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أفريقيا قارتنا -العدد 29  مايو 2019

م���ن أس���وان بواب���ة مص���ر األفريقي���ة صاحبة التاريخ الحى والحاضر المبهر، تلك البقعة البشوش���ة الطيبة التى 
تق���ع عل���ى ضف���اف نه���ر الني���ل، انطلقت فعاليات ملتقى الش���باب العربى األفريقى خ���ال الفترة من 16-18 مارس 
بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وأكثر من 1500 شاب عربي وأفريقي، وحضور السيد الرئيس 
عب���د الفت���اح السيس���ى ال���ذى وص���ل ال���ى مق���ر الملتق���ى بصحب���ة ع���دد م���ن الش���باب عل���ى ظه���ر يخ���ت رافعي���ن أعام 

بادهم. 
اس���تهل الملتق���ى فعاليات���ه باحتفالي���ة تس���لم مص���ر رئاس���ة االتح���اد األفريق���ى والت���ى ب���دأت بع���رض فيل���م "ح���ان 
وق���ت أفريقي���ا" ح���ول الق���ارة الس���مراء والفرص الواعدة بها، إلى جانب مجموعة م���ن الفقرات الفنية والعروض 
المشتركة المعبرة عن روح الحضارة المصرية واألفريقية، وهي عرض باليه فرعوني من األوبرا المصرية، 
وع���رض للفرق���ة الفني���ة المغربي���ة، وع���رض آخ���ر للفرق���ة األفريقي���ةMzansi Youth choir، اعقبه���ا فيل���م 

تس���جيلى عن أس���وان باعتبارها عاصمة الش���باب العربي األفريقي. 

ملتقى الشباب العربي األفريقى 
بداية مرحلة جديدة 

من التكامل 
بين مصر والدول األفريقية

ندوات ومؤمترات أفريقية



أم���ا الي���وم الثان���ي ق���د اس���تهل فعاليات���ه بجلس���ة 
افتتاحي���ة تح���ت عن���وان "آف���اق جدي���دة"، ت���م خاله���ا 
ط���رح مجموع���ة م���ن ال���رؤى المبتك���رة لتحقي���ق 
التكام���ل العرب���ي األفريق���ي ف���ى مواجه���ة التكت���ات 
وكيفي���ة  العال���م،  ف���ى  العماق���ة  االقتصادي���ة 
تحقي���ق التع���اون المش���ترك بي���ن الجانبي���ن ف���ى 
مختل���ف المج���االت، خاص���ة م���ع الق���رب الجغراف���ي 
والرغب���ة المش���تركة ف���ى تحقيق التق���دم وتحديث 
المجتمع���ات لتب���وؤ مكان���ة الئق���ة عل���ى الخارط���ة 

العالمي���ة.

كم���ا ش���هد الملتق���ى جلس���ة نقاش���ية تح���ت 
عن���وان "مس���تقبل البح���ث العلم���ي وخدم���ات الرعاي���ة 
الصحي���ة" ش���ارك فيه���ا ع���دد م���ن الخب���راء الدوليي���ن 
المج���االت  ف���ى  المتخصصي���ن  والمحليي���ن 
الحيوي���ة  والتكنولوجي���ا  الدوائي���ة،  األكاديمي���ة، 
الناش���ئة  الش���ركات  دور  الجلس���ة  واس���تعرضت 
ف���ى مج���ال العل���وم والرعاي���ة الصحي���ة ف���ى تطوي���ر 
البح���ث العلم���ي والخدم���ات الصحي���ة، كم���ا ق���دم 
المش���اركون تجرب���ة مص���ر الرائ���دة فى نق���ل مبادئ 
التكنولوجي���ا واالس���تثمار إل���ى مجاالت عل���وم الحياة 
والرعاية الصحية، واستعراض جهود تطوير البنى 
التحتي���ة لمراف���ق الدول���ة المصري���ة، وعل���ى رأس���ها 

التعلي���م والصح���ة.

