدة  استقرار  دعم  جتاه  املشرتكة  ملسئوليتنا 
من  ومحايتها  اإلقليمية،  وسالمتها  الشقيقة  ليبيا 
املستمرة  اخلارجية  والتدخالت  اإلرهاب  خماطر 
الرئيس  وأوضح  املاضية،  األعوام  مدار  على 
األقرب  هى  األفريقى  االحتاد  دول  أن  السيسى 
الطرف  وهى  ليبيا،  إىل  واملصري  والتاريخ  باجلوار 
وتوحيد  هناك،  باالستقرار  غريه  من  أكثر  املعنى 
مؤسسات الدولة للعمل فى هذا البلد، ومتكني قوات 
اجليش والشرطة املدنية من أداء واجبها فى احلفاظ 
أشكال  على  التام  والقضاء  واالستقرار  السلم  على 
اإلرهاب كافة، الفتًا إىل أن الشعب الليبى الشقيق 
تعرض  لعملية استنزاف ملقدراته وموارده على مدار 
السنوات املاضية، وفوضى غري مسبوقة للميليشيات 
بالبشر،  واالجتار  والتهريب  اإلرهابية  والتنظيمات 
السياسي،  االنسداد  من  ممتدة  حالة  رسختها 
على  الضيقة  واملصاحل  الشخصية  األهواء  وتغليب 
بأطراف  واالستقواء  الليبية،  الوطنية  املصلحة 
اإلرهابية  والتنظيمات  الفوضى  دعمت  خارجية 
وتورطت فى تهريب اإلرهابيني والسالح إىل ليبيا، 
وتهريب النفط واألموال إىل خارج األراضى الليبية. 

وقد آن لذلك كله أن ينتهي.
أبناء  مجيع  حق  من  أن  السيسى  الرئيس  وقال 

وأن  املؤملة،  احلقبة  هذه  صفحة  ُتطوى  أن  ليبيا 
يستعيدوا دولتهم، ويبدأوا مرحلة إعادة البناء، ولن 
أسرع  فى  السياسى  احلل  باستئناف  إال  ذلك  يتأتى 
الليبية،  الدولة  مؤسسات  ومتكني  ممكن،  وقت 
ُيتاح  وحبيث  واجباتها،  أداء  من  دون غريها،  وحدها 
الشعب  واحتياجات  مصاحل  تلبية  املؤسسات  هلذه 
الليبى الشقيق، ومحاية مقدراته، ويتسنى للجيش 
فى  مبسئولياتهما  القيام  املدنية  والشرطة  الوطنى 
خماطر  على  والقضاء  واالستقرار  األمن  توفري 
نطاق  خارج  للسالح  احلاملة  والتشكيالت  اإلرهاب 
سياسى  ملسار  الداعم  املناخ  يتوفر  حتى  الشرعية، 
يفضى النتخابات تستعيد من خالهلا البالد مقومات 

الشرعية.
وأكد الرئيس أننا اليوم نطالب اجملتمع الدوىل 
الستئناف  إبطاء  وبغري  كاملة  مسئوليته  بتحمل 
د."غسان  األممى  املبعوث  داعيًا  السياسي،  احلل 
سالمة" للقيام بواجبه فى تيسري العودة للمفاوضات 
االتفاق  مع  يتسق  ومبا  شفاف  بشكل  السياسية، 
اللييب، من خالل تنشيط قنوات االتصال  السياسى 
استثناء  دون  املعنية  الليبية  األطراف  مجيع  مع 

والوقوف على مسافة واحدة منها مجيًعا.
أن  من  ثقته  بتأكيد  كلمته  الرئيس  واختتم 
االجتماع سيعطى رسالة األمل المطلوبة لألشقاء 
احتواء  لجهود  أساسية  دفعة  وسيقدم  ليبيا،  فى 

األزمة الحالية أفريقيًا وأممًيا.
من  لكل  التقدير،  خبالص  السيسى  وتوجه 
مجهورية  رئيس  جنيسو"  ساسو  "دينيس  الرئيس 
الكونغو، ورئيس اللجنة األفريقية رفيعة املستوى 
هذا  عقد  باقرتاح  الكرمية  ملبادرته  ليبيا  حول 
كاجامى"  "بول  والرئيس  القاهرة،  فى  االجتماع 
رئيس مجهورية رواندا، والرئيس "سرييل رامافوزا" 
ترويكا  أعضاء  أفريقيا  جنوب  مجهورية  رئيس 
رئيس  فقيه"  و"موسى  األفريقي،  االحتاد  رئاسة 
مفوضية االحتاد األفريقى على سرعة استجابتهم 
للدعوة هلذه القمة تأكيداً على مسئولية االحتاد 
األفريقى جتاه ليبيا، والتزامه بدعم احلل السياسى 
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وعودة االستقرار إليها انطالقًا من مبدأ راسخ فى 
على  العمل  وهو  تأسيسه،  منذ  األفريقى  االحتاد 
والرفض  القارة،  ملشاكل  أفريقية  حلول  إجياد 

القاطع للتدخل اخلارجي.
القمة تخرج ب 6 قرارات تضمنها البيان 

الختامي بشأن األوضاع في ليبيا
تضمن البيان اخلتامى الجتماعات قمة الرتويكا 

وجلنة ليبيا باالحتاد األفريقي القرارات التالية:
1- التأكيد على الدور الرئيسي واحملورى لالحتاد 
ومعاجلة  تناول  فى  أعضائه  والدول  األفريقي 

األزمة احلالية فى ليبيا.
إلطالق  مشروط  وغري  فورى  بوقف  املطالبة   -2

النار فى ليبيا.
بشكل  بالتعاون  ليبيا  إىل  األممى  املبعوث  حث   -3
تامة  وبشفافية  األفريقي  االحتاد  مع  كامل 
فى  األطراف  مجيع  مع  مشاوراته  وبتكثيف 
إطار من  استثناء فى  وبدون  ليبيا على حد سواء 
الرئاسة  ترويكا  مع  والتعاون  الكاملة  الشفافية 

واالحتاد األفريقي.
4- مطالبة كافة األطراف الليبية لضبط النفس 
واحرتام سالمة املدنيني وتيسري وصول املساعدات 

اإلنسانية إىل كافة مناطق ليبيا.
5- مطالبة اجملتمع الدوىل بتحمل مسئوليته لوقف 
اإلرهابيني إىل  واملقاتلني  السالح  عمليات تهريب 
ليبيا، وإنهاء اهلجرة غري الشرعية وتهريب البشر 
ووقف كافة أشكال التدخالت اخلارجية فى ليبيا 
التى تسعى لتحويل ليبيا لساحة صراع بالوكالة 

يستهدف استنزاف موارد الشعب اللييب.
مع  اتصاالتها  بتكثيف  الرتويكا  التزام  استمرار   -6
كافة الفرقاء الليبيني فى املرحلة املقبلة للتوصل 
املتحدة  األمم  اللييب حتت رعاية  السياسى  للحل 

واتساقا مع آليات االحتاد األفريقي ذات الصلة.
اإلعالم األفريقى يتابع أجواء القمتين:

جوهانسبرج:
أفريقية  اجلنوب  اإلعالم  وسائل  اهتمت 
املطبوعة واإللكرتونية )املوقع اإللكرتوني اإلخباري 
 EWN إذاعة  وشبكة   ،Eye Witness News
702، وقنوات SABC News التابعة هليئة اإلذاعة 
والتليفزيون اجلنوب أفريقية، وENCA املستقلة( 
شهدتها  التى  األفريقية  القمم  أجواء  بتغطية 
السودان  من  كل  فى  األوضاع  لتابعة  القاهرة 
"عبد  الرئيس  تصرحيات  أبرزت  حيث  وليبيا، 
اليت  األفريقي"  "االحتاد  رئيس  السيسي"  الفتاح 
أكد فيها على ضرورة استعادة النظام الدستوري 
يف "السودان" من خالل عملية سياسية دميقراطية 
إىل  إضافة  أنفسهم،  السودانيون  وُيديرها  يقودها 
يف  للقتال  الفوري  الوقف  ضرورة  على  تأكيده 
"ليبيا" وضرورة تأمني وصول املساعدات اإلنسانية، 
أشهر  ثالثة  مهلة  اإلعالم  وسائل  أبرزت  كما 
العسكري  للمجلس  منحها  على  االتفاق  مت  اليت 
باإلصالحات  للقيام  "السودان"  يف  االنتقالي 
وعلى  للمدنيني،  السلطة  وتسليم  الدميقراطية 

اجلانب اآلخر.
تصرحيات  إىل  الوسائل  تلك  أشارت  كما 
الرئيس اجلنوب أفريقي السابق "ثابو مبيكي" اليت 
أكد فيها على أهمية مباحثات "االحتاد األفريقي" 
واجملتمع الدولي حول مستقبل "السودان"، مؤكداً 
ضرورة احرتام سيادتها يف إطار احللول املطروحة 

للخروج من األزمة.
الخرطوم:

الصيحة،  )مصادر،  السودانية  الصحف  أبرزت 
أخبار اليوم( فى تغطيتها ألجواء للقمة التشاورية 
عبد  الرئيس  إشارة  السودان  فى  األوضاع  بشأن 
بالسودان  اخلاص  احلل  أن  إىل  السيسي  الفتاح 
القوى  جيمع  شامل  حوار  طريق  عن  سيكون 
يف  السوداني  الشعب  تطلعات  لتحقيق  السياسية 
إجراء  ضرورة  على  مشدداً  واالستقرار،  التنمية 
انتخابات حرة ونزيهة، وإتاحة الفرصة لألطراف 
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السودانية، ودعا الشركاء اإلقليميني لتقديم العون 
واملؤازرة وصون السودان من فرض حلول خارجية، 
السودان،  الكامل ألمن واستقرار  وأكد دعم مصر 
السوداني  الشعب  وخيارات  إلرادة  ومساندتها 
على  واحلفاظ  بالده،  مستقبل  صياغة  يف  الشقيق 
مؤسسات الدولة، فضاًل عن استعداد مصر لتقديم 
على  حرصًا  السودان،  يف  لألشقاء  الدعم  سبل 

الروابط األزلية اليت جتمع شعيب وادي النيل. 
إبراهيم"  الواحد  "عبد  مثن  متصل  سياق  فى 
السيسي  والرئيس  مصر  دور  السوداني  الصحفي 
يف األزمة السودانية، وحماولته ملناقشتها من أجل 
باخلرطوم،  الشعب  اختيارات  وتأييد  مساعدتها 
الشعب  ثورة  بأن  التذكري  أهمية  إىل  مشريا 
كان  أيا  املسلمني  اإلخوان  ضد  كانت  السوداني 
احلزب  أو  الوطين،  "املؤمتر  كان  سواء  مسماهم 

الشعيب، أو غريهم"، على حد قوله.
وأضاف إبراهيم، لـ"الوطن"، أن أي شيء يتجاوز 
للمرحلة  يكون مفيداً  لن  بالسودان،  الثوار  مطالب 
االنتقالية احلالية، حيث إنها مطالب واضحة، سواء 
بـ"سلطة مدنية انتقالية من التكنوقراط، وجملس 
رئاسي مدني متثل فيه القوات املسلحة السودانية، 

السلطة  على  رقيًبا  يكون  حمدود  تشريعي  وجهاز 
االنتقالية ويضع القوانني يف هذه املرحلة".