"وادي  بعن���وان  مس���تديرة  مائ���دة  جان���ب  إل���ى 
الني���ل مم���ر للتكام���ل األفريق���ي والعرب���ي"، دارت 
ح���ول انط���اق قاط���رة التكام���ل بي���ن الوط���ن العرب���ي 
وتوضي���ح  الني���ل،  وادي  م���ن  األفريقي���ة  والق���ارة 
آلي���ات مش���اركة الش���باب العرب���ي واألفريق���ي م���ع 
صانع���ي الق���رار ف���ى صن���ع مس���تقبل الش���عوب العربية 
واألفريقي���ة، حي���ث اس���تعرض الش���باب التحدي���ات 
الحقيقي���ة الت���ي تواج���ه التكام���ل العرب���ي واألفريق���ي 
ف���ى ض���وء رؤيته���م الش���بابية، إل���ى جان���ب اس���تعراض 
رؤية صانعي القرار اإلقليمي حول ما يمكنهم فعله 
فى هذا الصدد، مع اإلشارة إلى القواسم المشتركة 
الثقافي���ة والحضاري���ة والتاريخي���ة الت���ي ترب���ط بي���ن 
الع���رب وأفريقي���ا وض���رورة اس���تكمال وتفعي���ل س���بل 
وأطر التعاون العربي األفريقي بما يضمن المنفعة 
المتبادلة للطرفين وتكون نقطة االنطاق والربط 

بي���ن الكتلتي���ن اإلقليميتي���ن.
ث���م جلس���ة نقاش���ية تحت عن���وان "أث���ر التكنولوجيا 
المالي���ة واالبت���كار عل���ى أفريقي���ا والمنطق���ة العربية" 
ت���م خاله���ا ط���رح مجموع���ة م���ن األف���كار الجدي���دة 
الخاص���ة باس���تخدام التكنولوجي���ا الحديث���ة ف���ى دع���م 
االس���تثمارات، والتحديات المستقبلية التي ستمثلها 
االبت���كارت التكنولوجي���ة الجدي���دة مث���ل ال���ذكاء 
االصطناع���ى والنان���و تكنولوج���ي والث���ورة الرقمي���ة 
والجي���ل الراب���ع م���ن الث���ورة الصناعي���ة والطابع���ات 

احدى الجلسات  النقاشية بالملتقى
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ثاثية األبعاد على التطورات االقتصادية فى الدول 
العربية واألفريقية، إلى جانب إمكانية التوس���ع فى 
ش���بكات اإلنترنت والهواتف المحمولة، واستخدامها 
ف���ى التج���ارة اإللكتروني���ة والتواصل بين الش���ركات 
والمس���تهلكين بم���ا يزي���د م���ن حج���م األعمال ويس���هم 
ف���ى دف���ع االقتص���اد وإتاح���ة مزي���د م���ن ف���رص العمل.

كم���ا عق���دت ورش���ة عم���ل بعن���وان "كي���ف تك���ون 
رائ���د أعم���ال ناجح���ا"، اعقبه���ا ورش���ة عم���ل بعن���وان 
"ري���ادة األعم���ال المجتمعية م���ن منظور أفريقي" تم 
خالهم���ا اس���تعراض آلي���ات تأس���يس جي���ل جدي���د من 
رواد األعم���ال الش���باب يس���تخدم التقني���ات الحديث���ة 
فى إقامة ش���ركات ناش���ئة، األمر الذي يس���اعد على 
تش���جيع الش���باب عل���ى إقام���ة مش���روعات التش���غيل 
الذات���ي بعي���دا ع���ن الوظائ���ف الحكومي���ة الروتيني���ة 
المكدس���ة بالعاملي���ن، خاص���ة فى ظ���ل إقامة منطقة 
التج���ارة الح���رة بالق���ارة األفريقي���ة الت���ي س���تنعكس 
بش���كل إيجابي على مش���روعات رواد األعمال الشباب 
بالق���ارة، م���ع دع���م النس���اء الش���ابات وإتاح���ة ف���رص 
االنخراط فى األنش���طة االقتصادية لهن، لما يمثله 

ذل���ك م���ن م���ردود اقتص���ادي ومجتمع���ي كبي���ر.

وم���ن ضم���ن فعالي���ات ملتق���ى الش���باب العرب���ى 
األفريق���ى ت���م إفتت���اح مع���رض ديارنا لمنتجات األس���ر 
المنتج���ة والجمعي���ات األهلي���ة ال���ذى تنظم���ه وزارة 
التضام���ن بالتع���اون مع محافظة أس���وان، وش���ارك فيه 
40 ع���ارض وعارض���ة م���ن ش���باب األس���ر المنتج���ة م���ن 
محافظ���ات أس���وان واألقص���ر، قن���ا، س���وهاج، أس���يوط، 
إل���ى  باإلضاف���ة  س���يناء،  وجن���وب  القاه���رة  المني���ا، 

المؤسس���ة القومي���ة لتنمي���ة األس���رة.
اليدوي���ة  الصناع���ات  م���ن  المعروض���ات  كان���ت 
تحم���ل لمس���ات الت���راث المص���رى األصي���ل ممث���ًا 
ف���ى منتج���ات التواب���ل وأعم���ال الخ���رز والخ���وص 
والطاقي���ة النوبى، ومنتج���ات أخميم والتلى المتميزة 
خش���ب  منتج���ات  وأيض���ًا  الفري���دة،  بتصميماته���ا 
السرس���وع والفرك���ة والفخ���ار ذات األل���وان الرائع���ة 
وأيض���ًا الس���جاد والكلي���م بأنواع���ه خاص���ة الي���دوى 
بتصميمات���ه المبتك���رة وخاماته ذات الجودة المتميزة 
وأش���غال الص���دف واأللباس���تر، إضاف���ة للمش���غوالت 
النحاس���ية والس���ياحية بتصميماته���ا المتمي���زة والت���ى 
تحمل عبق التراث والمفروشات بأنواعها والمنتجات 
القطني���ة ومش���غوالت العرج���ون والمنتج���ات الجلدية
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وللم���رة األول���ى أج���رى الرئي���س عب���د الفت���اح 
السيس���ي عل���ى مائ���دة االفط���ار بمعب���د فيل���ة ح���واًرا 
تفاعلًي���ا م���ع الش���باب العرب���ي واألفريق���ي، طالبه���م 
خاله���ا بط���رح كل م���ا ي���دور فى عقولهم من أس���ئلة 
واستفس���ارات ورس���ائل، حي���ث وج���ه الش���باب ع���دداً من 
الرس���ائل للرئي���س السيس���ي منه���ا: أن تتح���ول نتائ���ج 
وتوصي���ات الملتق���ى إل���ى حقيق���ة ملموس���ة عل���ى 
أرض الواق���ع، وتمنياته���م أن يعم���م منت���دى الش���باب 
العربي واألفريقي برعاية الرئيس السيسي ليصبح 
مرتي���ن ف���ى الع���ام، وأن يك���ون دوري���ًا عل���ى عواص���م 
الدول العربية واألفريقية، بينما قال شاب سودانى: 
"باس���م ش���باب الس���ودان نش���كر الرئي���س السيس���ي عل���ى 
دع���م منت���دى الش���باب المص���ري الس���وداني، ونري���د أن 
يك���ون هن���اك تكام���ل اقتص���ادي بي���ن مص���ر والس���ودان 
حت���ى يس���تفيد الش���عبين وخ���ال حف���ل الخت���ام ال���ذى 
قدمت���ه المذيع���ة الس���ودانية "إس���راء ع���ادل" ك���رم 
الرئيس السيس���ي عدًدا من النماذج الش���ابة الناجحة 
العربي���ة اإلفريقي���ة، أبرزه���م الطي���ارة اإلماراتي���ة 
"مري���م المنصوري"، المصري "وليد فوزي" مهندس 
معماري، "مهند الحاج" مهندس من المملكة العربية 
الس���عودية، "عم���رو الش���امي" م���ن مص���ر وم���ن تنزاني���ا 

"رحم���ة باج���ون"، 
كم���ا ت���م تكري���م 
الراح���ل  الش���اب 
ش���وقى،  أش���رف 
ك�����ان  ال��������ذى 
عض�������ًوا باللجن���ة 
ل������منظ�������م��������ة  ا
لم�����نتدى ش���باب 
وخري���ج  العال���م 
االول���ى  الدفع���ة 
لبرنام���ج تأهي���ل 
الش���باب للقي���ادة 
وتوف���ى ف���ى يناي���ر 

الماض���ى.
ف�������������������������ى  و
تق���دم  كلمت���ه 
عب���د  الرئي���س 
الفت���اح السيس���ي 