أنه خلف ذلك تقف مجيع األحزاب  وشدد على 
الثورية بالسودان،  املعارضة واحلركات  السياسية 

لذلك جيب احلذر من املخططات اإلرهابية.
البشري"  "حسني  نفسه  الرأي  يف  وشاركه 
لالحتاد  الشكر  موجهًا  السوداني،  السياسي  احمللل 
األفريقي، والرئيس السيسي، مؤكداً أن تلك القمة 
وتكلياًل  للغاية  ومتميزة  إجيابية  خطوة  تعترب 
السيسي  يتخذها  اليت  بالسودان  املصرية  للجهود 

منذ واليته.
ملصاحل  أيضا  النظر  جيب  أنه  حسني  وتابع 
بعد  خاصة  ملساندته  السوداني  الشعب  وأهداف 
إعالن الشارع السوداني رأيه صراحة بعدم قبول أي 
تدخل خارجي يف شئونه وخالل الفرتة االنتقالية، 
مشيدا بأن حتركات السيسي يف االحتاد األفريقي 

جيدة جداً ومتميزة.

إعداد:كريم شكرى
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لعام  األفريقي  االحتاد  رئاسة  مصر  تولي  إن 
بالقارة  عالقتها  فى  كيفية  نقلة  مثل   2019
األفريقية من حيث الشكل واملضمون، فمصر هي 
الدولة الثانية فى إقليم مشال أفريقيا اليت ترتأس 
لعام  االحتاد  رئاسة  تولت  اليت  ليبيا  بعد  االحتاد 
2009، فضاًل عن أنها من أكرب مموليه مع اجلزائر، 
كما أن لديها الكثري من األفكار التى تعزز انتماءها 
إىل أفريقيا، مبا متلكه من إمكانات فنية ومادية، 
ورؤية إصالحية لالحتاد، مبا خيدم سبل التنمية 
فى القارة السمراء، وهو ما أبرزه الرئيس عبد الفتاح 
أنشطة  ألقاها ضمن  اليت  السيسي خالل كلمته 
من  الفرتة  فى  أقيم  والذي   ،2018 أفريقيا  منتدى 
8- 9 ديسمرب 2018 مبدينة شرم الشيخ، حيث قرر 
االستثمار  خماطر  ضمان  صندوق  إنشاء  سيادته 
توجيه  على  املستثمرين  لتشجيع  أفريقيا،  فى 
املؤسسات  مع  والتفاوض  ألفريقيا،  استثماراتهم 

التنمية  ركيزة  األساسية  البنية  لدعم  الدولية 
احلقيقية، من أجل اإلسراع فى االنتهاء من طريق 
القاهرة - كيب تاون، وإنشاء صندوق لالستثمار 
املرحلة  وإطالق  املعلوماتية،  التحتية  البنية  فى 
الثانية من اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، 
فضاًل عن مبادرة الرئيس لتوفري الدعم والرعاية 
إلكرتونية  وتطبيقات  ألعاب  ُمطور  آالف  لعشرة 
مبادرات  إطار  فى  األفريقية،  والقارة  مصر  من 
مصر لتعزيز وبناء القدرات لدى الدول األفريقية 
الوزراء   جملس  رئيس  إليها  أشار  واليت  الشقيقة، 
على  كلمته  خالل  مدبولي،  مصطفى  الدكتور 
االقتصادى  دافوس  مشاركته فى منتدى  هامش 
العاملى، حبضور الرئيس الرواندى بول كاجامي، 
وزراء  ورئيس  أفريقيا،  وجنوب  أوغندا  ورئيسي 
تونس، األمر الذي القى ترحيًبا شديًدا من جانب 

احلضور. 

البشري يسقبل الرئيس السيسى باخلرطوم

عام 2019 يشهد زيادة غير مسبوقة للمنح الدراسية 
والدورات التدريبية فى مصر ألبناء القارة األفريقية 

الرئيس "السيسي يتسلم رئاسة  االتحاد االفريقى 2020-2019
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العمل  تعزيز  فى  جهًدا  تألو  ال  مصر  إن 
فى  النشطة  مشاركتها  منذ  األفريقي  اجلماعى 
مؤمتر "أكرا" عام 1958، وصواًل إىل إنشاء منظمة 
مصر  عملت  كما   ،1963 عام  األفريقية  الوحدة 
اليت  املظلة  مبثابة  املنظمة  تكون  أن  على  دوًما 
األفريقية،  الدول  كلمة  رايتها  حتت  جتتمع 
وأن يتم فى إطارها تنسيق املواقف، لتتحدث دول 
القارة بصوت واحد أمام العامل، ثم جاء التحول إىل 
االحتاد األفريقي عام 2002، ليدشن مرحلة جديدة 
بقوة،  مصر  ساندته  الذي  اجلماعي  العمل  من 
السيما من خالل مساهمتها امللحوظة فى ميزانية 
السمراء  القارة  فى  األشقاء  وأن  خاصة  االحتاد، 
يعولون كثرًيا على مصر التى عادت بقوة للقارة 
فى  وهيكلية  سياسية  طفرة  إلحداث  األفريقية، 
أداء مؤسسات االحتاد، وترى فى رئاستها لالحتاد 
العمل  دعم  خالل  من  إخوانهم  ملساعدة  فرصة 
تنفيذ  دعم  خالل  من  وذلك  املشرتك،   األفريقى 
األجندة  تلك   ،2063 األفريقية  التنمية  أجندة 
القارية الرائدة الطموحة اليت شاركت مصر فى 
إعدادها، وتتطلب العمل بشكل فورى ومتصل حتى 
حتول  حتقيق  تستهدف  إجيابية،  نتائج  تتحقق 
البنية  حقيقي بالقارة فى شتى اجملاالت، وتعزيز 

التحتية بالدول األفريقية، وتوفري فرص العمل، 
باعتبارها  األفريقى،  الشباب  طاقات  واستغالل 
التى  التنموية  التحديات  ملواجهة  رئيسية  عوامل 

تشهدها القارة فى الوقت الراهن. 
من  واسًعا  حيًزا  تأخذ  بدأت  اليت  املناسبة  تلك 
ألهمية  مصر،  فى  واحلكومي  الرئاسي  االهتمام 
املرحلة اجلديدة، اليت من شأنها توطيد العالقات 
الفرتة  خالل  األفريقية  القارة  ودول  مصر  بني 
املقبلة، وتتويج للجهود اليت بذلتها مصر فى الفرتة 
املاضية ومازالت للعودة والتفاعل معأفريقيا، وال 
تقتصر فقط على اجلهود السياسية والدبلوماسية 
فكرة  تعزز  األمور  من  "حزمة"  شكل  على  وإمنا 
احلضور  وتعطيها  األفريقي  املصري  التوجه 
والفعالية، بعد أن أعدت برناجًما مكثًفا وطموًحا 
من األنشطة والفعاليات املتنوعة هلذا العام، لتُهب 
مجيع املؤسسات املصرية فى طرح مبادرات جديدة 
ميكن أن حتدث تغيرًيا ملموًسا على األرض، يعود 
بالنفع على كل شعوب القارة،وهو ما ألقت عليه 
بعض  لتضيء   قارتنا"  "أفريقيا  جملة  الضوء 
رئاستها  فرتة  خالل  مصر  اسرتاتيجية  مالمح 

لالحتاد األفريقى.