بتهنئ���ة الحض���ور والمنظمي���ن بنج���اح المنت���دي، 
مش���يراً ال���ى أن ه���ذه المؤتم���رات والمنتدي���ات ق���د 
أتاح���ت الفرص���ة لتب���ادل األف���كار وال���رؤي، ومؤك���ًدا 
عل���ى أهمي���ة إع���ادة تجدي���د الخط���اب اإلنس���اني ال���ذي 
يش���مل االس���تقرار والس���ام، كم���ا كل���ف الرئي���س 
السيسي رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي 
الخارجية والتعليم، إلتاحة بنك المعرفة المصري 
للباحثي���ن م���ن الع���رب وأفريقي���ا، وتأس���يس مجل���س 
تعاون بين الجامعات العربية األفريقية، كما أعلن 
الرئي���س السيس���ي إط���اق مب���ادرة مصري���ة للقض���اء 
عل���ى في���روس س���ي لملي���ون أفريق���ي، وتكلي���ف إدارة 
المنت���دى بالتجهي���ز النعق���اد ملتق���ى مصر والس���ودان 
لتعزي���ز التكام���ل بين البلدي���ن على مبدأ أخوية وادي 

الني���ل.
ودع���ا الرئي���س السيس���ي إل���ى االهتم���ام بتوظي���ف 
المنص���ات اإلعامي���ة العربي���ة األفريقي���ة إلزال���ة 
الص���ورة الذهني���ة الخاطئ���ة عن العاق���ات األفريقية 
العربي���ة، وأخي���ًرا تمكين الش���باب والم���رأة، وإعدادهم 

وتأهيله���م لارتق���اء بالتعلي���م.

جانب من المعروضات  من الصناعات اليدوية وأعمال الخرز والخوص والطاقية النوبى، ومنتجات أخميم والتلى المتميزة بتصميماتها الفريدة

إعداد: مروة عبد العليم   
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الستعادة  المصرية  الدولة  سعي  إطار  وفي  األفريقى،  لاتحاد  مصر  رئاسة  مع  تزامًنا         
قوتها ومكانتها الطبيعية إقليمًيا ودولًيا علي كافة األصعدة وفي مختلف المجاالت، نظم قطاع 
اإلعام واالتصال بمكتبة اإلسكندرية بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات االستراتيجية لدول 
حوض النيل بجامعة الفيوم الثاثاء 2019/4/2 ندوة بعنوان "العاقات المصرية األفريقية: مسار 
وتحديات" لمناقشة مستقبل العاقات المصرية األفريقية، وسبل تفعيل االستثمارات المصرية 

في أفريقيا، وقوة مصر الناعمة في أفريقيا.
وجمعت الندوة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين لمناقشة مستقبل العاقات المصرية 
أفريقيا  في  الناعمة  مصر  وقوة  أفريقيا،  في  المصرية  االستثمارات  تفعيل  وسبل  األفريقية، 
وذلك ذلك في إطار اهتمام مكتبة اإلسكندرية باألنشطة والبرامج التي تدعم تواصلها مع القارة 
الفترة  في  األفريقية  المصرية  العاقات  شهدته  الذي  الكبير  التطور  مع  وخاصة  األفريقية 
األخيرة نتيجة حرص القيادة السياسية على توثيق العاقات مع القارة األفريقية والذي تكلل 

بتولي مصر رئاسة االتحاد األفريقي.

 ندوة فى مكتبة اإلسكندرية
توصى بإنشاء شبكة مصرية أفريقية للمعلومات 

لتعزيز التعاون التجارى بين دول القارة 

الدكتور مصطفى الفقى و الدكتور عدلى سعدواى أثناء افتتاح الندوة
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"مصطفى  الدكتور  من  كل  الندوة  إفتتح  وقد 
الفقي" مدير مكتبة اإلسكندرية، والدكتور "أشرف 
جامعة  رئيس  بأعمال  القائم  رحيل"  الحفيظ  عبد 
معهد  عميد  سعداوي"  "عدلي  والدكتور  الفيوم، 
حوض  لدول  االستراتيجية  والدراسات  البحوث 
فليفل"  "سيد  والدكتور  الفيوم،  بجامعة  النيل 
النواب  بمجلس  األفريقية  الشئون  لجنة  رئيس 
المصري والدكتورة "أماني الطويل" مساعد مدير 
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 