الرئيس "السيسي يلقى كلمته باالتحاد االفريقى 
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"السيسي"  الرئيس  من  عدة  توصيات   -
فى ملتقى الشباب العربي األفريقي

اليت  واملوضوعات  القضايا  من  العديد  وحول 
تهم الشباب العربي واألفريقي، وتنفيًذا لتوصيات 
منتدى شباب العامل الذي ُعقد فى نسخته الثانية 
الشباب  ملتقى  فعاليات  انطلقت   ،2018 نوفمرب  فى 
مارس   18-16 من  الفرتة  فى  األفريقي،  العربي 
الشباب األفريقي،  2019، فى مدينة أسوان عاصمة 
وعربي،  أفريقي  شاب   1500 من  أكثر  مبشاركة 
ودارت أجندة امللتقى 2019، وتنوعت أشكال الفعاليات 
وطاوالت  عمل  وورش  نقاشية  جلسات  بني 
القرار  وُصناع  الشباب  القادة من  مستديرة ضمت 
فى حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العامل 
املنتدى  توصيات  وجاءت  السمراء،  والقارة  العربي 
اليت كشف عنها الرئيس "السيسي" لتثبت حترك 

مصر البناء 

فكر  يشغل  ما  كل  اجتاه  والسريع  والفعال 
بني  بالتنسيق  سيادته  وجه  أن  بعد  القارة،  أبناء 
بالدولة  املعنية  واألجهزة  الوزارات  من  العديد 
الدول  من  للباحثني  املشاركة  باب  فتح  أجل  من 
املعرفة  بنك  من  لالستفادة  واألفريقية  العربية 

اجلامعات  بني  التعاون  جملس  املصري،تأسيس 
مبادرة  إطالق  عن  فضاًل  واألفريقية،  العربية 
القضاء على فريوس سي ملليون  مصرية من أجل 

أفريقي.  
- أفريقيا تتصدر توصيات منتدى شباب 

العالم
األفريقي  والشباب  السمراء  للقارة  كان 
على  الضوء  وتسليط  االهتمام  من  األسد  نصيب 
"منتدى  وأنشطة  فعاليات  ضمن  امللحة  قضاياها 
فى  عقد  والذي  الثانية،  نسخته  فى  العامل"  شباب 
أيام، حيث حرصت  نوفمرب 2018، على مدار ثالثة 
األفريقية،  بالقارة  االهتمام  على  املنتدى  إدارة 
كما  األفريقي،  لالحتاد  مصر  رئاسة  مع  تزامًنا 
حماكاة  "منوذج  عقد  املنتدى  أنشطة  شهدت 
العربية األفريقية"، حبضور شباب ميثلون  القمة 

احلوار  جيمعهم  وأفريقية  عربية  دولة   67
للتحديات  حلول  إلجياد  والنقاش،فىحماولة 
املشرتكة اليت تواجههم وتعزيز سبل التعاون بني 

الشباب العربي واألفريقي. 

شباب  بني  للتعارف  فرصة  املنتدى  شكل  كما 

الرئيس "السيسي خالل لقائة بوفود الشباب االفريقى 
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القارة، وعقدت خالله ورش عمل حتضريية تهدف 
2063،وحتفيز  أفريقيا  بأجندة  الوعي  زيادة  إىل 
مشاركة الشباب فيها، والسعي إىل تبادل اخلربات 
اليت  واالبتكارات  احللول  من  مبجموعة  للخروج 
الواقع،  أرض  على  األجندة  تطبيق  فى  تساعد 
اجللسة  وهى   ،"2063 أجندة  "مبادئ  إىل  إضافة 
أهداف  وناقشت  "السيسي"،  الرئيس  شهدها  اليت 
الفقر  ومواجهة  التنمية،  على  القائمة  األجندة 
ودعم  االقتصادية  األوضاع  وحتسني  واإلرهاب، 
إعالن  مت  املنتدى  ختام  ويف  األفريقي،  التكامل 
نصيب  ألفريقيا  كان  التوصيات،  من  جمموعة 

األسد منها، ومتثلت فى: 
-   إعالن مدينة أسوان عاصمة لشباب أفريقيا.

دولية  مبادرة  بإطالق  الرئيس  أوصى  كما  	-
لتدريب 10 آالف شاب مصر وأفريقي كمطوري 
العاب وتطبيقات إلكترونية خالل الثالث سنوات 
شركة   100 إنشاء  دعم  إلى  باإلضافة  القادمة، 
متخصصة فى هذه المجاالت بمصر وأفريقيا. 
الشباب  من  األعمال  لرواد  منتدى  تنظيم  	-
شباب  منتدى  فعاليات  من  كجزء  األفريقي 

العالم.
لخلق  وتسعى  واحدة،  أفريقيا  مبادرة  إطالق    -
المستوردة  الدول  بين  التكامل  تحقق  منصة 
المصنعة  والدول  الخام،  للمواد  والمصدرة 

داخل قارة أفريقيا.
زيادة دور العمل التطوعي بين دول أفريقيا. 	-

-   إنشاء صندوق عربي أفريقي لدعم بناء السالم 
بالمنطقتين  الصراعات  بعد  ما  الدول  فى 
العربية واألفريقية فى مجاالت إعادة اإلعمار 

والتنمية.
-  وضع آلية عربية أفريقية مشتركة لمواجهة 

اإلرهاب.
-   إنشاء صندوق تمويلي عربي لدعم المشروعات 
الوكالة  مع  بالتعاون  والمتوسطة  الصغيرة 

بوزارة  التنمية  أجل  من  للشراكة  المصرية 
الخارجية المصرية، وكافة الصناديق العربية 

وبنك التنمية األفريقية.
والجامعة  األفريقي  االتحاد  مفوضية  دعوة   -
لوضع  مشترك  عمل  فريق  لتشكيل  العربية 
األفريقية  العربية  بالمشروعات  أجندة 

المشتركة بكافة المجاالت.
األفارقة  والمبتكرين  للمبدعين  جائزة  إنشاء  	-
والعرب تحت عنوان "زويل - تيلر"، نسبة للعالم 
المصري أحمد زويل، والجنوب أفريقي ماكس 

تيلر، الحائزين على جائزة نوبل.
-   تحفيز االستثمار ومكافحة الفساد أبرز توصيات 

منتدى أفريقيا 2018
حتت  عقد  الذي   ،2018 أفريقيا  منتدى  شكل 
فرصة  السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  رعاية 
القارة  مصاحل  بدعم  مصر  اهتمام  لتأكيد 
خالل  من  التنموية،  مسريتها  األفريقية،وتعزيز 
التنمية  دفع  سبل  حول  واألفكار  الرؤى  تبادل 
هذا  مثل  كما  األفريقية،  القارة  فى  الشاملة 
أطر  تعزيز  أهمية  لتأكيد  مواتًيا،  منرًبا  املنتدى 
التعاون األفريقي متعدد األطراف، واملساهمة فى 
من  مزيد  وتوفري  االقتصادية،  التنمية  حتقيق 
سبل  حبث  وكذلك  القارة،  ألبناء  العمل  فرص 
النشاط  قاعدة  وتوسيع  التحتية  البنية  تطوير 
االقتصادي، وهي العناصر اليت تأتي مجيًعا ضمن 
 ،2019 األفريقي عام  أولويات رئاسة مصر لالحتاد 
من  كان  واليت  توصياته،  خالل  ظهر  ما  وهو 

أبرزها:
للتدفقات  المحفزة  اإلجراءات  تفعيل  	-
مخاطر  ضمان  آليات  خالل  من  االستثمارية 

االستثمار عبر دول القارة.
تعزيز التعاون األفريقى فى مجاالت االستثمار  	-

مع شركاء التنمية على حسب أجندة القارة.
الخاص  القطاع  بين  المشاركة  وتفعيل  زيادة  	-
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األساسية  البنية  مشاريع  فى  والعام 
وتكنولوجيا  الربط  وشبكات 
والطاقة  النقل  وقطاعى  المعلومات 

الجديدة والمتجددة.
التطوير  بأدوات  االستعانة  	-
ذكاء  من  يشمله  وما  التكنولوجى 
واستخدام  رقمى  وتحول  صناعى 
الضخمة  البياناتي  المعلومات  نظم 
وتوظفيها لخدمة مجهودات التنمية.
المرأة  تمكين  مبادرة  فى  االستمرار  	-
ريادة  مبادرات  وخاصة  والشباب 
الصغيرة  والمشاريع  األعمال 
والمتوسط والتدريب والتأهيل الفني 

لشباب القارة.
مبادئ  الفساد  مكافحة  مبادرات  استكمال  	-

الحوكمة والحكم الرشيد.
مختصة  لجنة  تشكيل  يقرر  األزهر  	*

بالشئون األفريقية
شعوب  دعم  فى  واألزهر  مصر  لدور  استكمااًل 
قرر  املستويات،  كافة  على  األفريقية  القارة 
فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أمحد الطيب، شيخ 
بالشئون  خمتصة  جلنة  تشكيل  الشريف،  األزهر 
قرر  اليت  اللجنة  وختتص  باألزهر،  األفريقية 
اإلمام األكرب تشكيلها بالعمل على وضع الربامج 
أبناء  تدعيم  شأنها،  من  اليت  واألنشطة  واخلطط 
حبث  خالل  من  األفريقية،  القارة  وشعوب  دول 
فى  الدارسني  للطالب  املقدمة  املنح  عدد  زيادة 
فى  املدرسني  من  املبعوثني  أعداد  وزيادة  األزهر، 
لتأهيل  التدريبية  الربامج  وتكثيف  أفريقيا،  دول 
األئمة والوعاظ بها، بالتوازي مع القوافل الدعوية 
اليت يرسلها األزهر ملواجهة األفكار املتطرفة اليت 
الوسطي،  الفكر  ونشر  املتشددة  اجلماعات  تبثها 
والطبية  اإلغاثية  القوافل  تسيري  عن  فضاًل 
عجز  بها  واليت  احتياًجا،  األشد  األفريقية  للدول 
والعمل  عنهم،  املعاناة  لرفع  الطبية،  الطواقم  فى 

األزهر  لشيخ  خارجية  زيارات  عدة  ترتيب  على 
افتتاح مراكز  إمكانية  أفريقيا، وحبث  إىل غرب 
بني  الزيارات  وتبادل  بها،  العربية  اللغة  لتعليم 
ودول  األزهر  فى  والدعوية  التعليمية  املؤسسات 
أفريقي، يأتي ذلك فى إطار جهود األزهر الشريف 
أواصر  وتعزيز  األفريقية،  القارة  دعم شعوب  فى 
كافة  فى  أفريقيا  وعلماء  ودول  بينه  التعاون 
واإلغاثية،  والدعوية  والفكرية  العلمية  اجملاالت 
لشعوب  واالزدهار  التقدم  حتقيق  فى  يساهم  مبا 

القارة اإلفريقية.
الدكتور  األكرب  اإلمام  فضيلة  وافق  كما 
على  مؤخًرا  الشريف،  األزهر  شيخ  الطيب،  أمحد 
قرار جلنة شئون الطالب الوافدين،مبضاعفة عدد 
أفريقيا،لتصبح  لطالب  املقدمة  الدراسية  املنح 
دراسية،  منحة   800 من  بداًل  منحة   1600
وزارة  مع  بالتنسيق  الشريف  األزهر  وُيعلن 
فى  مصر  سفارات  خالل  املصرية،من  اخلارجية 
املتعلقة  الضوابط  املنح،وحتديد  تلك  أفريقيا،عن 
بشغلها،وإجراءات تلقي طلبات الدارسني األفارقة 
الطالب  وانتقاء  منها،  فىاالستفادة  الراغبني 
املتميزين منهم، مبا يضمن االستفادة املثلى منها. 

فضيلة اإلمام األكرب الدكتور أمحد الطيب، شيخ األزهر الشريف
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* التعليم العالي: 512 منحة 
دراسية فى 2019 ألفريقيا

العالي  التعليم  وزير  أعلن 
أمام  الغفار،  عبد  خالد  الدكتور 
فى  األفريقية  الشئون  جلنة 
عقدت  واليت  املصري،  الربملان 
لبحث خطة وزارة التعليم العالي 
توجه  لدعم  العلمي  والبحث 
مصر ألفريقيا، خاصة مع تولي 
األفريقي  االحتاد  رئاسة  مصر 
منحة   512 هناك  أن  عن   ،2019
أن  2019، مؤكًدا  دراسية فى عام 
مصر ترغب فى تقديم املزيد من 

املنح الدراسية، خاصة فى ظل أن الدول األفريقية 
تسعى للحصول على منح دراسية جمانية متاًما، 
وأن الوزارة تطمح إىل زيادتها فى السنوات القادمة، 
كما نوه "عبد الغفار" إىل أن املعهد القومي لألورام 
األفريقية،  الدول  االتفاقيات مع  العديد من  أبرم 
التنمية  لبنك  تقدمت  الوزارة  أن  إىل  الفًتا 
األفريقي بطلب دعم مالي مببلغ 50 مليون دوالر 
لدعم التعليم الفين والتدريب التطبيقي للطالب 

األفارقة بكافة الصناعات الفنية.
العالي  التعليم  وزير  مستشار  أبرز  كما 
توجه  لدعم  الوزارة  خطة  اخلارجية،  للعالقات 
تستهدف  الوزارة  أن  إىل  الفًتا  ألفريقيا،  مصر 
إلنشاء  خُمططات  هناك  وأن  ككل،  أفريقيا 
مركز أفريقي للتعليم الفين بالتعاون مع االحتاد 
األفريقى على أن تكون مصر حاضنة هلذا املركز 
مثلما قام االحتاد األفريقى بإنشاء مخس جامعات 
القارة،  أرجاء  شتى  فى  خمتلفة  بتخصصات 
من  العديد  باستضافة  اقرتاًحا  هناك  أن  مضيًفا 
كل  املشرتكة  واالجتماعات  والندوات  املؤمترات 
شهر خالل العام احلالي، فضاًل عن إرسال العديد 

من القوافل الطبية لعدد من الدول األفريقية.
قد  الوزراء  جملس  كان  السياق،  هذا  ويف 
أعلن عن توفري عدد غري مسبوق من املنح لشباب 

املنح  من  كم  أكرب  ليشهد  العام،  هذا  أفريقيا 
األفريقية  والكوادر  للشباب  التدريبية  والدورات 
فى تاريخ مصر، موضًحا أنها هذه الدورات ستقام 
للدول  مدربني  إرسال  إىل  باإلضافة  مصر،  فى 
األفريقية، فضاًل عن تنوعها الكبري ليشمل كافة 
أفريقيا، سواء من خالل وزارة  مناحي احلياة فى 
أجل  من  للشراكة  وكالتها  عرب  اخلارجية 
األكادميية  خالل  من  أو  أفريقيا،  مع  التنمية 
الوطنية لتدريب الشباب، واليت ستتحمل املسئولية 

األكرب فى هذا األمر.
تفعيل 7 منح للشباب األفارقة للدراسة  	*

بأكاديمية الفنون
للتواصل  جسًرا  تعد  الناعمة  القوى  بأن  إمياًنا 
بني الشعوب وانعكاًسا لثقة القارة السمراء فى مصر 
الثقافة  وزيرة  كشفت  الدولية،  ملكانتها  تقديًرا 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، عن أنه مت تفعيل 7 
بأكادميية  للدراسة  أفارقة  لشباب  دراسية  منح 
الفنون، والبدء فى أخذ إجراءاتها،موضحة أهمية 
إىل  مشرية  الفنون،  بكلية  أفارقة  طالب  تواجد 
أن هذه هي بداية ملرحلة جديدة، وأن هناك منح 
أكادميية  داخل  العربية  اللغة  لتعلم  أخرى 
الفنون، فضاًل عن تفعيل مراكز ثقافية مصرية 

ببعض الدول اإلفريقية.

 وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار
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مبناسبة   2019 عام  خالل  الوزارة  خطة  وعن 
"عبد  أوضحت  األفريقي،  لالحتاد  مصر  رئاسة 
الدايم" أن اخلطة تأتي للتأكيد على دعم وتعزيز 
الرتاث الثقايف والفين بني مصر وأفريقيا،وتضم 110 
فعاليات فى مجيع اجملاالت من خالل املهرجانات 
طوال  الوزارة  قطاعات  تنظمها  التى  واألحداث 
زائري  األفارقة  معاملة  إىل  باإلضافة  العام، 
معاملة  للوزارة  التابعة  والقومية  الفنية  املتاحف 
وأيًضا  التذاكر،  أسعار  خيص  فيما  املصريني 
اصدار 10 أعمال مرتمجة، إلبراز الُكتاب واملفكرين 
ودعوة  العام،  أفريقيا  تاريخ  وموسوعة  األفارقة، 
واملشاركة  للحضور  مبصر  األفريقية  اجلاليات 
فى خمتلف عروض األداء التى تقدم على مسارح 

الدولة.
مد خطوط الطيران المدني إلى 24 دولة  	*
بالجوازات  ممر  وتخصص  أفريقية 

لألشقاء 
والرؤية  أفريقيا  فى  التوسع  حنو  خطتها  فى 
توجه  لدعم  املدني  الطريان  لوزارة  املستقبلية 
مصر ألفريقيا، وأهمية الوزارة ونشاط الشركة 
األفريقية،  املصرية  العالقات  دعم  فى  الوطنية 
من  العديد  طلب  خالل  من  جلًيا  ظهر  والذي 
مباشرة  رحالت  بوجود  األفريقية  الدول  سفراء 
وعلى  للطريان،  مصر  لشركة  مشرتكة  أو 
تواجه  اليت  املعوقات  من  العديد  وجود  من  الرغم 
قطاع الطريان املدني فى أفريقيا، إال أن الشركة 
حبقوق  واخلاصة  الثنائية  باالتفاقيات  تلتزم 
النقل وتبادل احلريات داخل القارة مع العديد من 

الدول األفريقية، واليت من خالهلا تقوم الشركة 
الوطنية مصر للطريان مبد خطوطها إىل 24 دولة.
فى  للتوسع  الشركة  إسرتاتيجية  إطار  ويف 
أفريقيا تقوم حالًيا خالل موسم شتاء 2018 - 2019 
األفريقية،  للمدن  أسبوعية  رحلة   197 بتشغيل 
املدني  الطريان  سلطة  مع  بالتنسيق  تقوم  كما 
حقوق  وتبادل  الثنائية  االتفاقيات  لتحديث 
لتنمية  الدولة  توجه  مع  يتماشى  مبا  النقل 
لكل  خطوط  تسيري  املقرر  من  أنه  العالقات،كما 
من كيجاىل عام 2019، وأبوجا وأبيدجان وجيبوتي 

عام 2020، واجلابون وجنوب الكامريون عام 2021. 
كما قامت السلطات املصرية بتخصيص ممر 
األفريقي  االحتاد  دول  ملواطين  باجلوازات  خاص 
لألشقاء  التفضيلية  املعاملة  إطار  فى  باملطار 
األفارقة، حيث يأتي هذا اإلجراء لتسهيل إجراءات 
الدخول اخلاصة مبواطين الدول األفريقية،تعبرًيا 
املصري  واحلرص  األفريقي،  التضامن  قيم  عن 
األفارقة  األشقاء  مع  االندماج  عملية  تعزيز  على 

على خمتلف املستويات.
الشباب  لتأهيل  التخطيط: برامج  وزارة  	*

األفريقي للقيادة 
 تنفيًذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ظل  فى  السيما  األفريقية،  مصر  ملكانة  وتعزيًزا 
اجلاري،  العام  األفريقي  لالحتاد  مصر  رئاسة 
وزيرة  السعيد،  هالة  الدكتورة  أوضحت 
هناك  أن  اإلداري،  واإلصالح  واملتابعة  التخطيط 
وأكادميية  اخلارجية  وزارة  مع  قائًما  تنسيًقا 
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التدريبية  الربامج  من  جمموعة  لطرح  التدريب، 
وضع  على  القارة  شعوب  تساعد  اليت  املتميزة، 
األبعاد  فى  التكامل  وحتقيق  وطنية  أجندات 
جانب  إىل  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية 
التخطيط  معهد  يقدمها  تدريبية  برامج 
القومي، فى جمال اإلصالح اإلداري، والتخطيط 
هلذه  اإلداري  اجلهاز  قدرات  ورفع  اإلسرتاتيجي، 
الدول، فضاًل عن برامج خاصة بالتأهيل السياسي 
مع  واألمنية،  اإلسرتاتيجية  والدراسات  للمرأة، 

وأن يكون هلن اسهامات فى جماالت التنمية داخل 
من  مشاركات  إدماج  ضرورة  مع  جمتمعهن، 
اخلاص  الربنامج  أن  وأوضحت  اإلعاقة،  متحدي 
املهارات  اكتساب  على  يركز  األفريقية،  باملرأة 
حيُث  اجملتمعي،  واالندماج  بالقيادة،  تتعلق  اليت 
وصناع  القادة  مع  االخنراط  للمتدربات  يتيح 
القطاع  فى  الرائدة  والشخصيات  مبصر،  القرار 
يدعم  مبا  واإلعالم،  املدنى  واجملتمع  اخلاص 

االرتقاء بقدرات املرأة األفريقية.

السيسى و البشيرخالل مباحثائهما

فى  األعمال  بريادة  خاصة  برامج  تقديم  حبث 
املدارس واجلامعات، الفتة إىل أن عدًدا من الدول 
فى  مصر  خربة  من  االستفادة  طلب  األفريقية 
العمل  وسيتم  لديها،  احلكومية  اخلدمات  ميكنة 
جائزة  على  مصر  حصول  بعد  خاصة  ذلك،  على 

االبتكار احلكومي على مستوى أفريقيا.
الرئاسية لتدريب  املبادرة  أن  "السعيد"،  أضافت 
من  عدد  طرح  ستتضمن  األفريقي،  الشباب 
تأهيل  برنامج  مقدمتها  فى  التدريبية،  الربامج 
من  السيدات  ويستهدف  للقيادة،  األفريقية  املرأة 
القارة األفريقية الالتي لديهن سجل  كل أحناء 
متميز فى جمال اإلدارة والقيادة وريادة األعمال 

املهين  املسار  برنامج  طرح  سيتم  أنه  كما 
املدنية"  "اخلدمة  حماور  على  األفريقي  للشباب 
واإلدارية  املهنية  املهارات  صاحب  الشباب  لتأهيل 
"التأهيل  اإلدارية، وحمور  املناصب  الفائقة لتوىل 
األفريقية  اجلامعات  طلبة  لربط  العمل"  لسوق 
اخلاص  القطاع  بشركات  التخرج  حديثي  والطلبة 
تدريب  فرص  توفري  خالل  من  املصري،  السوق  فى 
وريادة  إدارة  "مهارات  حمور  وكذا  خمتلفة، 
األعمال"،لتنمية مهارات الشباب األفريقى فى جمال 
احلوكمة  برنامج  إىل  باإلضافة  األعمال،  ريادة 
ورش  من  سلسلة  يقدم  األفريقية،والذي  املصرية 
فيما  الوعي  خلق  إىل  تهدف  اليت  القدرات  بناء 

الكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط واملتابعة ولقاء مع عدد من السيدات  االفارقة 



23

احلوكمة  وتعزيز  العامة  اإلدارة  مبفهوم  يتعلق 
لتنمية  املتدربني،  قدرات  بناء  الرشيدة،وبرنامج 
املناسب  بالقدر  وتأهيلهم  األفارقة  املدربني  قدرات 

للقيام بعملية التدريب فى اجملاالت املختلفة.
لالستثمار  الوطنية  "الشركة  تأسيس  	*

األفريقي"
لوزارة  الرتخيص  على  الوزراء  جملس  وافق 
الزراعة واستصالح األراضي باالشرتاك مع عدد من 
اجلهات الوطنية فى تأسيس شركة مساهمة باسم 
األفريقي(  لالستثمار  املصرية  الوطنية  )الشركة 
الزراعة واستصالح  على أن يتم متويل حصة وزارة 
األراضي من موازنة مشروع املزارع املصرية املشرتكة 
مع الدول األفريقية واملدرج خبطة ديوان عام الوزارة 

للعام املالي 2019/2018. 
توجيهات  تنفيذ  إطار  فى  املشروع  هذا  ويأتي 
اجلمهورية،فى  رئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
بتنفيذ   ،2017 ديسمرب  فى  تنزانيا  إىل  زيارته  ضوء 
مع  املتكامل  واحليواني  النباتي  اإلنتاج  مشروعات 
دولة تنزانيا لالستفادة مما متتلكه من ثروة حيوانية 
التنموية  املشروعات  املشروع من  ضخمة، حيث يعد 
بهدف  األفريقية  القارة  إىل  توجه  واليت  املصرية 
األفريقية  الدول  الفعال فى  املصري  التواجد  تعزيز 
بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة،ويهدف 
املشروع إلي التعاون مع الدول األفريقية من خالل 
نقل التكنولوجيا واخلربة املصرية فى اجملال الزراعي 
وفتح أسواق الدول األفريقية أمام املنتجات الزراعية 
املصرية  احملاصيل  وهجن  أصناف  وخاصة  املصرية 

املتفوقة فى إنتاجيتها. 
الشباب والرياضة: خطة متكاملة لتعزيز  	*

التوجه نحو أفريقيا 
ومبادرات  برامج  والرياضة  الشباب  وزارة  أعدت 
لتعزيز  حمددة،  زمنية  مدد  خالل  للتنفيذ  قابلة 
التعاون  تنمية  وسبل  حنوأفريقيا  املصري  التوجه 
الرياضى مع الدول األفريقية، خاصة وأن الرياضة 
فقط  وليس  الشعوب  بني  الطيبة  العالقات  ختلق 

حترص  الذى  األمر  وهو  التنافسية،  الرياضة 
حتقيق  سبيل  براجمها،وفى  خالل  الوزارة  عليه 
مقدمتها  جماالت،فى  عدة  اخلطة  مشلت  ذلك، 
واألنشطة  واملهرجانات  باالحتفاالت  يتعلق  ما 
والرتاثية  التعبريية  الفنون  مهرجان  مثل  الرتاثية، 
األفريقي،  للشباب  النيل  سفينة  األفريقي،  للشباب 
أوسكار  أفريقيا،  بيوم  االحتفال  قارة  جتمعنا 
لطالبات  األفريقية  الفتاة  أوملبياد  األفريقي،  األبداع 
وطالبات  لطلبة   "cossfit" الـ  مهرجان  اجلامعات، 
 ،2019 أبريل  أفريقيا  األفريقية،ماراثون  اجلامعات 
مؤمتر  اخلطة،  تتضمن  املؤمترات،  جملال  وبالنسبة 
أطفال أفريقيا 2063، مؤمتر ميثاق الشباب األفريقي، 
املؤمتر األول للطب الرياضي ويعد األول من نوعه، 
رائدات  ملتقى  هناك  امللتقيات  مبجال  يتعلق  وفيما 
األعمال  لرواد  األول  األفريقي  الشباب  األعمامللتقى 
املواطنة  حول  األفريقي  الشباب  ملتقى  اجملتمعية، 
شعار  حتت  األفريقي  الشباب  ملتقى  والتنمية، 
شباب  منتدى  األول،  الرياضي  امللتقى  "مبادرون"، 
أفريقيا حلوض النيل حتت شعار "نيل واحد.. شعب 

واحد".
ضمن  الشباب  وزارة  استهداف  عن  فضاًل  وذلك 
األفريقي  لالحتاد  حماكاة  منوذج  عقد  خطتها 
"طالئع أفريقيا.. األمل واملستقبل"، فى ديسمرب 2019، 
ملنتدى  مماثلة  إليكرتونية  منصات  إىل  باإلضافة 
شباب العامل، كما تشمل الربامج املعسكر األفريقى 
تكنولوجيا  جمال  فى  األفريقيات  األعمال  لرائدات 
دورة  األفريقي،  الشباب  بيوم  واالحتفال  املعلومات، 
للحكام  النفسية  الضغوط  جملابهة  خمصصة 
ومدربي املنتخبات، وبرنامج الوعي األفريقي "منحة 

هيكل للقيادة اإلعالمية".
تاون"  كيب   - "القاهرة  طريق   *	تنفيذ 

لتنمية القارة األفريقية
ألن مصر تنظر إىل أفريقيا من منظور مصلحة 
القارة ككل وتنميتها، وتسعى باستمرار إىل خدمة 
التنمية  خطة  فى  مشاركتها  خالل  ومن  أشقائها، 
منظومة  إلعادة  تسعى  أنها  النقل  وزارة  كشفت 
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النهري، خاصة وأن أغلب دول أفريقيا تعاني  النقل 
من جودة الطرق، األمر الذي يتطلب رفع كفائتها 
الربط  الربط، وُيعد مشروع  أواًل لتنفيذ مشروعات 
النهري "اإلسكندرية - فيكتوريا" أحد أبرز املشروعات 
بوابة  مصر  تكون  أن  إىل  ويهدف  تنفيذها  يتم  اليت 
النقل النهري إىل وسط القارة، عرب نهر النيل،  فضاًل 
عن أن مصر تعمل على تنفيذ "القاهرة - كيب تاون" 
الربىالذى يبلغ طوله حنو 10300 كم، ويبدأ من ميناء 
بالقاهرة-  مروًرا  املتوسط  البحر  على  اإلسكندرية 
وتنزانيا  وإثيوبيا  السودان  وجنوب  السودان  إىل 
وكينيا وزامبيا وصواًل إىل جنوب أفريقيا، حيث مت 
االنتهاء من اجلزء اخلاص مبصر فى الطريق حتى 

حدود السودان، وأصبح جاهًزا للعمل.
بأكاديمية  مجانية  تدريبة  منحة   100	 *
والدارسين  لألئمة  الدولية  األوقاف 

األفارقة
لدعم  خطتها  عن  األوقاف  وزارة  كشفت 
التواصل املصري األفريقي العام احلالي مبناسبة 
أطلقت  حيث  األفريقى،  لالحتاد  مصر  رئاسة 
والتسامح  احلوار  "عام  2019م  عام  مبادرة  الوزارة 
لتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  أفريقيا،  فى  الديين" 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع دائرة التعاون 
مع الدول األفريقية ملد جسور التواصل احلضاري 
الوزارة  اهتمام  وأن  خاصة  شعوبها،  كافة  مع 
بتعزيز التعاون الديين مع دول أفريقيا يأتى ضمن 
اإلسالم  صحيح  نشر  على  تركز  التى  رسالتها 
واألئمة  العلماء  وإيفاد  العامل  دول  خمتلف  فى 
الدولية  الدينية  املؤمترات  وتنظيم  املتميزين 
حبضور أفريقي متميز، كما أن الوزارة حترص 
خالل  من  أفريقيا  فى  جهودها  مضاعفة  على 
تكثيف التعاون املثمر مع دول القارة وتعمل على 
الواقع األفريقي  تفعيل مبادراتها بهذا على أرض 
من خالل التنسيق والتعاون مع القيادات الدينية 

مبختلف دول القارة.
تعمل الوزارة أيًضا على إيفاد أئمة دائمني إىل 
شهر  خالل  أنه  عن  فضاًل  القارة،  دول  من  عدد 

رمضان من كل عام يتم إيفاد أئمة وقراء إلحياء 
احتياجات  تليب  كما  الكريم،  الشهر  وليالي  أيام 
وتشمل  الدينية  الكتب  من  األفريقية  القارة  دول 
اإلسالمية  للشئون  األعلى  اجمللس  مطبوعات 
الطالب  لبعض  الدراسية  املنح  إىل  باإلضافة 
القارة، وقد بلغ  الدارسني باألزهر الشريف ودول 
عام  من  أفريقيا  تلك  إىل  املصدرة  املكتبات  عدد 
اجمللس  إصدارات  من  مكتبة   65 -2018م(  )2013م 
الدراسية  املنح  وعدد  اإلسالمية،  للشئون  األعلى 
)81( منحة، كما أن هناك اتفاقيات تعاون موقعة 
الشئون  جمال  فى  أفريقية  دول  وعدة  مصر  بني 
الدينية، تصل عدد هذه االتفاقيات إىل )7( بدول 
 - ليبيا   - السودان   - تونس  )املغرب-اجلزائر- 
اتفاقيات  مشاريع  إىل  إضافة  ليربيا(،   - تنزانيا 
تعاون ومذكرات تفاهم بدول )غنيا كوناكرى- 

الصومال- جيبوتي(.
املركز  على  الكامل  باإلشراف  الوزارة  تقوم 
1964م،  عام  أنشئ  والذي  تنزانيا  بدولة  اإلسالمى 
ويهدف إىل التوعية الدينية والثقافية فى تنزانيا 
الشرق األفريقي من خالل جمموعة  وكل دول 
خمتارة بعناية فائقة من مبعوثي وزارة األوقاف 
الشرعية  املواد  لتدريس  موفًدا   )11( عددهم  ويبلغ 
والعربية، وتتحمل الوزارة رواتبهم كاملة ورواتب 
باملركزكما  املشاركني  التنزانيني  املعلمني 
األنشطة  كل  على  الكاملة  النفقات  تتحمل 
بها  الدارسني  عدد  بلغ  الذى  املركز  ومنشئات 
حنو )1000( طالب تقريًبا، فضاًل عن أنه يتم توجيه 
الدعوات لكثري من دول القارة األفريقية حلضور 
للشئون  األعلى  للمجلس  السنوي  الدولي  املؤمتر 
مؤمتر  فى  املشاركني  عدد  بلغ  وقد  اإلسالمية، 
الوزارة الدولي األخري الذي عقده اجمللس األعلى 
الشخصية  "بناء  عنوان  حتت  اإلسالمية  للشئون 
على  واحلفاظ  الدول  تقدم  فى  وأثره  الوطنية 
من  ومشارًكا  ضيًفا   )27( العام  هذا  هويتها" 
اجملالس  ورؤساء  ومفتون  وزراء  منهم  دولة   )16(
أن  كما  ببالدهم،  اإلسالمية  للشئون  العليا 
الوزارة توجه الدعوات كذلك سنوًيا لدول القارة 
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املسابقة  فى  للمشاركة  األفريقية 
شارك  وقد  الكريم  للقرآن  العاملية 
 )18( عدد  2018م  األخرية  املسابقة  فى 
دولة، ويف إطار دعم العالقات املصرية 
األفريقية مت تكريم مفيت تنزانيا من 
قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 
األوقاف  وزارة  احتفاالت  فى  2018م 

بذكرى املولد النبوي الشريف.
وزارة  دور  إطار  فى  أنه  كما 
الفكر  نشر  فى  املصرية  األوقاف 
الفكر  ومواجهة  املستنري،  الوسطي 

واخلطباء  األئمة  مبستوى  واالرتقاء  املتطرف، 
الدينية  الدراسات  مبجال  والعاملني  والواعظات 
والباحثني  والدكتوراه  املاجستري  وطالب 
الرائد  الدور  إطار  وِفى  الدينى،  الشأن  فى 
لتدريب  الدولية  املصرية  األوقاف  ألكادميية 
الوزارة  قررت  املدربني،  وإعداد  والواعظات  األئمة 
ختصيص مائة منحة تدريب جمانية بأكادميية 
األفارقة  والدارسني  لألئمة  الدولية   األوقاف 

مبناسبة رئاسة مصر لالحتاد األفريقي.
مؤخًرا قرر الدكتور حممد خمتار مجعة وزير 
األفريقية  للشئون  دائمة  جلنة  إنشاء  األوقاف 
برئاسة  اإلسالمية  للشئون  األعلى  باجمللس 
األفريقية  الدراسات  أستاذ  فليفل  سيد  الدكتور 
األفريقية  والدراسات  البحوث  معهد  وعميد 
لالحتاد  مصر  رئاسة  إطار  فى  وذلك  األسبق، 
األفريقي، موضًحا أن أعمال اللجنة ستبدأ بعمل 
موسوعة أعالم أفريقيا فى خمتلف اجملاالت، وقد 
شرع فريق من الباحثني باجمللس األعلى للشئون 

اإلسالمية فى العمل بالفعل.
هدية  إلكتروني  وموقع  ُكتب  سلسلة  	*

الهيئة العامة لالستعالمات ألفريقيا
مصر  لرئاسة  اإلعالمية  املواكبة  إطار  فى   
العامة  اهليئة  أصدرت  األفريقي،  لالحتاد 
فى  "مصر  بعنوان  شاماًل  كتاًبا  لالستعالمات، 

لرئاسة  مصر  تولي  مع  تزامًنا  وذلك  أفريقيا" 
أول  هو  هذا  ُيعد  احلالي،  العام  األفريقي  االحتاد 
باللغات  الكتاب  للهيئة، حيث صدر  إصدار موسع 
وترمجة  والفرنسية،  واإلجنليزية  العربية 
ملخصات له إىل بعض اللغات األفريقية، خاصة 
املصري  الشعب   لدى  الوعي  زيادة  يستهدف  وأنه 
بالقارة األفريقية، وكذلك تقديم وشرح سياسة 
الشعوب  كافة  إىل  أفريقيا  قارة  جتاه  مصر 

األفريقية الشقيقة.
يتضمن الكتاب استعراًضا شاماًل لسياسة مصر 
اآلن،  حتى   1952 يوليو  ثورة  منذ  أفريقيا  جتاه 
كافة  ومشول  بدقة  تغطي  فصول   8 خالل  من 
 - )السياسية  األفريقية  املصرية  العالقات  جوانب 
االقتصادية - املائية - األمنية - الثقافية(، مع إبراز 
األفريقية  التجمعات  داخل  مصر  لنشاط  خاص 

القارية واإلقليمية.
أخذت  اليت  الٌكتب  سلسلة  مع  ومتاشًيا 
"االستعالمات" فى نشرها واحد تلو األخر، أصدرت 
العربية  باللغات  جديدة  كتب  عدة  اهليئة، 
واألجنبية وعدد من الدول األفريقية ومن منطلق 
مصرية  إعالمية  كمؤسسة  ودورها  اهليئة  مهمة 
شاملة  إلكرتونية  بوابة  اهليئة  أطلقت  حكومية، 
باللغات  اإلنرتنت  شبكة  على  مواقع  عدة  تتضمن 
ولغة  والسواحلية  والفرنسية  واإلجنليزية  العربية 

 الدكتور حممد خمتار مجعة، وزير األوقاف املصرى
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والصينية  والربتغالية  واألمهرية  اهلوسا 
http://africa. البوابة  وُتعد  واإلسبانية، 

جادة  حماولة  أكرب  هي   /sis.gov.eg
بلغاتها  األفريقية  الشعوب  مع  للتواصل 
األوروبية  اللغات  إىل  إضافة  احمللية، 
إضافة  األفريقية  القارة  فى  املنتشرة 
أجل  من  ذلك  يأتي  العربية  اللغة  إىل 
حتقيق أهداف الدولة فى تعزيز عالقات 
مع  خاصة  األفريقية  الشعوب  مع  مصر 
تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة 
االحتاد األفريقى وختاطب البوابة الشعب 
األفريقية  بالدول  لتعريفه  أواًل  املصري 

ورموزها  وثقافتها  وأخبارها  معها،  مصر  وعالقات 
وغري  وحضارتها  وتارخيها  واقتصادها،  وأدبائها 
بلغات  األفريقية  الشعوب  مجيع  ختاطب  كما  ذلك، 
للموقع  مستخدم  كل  جيد  لكي  قراءتها  تستطيع 
العالقات  عن  وأخبار  وتقارير  دولته،  أخبار  كل  فيها 
الدول  بني  اجلماعي  العمل  وعن  بالده،  مع  املصرية 
األفريقية األخرى طوال العام، كما تتيح كافة هذه 
األخبار والتقارير واملعلومات أمام مستخدمي اإلنرتنت 

فى أحناء العامل باللغات الستة اليت صدر بها.
 )10( حنو  البوابة  نسخ  من  نسخة  بكل  ويوجد 
مصر  باب  أبرزها  يومًيا  حتديثها  يتم  متماثلة  أبواب 
املوقع  أساسية عن مصر مثل  الذي يعرض معلومات 
املتداولة  والعملة  السكان  وعدد  واللغة  واملساحة 
القومي  والنشيد  العلم  عن  ومعلومات  القومي  والعيد 
والعاصمة وأهم املدن وأهم املعامل السياحية ويعرض 
الباب أيًضا نبذة عن تاريخ مصر، كما يشمل معلومات 
عن النظام السياسي وسياسة مصر اخلارجية وغريها 
مع حتديث يومي لألخبار عن مصر فى كل اجملاالت، 
املتعلقة  األخبار  أهم  به  وتنشر  اليوم  أفريقيا  باب  ثم 

بأفريقيا ككل وبكل دولة من الدول األفريقية،
الذي  األفريقية  الصحافة  عرض  باب  إىل  إضافة 
الدول  الصادرة فى خمتلف  الصحف  يعرض عناوين 
األفريقية بلغاتها وكذلك أهم املقاالت والتقارير فى 
الصحف ويتم حتديثه بشكل يومي، وباب آخر حيمل 

مصر  عالقات  ويتناول  وأفريقيا  مصر  باب  عنوان 
األخبار  وكل  جوانبها  مجيع  من  األفريقية  بالدول 
دول  عن  آخر  باب  ثم  الشأن،  بهذا  املتعلقة  اليومية 
الدول  عن  أساسية  معلومات  ويقدم  نفسها  أفريقيا 
بشكل  دولة  كل  أخبار  أهم  إىل  باإلضافة  األفريقية 
يومي )مقسم داخلًيا إىل 54 باًبا فرعًيا كل منها خيص 
املكتبة  باب  أيًضا  املوقع  أبواب  ومن  أفريقية(،  دولة 
بأفريقيا  املتعلقة  والدوريات  الدراسات  أهم  ويعرض 
ويشمل عرض أهم األحباث العلمية والرسائل الصادرة 
عن  فضاًل  وخارجها،  مصر  فى  األفريقي  الشأن  فى 
األجندة اليت تشمل أهم األحداث فى القارة األفريقية 
طبًقا للتاريخ، ويف باب شخصيات أفريقية: مت عرض 
بكل  وتعريف  البارزة  األفريقية  الشخصيات  سرية 
 - سياسية  )شخصيات  هلا  الذاتية  والسرية  شخصية 
أدبية - ثقافية - رياضية - إخل( مثل الرموز األفريقية 
ومجال  مانديال  مثل  السياسة  جمال  فى  اخلالدة 
أفريقيا،ويف  لنهضة  املؤسسني  واآلباء  الناصر  عبد 
العاملي، وجنيب  األديب  جمال األدب مثل يول سونيكا 
وايا  جورج  مثل  الرياضة  فى  وكذلك  حمفوظ، 
أجل  من  وغريهم،  صالح  وحممد  اخلطيب  وحممود 
تعريف األجيال اجلديدة فى القارة بهذه الشخصيات 

األفريقية العظيمة، وختليد أمسائها.

د. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة لالستعالمات 

إعداد:حممد طلعت 
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جولة تاريخية للرئيس السيسي فى غرب أفريقيا
لدعم وتوثيق العالقات التاريخية ودفع التعاون اإلقتصادى إلى االمام 

زيارة غينيا
الرئيس  واستــهل 
هـــــــذه  الســـيـــــسي 
بزيارة  اجلــــــــــــــولة 
 7 يف  لغينيا  تارخيية 
كونها   ،2019 أبريل 

الصداقة  منذ  تارخيية  بعالقات  وغينيا  مصر  وترتبط   .1965 عام  منذ  للبالد  مصري  لرئيس  األولي 
القوية اليت ربطت الرئيسان مجال عبد الناصر وأمحد سيكوتوري. وحظي الرئيس السيسي باستقبال 
حافل جتلي يف احتشاد اآلالف من املواطنني يف شوارع العاصمة كوناكري الستقبال الرئيس املصري. 
وخالل لقائه بالرئيس الغيين، أكد السيسي علي عمق العالقات التارخيية األخوية بني مصر وغينيا، 
واليت توطدت على مر السنني يف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية، حيث انعكست يف 
إنشاء جامعة "مجال عبدالناصر" بالعاصمة الغينية كوناكري، واليت تعد رمزاً حيًا على متانة العالقات 
بني البلدين. وقال املتحدث الرمسي باسم رئاسة اجلمهورية، إن الرئيس الغيين رحب بزيارة الرئيس 
لرئيس مصري إىل غينيا منذ أكثر من مخسة عقود، منوهًا إىل عمق  زيارة  أول  لكونها  التارخيية، 
التعاون املشرتك، ال سيما  العمل على تطوير خمتلف أطر  البلدين، وضرورة  التارخيية بني  العالقات 
من خالل متابعة النتائج املثمرة اليت أسفرت عنها املباحثات املعمقة اليت متت خالل زيارته الثنائية إىل 

مصر يف مايو 2017، خاصًة يف اجملالني االقتصادي والتجاري.
ومثن الرئيس "كوندي" الدور املصري احملوري والنشط يف عمقها االسرتاتيجي يف أفريقيا، خاصًة 
بتعظيم  مصر  قيام  إىل  القارة  حاجة  إىل  منوهًا  األفريقي،  لالحتاد  املصرية  الرئاسة  انطالق  مع 
الّسلم  بقضايا  املتعلقة  سيما  ال  األفريقية،  الشواغل  خمتلف  معاجلة  يف  والفعال  اإلجيابي  اخنراطها 

واألمن والتنمية، ملا هلا من ثقل وتواجد مؤثرين على الساحتني اإلقليمية والدولية. 

قام الرئيس عبد 
الفتاح السيسي 
جبولة يف غرب 

أفريقيا مشلت دول 
غينيا وكوت ديفوار 

والسنغال دعمًا 
لعالقات مصر بدول 
غرب القارة وحبث 

سبل حتقيق التعاون 
االقتصادي مع دول 

هذه املنطقة. 

الرئيس "كوندي" يستقبل الرئيس السيسي بالعاصمة كوناكرى بغينيا
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أعرب  الرئيس  أن  الرمسي  املتحدث  وأوضح 
مشيداً  غينيا،  بزيارة  سعادته  عن  املباحثات  خالل 
وتنوع  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  بتميز 
عزم  ومؤكداً  بينهما،  املشرتك  التعاون  جماالت 
مصر على تطوير آفاق التعاون مع غينيا، يف ضوء 
اهتمام مصر مبد جسور التعاون مع اجلانب الغيين 
بهدف تعزيز التنمية واالستقرار والبناء، واستثماراً 
للرصيد التارخيي املمتد بني البلدين، ال سيما من 
اللجنة  من  املقبلة  الدورة  عقد  حنو  الدفع  خالل 
املقبل  سبتمرب  شهر  فى  اجلانبني  بني  املشرتكة 

على مستوى وزيري اخلارجية.
باالرتقاء  املتبادل  مصر  اهتمام  الرئيس  وأكد 
مبا  غينيا  مع  والتجارية  االقتصادية  بالعالقات 
فيما  واألفريقي  اإلقليمي  التكامل  دفع  يف  يسهم 
منطقة  هدف  وحتقيق  البينية  بالتجارة  يتعلق 
التجارة احلرة األفريقية، كما أوضح تطلع مصر 
عبدالناصر"  "مجال  جامعة  تطوير  يف  للمساهمة 
ليس  وثقافية،  تعليمية  منارة  لتكون  بكوناكري 
فقط للشعب الغيين ولكن للقارة األفريقية ككل. 

قام  الناصر"،  عبد  "مجال  جلامعة  زيارته  وخالل 
اجلديد  اجملمع  مبين  بافتتاح  السيسي  الرئيس 
السيسي"  الفتاح  "عبد  الرئيس  اسم  حيمل  الذي 
الزعيم  متثال  عن  الستار  أزاح  كما  اجلامعة،  يف 
تعكس  الفتة  ويف  الناصر.  عبد  مجال  الراحل 
تقدير عظيم ملصر والرئيس املصري، قام الرئيس 
الغيين ألفا كوندي بتقليد الرئيس السيسي وسام 
االستحقاق الوطين، وهو أرفع وسام يف مجهورية 

غينيا. 
زيارة كوت ديفوار

اإلطالق  علي  نوعها  من  األولي  هي  زيارة  ويف 
الرئيس  قام  ديفوار،  كوت  إلي  مصري  لرئيس 
املصري يف 11 أبريل 2019 بزيارة تارخيية إلي البالد 
اليت تتمتع بثقل إقليمي يف منطقة غرب أفريقيا. 
بالرئيس  السيسي  الرئيس  التقي  الزيارة،  وخالل 
اإليفواري "احلسن واتارا" حيث أشاد الرئيس "واتارا" 
بالزيارة التارخيية واهلامة للرئيس املصري واليت 
تعكس حرص مصر علي استعادة مكانتها ودورها 
هي  مصر  وأن  السيما  أفريقيا،  قارة  يف  احملوري 
الرئيس احلالي لالحتاد األفريقي. وأكد الرئيس 
املمتدة  والروابط  الثنائية  العالقات  "واتارا"، متانة 
بالده  تطلع  عن  معربًا  ديفوار،  وكوت  مصر  بني 
لتدعيم مظاهر تلك العالقات بني البلدين، خاصة 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وكذا على الصعيد 
ديفوار  كوت  حرص  ظل  يف  وذلك  االقتصادي، 
وأشاد  بها.  املصرية  االستثمارات  تشجيع  على 
يف  العاملة  املصرية  الشركات  بنشاط  "واتارا" 
على  حكومته  حرص  تأكيد  مع  ديفوار،  كوت 
أي  وتذليل  هلا  الالزمة  التسهيالت  مجيع  توفري 

عقبات تواجهها.
رئاسة  باسم  الرمسي  املتحدث  وأوضح 
املباحثات  خالل  أعرب  الرئيس  أن  اجلمهورية، 
أول  لكونه  اعتزازه  عن  اإليفواري  الرئيس  مع 
رئيس مصري يزور كوت ديفوار، ومن ثم تطلع 
التعاون  آفاق  فتح  يف  الزيارة  تسهم  ألن  مصر 
مستوي  يف  نوعية  نقلة  حيقق  مبا  البلدين  بني 

 الرئيس السيسى يشهد جلسة رواد االعمال الشباب

 الرئيس الغيني ألفا كونديقلد الرئيس السيسي وسام االستحقاق الوطني
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وأكد  الثنائية.  العالقات 
الرئيس وجود آفاق واسعة 
التعاون  مستوى  لتطوير 
مصر  بني  االقتصادي 
وكوت ديفوار، مشرياً إىل 
أهمية العمل على االرتقاء 
مبعدالت التبادل التجاري 
مع  لتتسق  البلدين  بني 
الثنائية  العالقات  مستوى 
املتميزة، ومنوهًا باحلرص 
تواجد  تعزيز  على  املتبادل 
املصرية  الشركات 
ديفوار  كوت  يف  العاملة 
وتشجيع شركات جديدة 
على االستثمار هناك. كما 
استعداد  الرئيس إىل  أشار 
الدعم  لتقديم  مصر 
صعيد  على  ديفوار  لكوت 

تكنولوجيا  جمال  يف  التحتية  البنية  مشروعات 
املعلومات، وذلك يف ضوء اخلربة املصرية العريضة 
على  مصر  حرص  السيسي  وأكد  الشأن.  هذا  يف 
جمال  يف  اإليفواريني  األشقاء  مع  التعاون  تعزيز 
بناء القدرات والتدريب يف خمتلف اجملاالت املدنية 
علي  الزيارة  خالل  اجلانبان  واتفق  والعسكرية. 
بني  والتنسيق  السياسي  التشاور  تكثيف  أهمية 
امللفات  خبصوص  املقبلة  الفرتة  خالل  البلدين 
امللحة على الساحة األفريقية، ومن بينها تطورات 
إىل  بالقارة،  املختلفة  النزاعات  بؤر  يف  األوضاع 
املتطرف،  والفكر  اإلرهاب  مكافحة  أنشطة  جانب 
النزاعات،  بعد  اإلعمار يف مرحلة ما  إعادة  وجهود 
لالحتاد  مصر  رئاسة  تزامن  ضوء  يف  سيما  ال 
غري  احلالية  ديفوار  كوت  عضوية  مع  األفريقي 
الرئيسان  شهد  و  الدولي.  األمن  مبجلس  الدائمة 
لتعزيز  التفاهم  مذكرات  من  عدد  على  التوقيع 
التعاون بني البلدين يف جماالت الثقافة، والصحة، 
"احلسن  الرئيس  قام  كما  املعلومات.  وتكنولوجيا 
االستحقاق  وسام  السيسي  الرئيس  بتقليد  واتارا" 

الوطين وهو أرفع وسام يف كوت ديفوار. 
ألقي  اإليفواري،  الرئيس  مع  لقائه  وخالل 
اعتزازه  عن  فيها  عرب  كلمة  السيسي  الرئيس 
ديفوار  كوت  يزور  مصري  رئيس  أول  بكونه 
يف  احملورية  بالدولة  إياها  واصفًا  اإلطالق،  علي 
حميطها  يف  هامًا  دوراً  تلعب  "واليت  أفريقيا  غرب 
اإلقليمي، كما تتحمل يف الوقت الراهن مسئولية 
على  األفريقية  القارة  وقضايا  شواغل  متثيل 
احلالية  عضويتها  خالل  من  الدولية  الساحة 
الرئيس  أعرب  كما  الدولي."  األمن  جملس  يف 
تدعيم   " يف  الزيارة  هذه  تسهم  أن  يف  تطلعه  عن 
التارخيية السياسية  العالقات  الود وتعزيز  أواصر 
ما  مع  يتناسب  مبا  بلدينا  بني  واالقتصادية 
ميتلكانه من إمكانات وقدرات." كما شدد الرئيس 
أهمية   " علي  اإليفواري  الرئيس  مع  االتفاق  علي 
االنطالق بالروابط بني البلدين إىل اآلفاق الرحبة 
معدالت  زيادة  خالل  من  الثنائي،  للتعاون  املتاحة 
االستثمارات  وتشجيع  بيننا،  التجاري  التبادل 

الرئيس السيسي يلتقى بالرئيس اإليفواري "الحسن واتارا" 
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املصرية يف كوت ديفوار، فضاًل عن تكثيف التعاون 
يف جمال بناء القدرات من خالل الربامج التدريبية 
اليت تقدمها الوكالة املصرية للشراكة من أجل 

التنمية يف اجملاالت املدنية والعسكرية املختلفة." 
زيارة السنغال

وفى مساء 11 أبريل 2019، اختتم الرئيس جولته 
بغرب أفريقيا بزيارة السنغال، وهي الزيارة األولي 
واألولي  عامًا،   12 منذ  للسنغال  مصري  لرئيس 
لرئيس أجنيب للسنغال منذ تولي الرئيس ماكي 
سال الرئاسة لفرتة ثانية. وعقد الرئيس السيسي 
سال،  ماكي  السنغالي  الرئيس  مع  مباحثات 
تناولت حبث سبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية 
السياسية  املستويات  خمتلف  على  البلدين  بني 

تبادل  مت  أنه  إىل  مشرياً  واألمنية،  واالقتصادية 
وجهات النظر حول العديد من القضايا اإلقليمية 
والدولية، السيما األوضاع يف منطقة غرب أفريقيا. 
الرئيس  مع  مشرتك  صحفي  مؤمتر  وخالل 
العالقات  "إن  السيسي  الرئيس  قال  السنغالي، 

التارخيية األخوية اليت تربط بني مصر والسنغال، 
قد توطدت على مر السنني على خمتلف أصعدتها 
يف  وأذكر  واالقتصادية،  والسياسية  الثقافية 
اآلباء  مجعت  اليت  الوطيدة  العالقة  اإلطار  هذا 
صورتها  يف  التارخيية  العالقات  لتلك  املؤسسني 
الناصر"  عبد  "مجال  الرئيسني  يد  علي  احلالية، 
املاضي."  القرن  ستينيات  منذ  ِسنجور"  و"ليوبولد 
كما أوضح الرئيس أنه جرت خالل املناقشات مع 
وتطوير  تعزيز  سبل  حبث   " سال  ماكي  الرئيس 
العالقات الثنائية بني مصر والسنغال على خمتلف 
كما  واألمنية.  واالقتصادية  السياسية  املستويات 
القضايا  من  العديد  حول  النظر  وجهات  تبادلنا 
منطقة  يف  األوضاع  السيما  والدولية،  اإلقليمية 
أهمية  على  اتفقنا   " وأضاف  أفريقيا."  غرب 

تكثيف اجلهود لتعزيز العالقات بني البلدين على 
االقتصادي  اجملال  رأسها  وعلى  املستويات،  مجيع 
والتجاري، من خالل رفع معدالت التبادل التجاري 
يف  املصرية  االستثمارات  وتشجيع  البلدين،  بني 
ومبا  البازغة"،  "السنغال  خطة  إطار  يف  السنغال 

الرئيس السنغالى ماكى سال فى استقبال الرئيس السيسي
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حيقق املنفعة املشرتكة للبلدين. واتفقنا أيضًا على 
خالل  من  القدرات  بناء  جمال  يف  التعاون  تكثيف 
املصرية  الوكالة  تقدمها  اليت  التدريبية  الربامج 
املدنية  اجملاالت  يف  التنمية  أجل  من  للشراكة 
أهمية  على  "اتفقنا  وقال  املختلفة."  والعسكرية 
يف  والسنغال  مصر  بني  والتنسيق  التعاون  تعزيز 
إطار األمم املتحدة، وأجهزتها املختلفة، مبا يصب 
إضافة  األفريقية،  لقارتنا  اجلماعية  املصلحة  يف 
الي تعزيز جهود مكافحة التطرف واإلرهاب، ونشر 
التسامح  الفهم الصحيح لإلسالم، وترسيخ أسس 

واملواطنة يف قارتنا اإلفريقية."
الرئيس  قال  اإلقليمية،  األوضاع  صعيد  وعلي 
السيسي " استمعت لرؤية فخامة الرئيس »ماكي 

سال« حول سبل حتقيق االستقرار واألمن، وكذا 
دعم اجلهود االقتصادية باملنطقة، يف ضوء رئاسة 
رئاسة  وكذا  األفريقى،  لالحتاد  احلالية  مصر 
الدول  رؤساء  جلنة  احلالية  سال  ماكي  الرئيس 
النيباد/  مبادرة  لتوجيه  األفارقة  واحلكومات 
الوكالة األفريقية للتنمية، وكذا رئاسة سيادته 
املعنية  األفارقة  واحلكومات  الدول  رؤساء  للجنة 

بالتعليم والعلوم واالبتكار."

وال شك، فإن اجلولة اهلامة اليت قام بها الرئيس 
عززت  أفريقيا  غرب  ملنطقة  السيسي  الفتاح  عبد 
احلضور املصري الفعال يف القارة األفريقية، كما 
مع  عالقاتها  بتوثيق  مصر  إهتمام  علي  أكدت 
الدول األفريقية يف كل أرجاء القارة، خاصة وأن 
جولة الرئيس اهتمت بدعم العالقات االقتصادية 
مع دول غينيا وكوت ديفوار والسنغال، خاصة وأن 
أوائل  من  مصر  مع  جنب  إلي  جنبًا  الثالث  الدول 
احلرة  التجارة  اتفاقية  علي  صادقت  اليت  الدول 
القارية األفريقية، اليت صادق عليها حيت اآلن 19 
عليها  املصادقة  الدول  عدد  وصول  بانتظار  دولة، 
إلي 22 دولة كي تدخل االتفاقية حيز التنفيذ، من 
أجل حتقيق التكامل االقتصادي املرجو بني الدول 

األفريقية وزيادة حجم التجارة البينية بني الدول 
األفريقية. كما أن هذه اجلولة بنت علي عالقات 
والسنغال،  بغينيا  مصر  ربطت  وثيقة  تارخيية 
وأسست لعالقات أوثق مع مجهورية كوت ديفوار. 

الرئيس السنغالى ماكى سال ولقاء مع  الرئيس السيسي

إعداد:مصطفى أمحدى 