ومدير البرنامج األفريقى.
تناولت  جلسات  ثاث  الندوة  فعاليات  وتضمنت 
وسبل  فيأفريقيا  والتنموية  االقتصادية  األدوات 
البنادق"،  "إسكات  األفريقى  االتحاد  مبادرة  تفعيل 
وآفاق التواصل اإلعامي والثقافي بين مصر ودول 
القارة، وتحدث فيها الدكتور "أحمد قنديل" الخبير 
بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 
الخارجية  وزير  مساعد  حجازي"  "محمد  والسفير 
الدكتور  واللواء  المحلية،  التنمية  وزير  ومستشار 
القرار  دعم  محور  رئيس  المقصود"  عبد  "محمد 
بمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  بمركز 
المدير  منصور"  الدين  عز  "عاء  واللواء  الوزراء، 
األسبق لمركز الدراسات االستراتيجية بأكاديمية 
العاطي"  عبد  "مساعد  والدكتور  العسكرية،  ناصر 
مجلس  وعضو  اإلدارية  النيابة  هيئة  رئيس  نائب 
واألستاذ  الدولي  للقانون  المصرية  الجمعية  إدارة 
"رمضان قرني" مدير تحرير مجلة "آفاق إفريقية" 
بالهيئة العامة لاستعامات. وإختتم اللقاء بجلسة 
حول سبل استدامة الدور المصري فيأفريقيا قدمها 

الدكتور "سيد فليفل".
بداية  فى  الفقي"  "مصطفى  الدكتور  وأعرب 
الخبراء  من  نخبة  بوجود  سعادته  عن  الندوة 
معهد  مع  وبالتعاون  األفريقي،  بالشأن  المهتمين 
حوض  لدول  االستراتيجية  والدراسات  البحوث 
النيل بجامعة الفيوم، الذي اعتبره من أهم المعاهد 
التي تسد فراًغا علميًا في هذا المجال، وتسهم بشكل 

فعال في تعميق التفاعل المصري األفريقي.

إطار  في  تأتي  الندوة  هذه  أن  "الفقي"  وأوضح   
االهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقارة األفريقية 
األفريقي،  االتحاد  رئاسة  مصر  بتولي  تكلل  الذي 
أوصاه  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  أن  وأكد 
بأفريقيا عند توليه رئاسة مكتبة اإلسكندرية، وأن 
المكتبة تضع كافة إمكاناتها في خدمة المبادرات 
الهادفة لفتح آفاق التعاون مع القارة السمراء خاصة 
في عام أفريقيا، وقال الفقي: "يجب أن نعيد النظر 
أن  يمكن  ال  القارة  هذه  فمثل  ألفريقيا،  رؤيتنا  في 
األفارقة  أشقائنا  على  نطل  أن  يمكننا  وال  ُتهمل، 
القارة  التفاعل مع  بشكل موسمي، بل يجب أن يتم 
األفريقية بشكل منتظم ومؤسسي"، وأكد "الفقي" 
على أهمية وجود مفوض عام للشئون األفريقية في 
المتخصصة  المصرية  الكوادر  دور  وتفعيل  مصر، 
مبادرات  تعميم  جانب  إلى  األفريقي،  الشأن  في 
المؤسسات  جميع  في  األفريقي  المصري  التفاعل 

المصرية.
عبدالحفيظ  "أشرف  الدكتور  تقدم  جانبه  من 
رحيل" القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، بالشكر 
المثمر  التعاون  على  وإدارتها  اإلسكندرية  لمكتبة 
في تنظيم هذه الندوة، وأضاف أن الجامعة تتعاون 
الملتقى  لتنظيم  للجامعات  األعلى  المجلس  مع 
األول لشباب أفريقيا في أبريل 2019 بجامعة الفيوم، 
مصر  استعادة  بأهمية  اإليمان  من  انطاًقا  وذلك 
لدورها الرائد في أفريقيا، خاصة من خال التفاعل 
الجامعات  في  يدرسون  الذين  األفارقة  الطاب  مع 
المصرية، والذين يعتبرون سفراء مصر في أفريقيا.
معهد  عميد  سعداوي"  "عدلي  الدكتور  وقال 
حوض  لدول  االستراتيجية  والدراسات  البحوث 
النيل بجامعة الفيوم، إن الندوة تضم ثاث جلسات 
أفريقيا،  في  والتنموية  االقتصادية  األدوات  تتناول 
"إسكات  األفريقي  االتحاد  مبادرة  تفعيل  وسبل 
بين  والثقافي  اإلعامي  التواصل  وآفاق  البنادق"، 
كبيرة  فرص  وجود  مؤكداً  القارة،  ودول  مصر 
الفترة  للتعاون واالستثمار بين مصر وأفريقيا في 
من  كبير  قدر  يكون  أن  "أتوقع  وأضاف:  المقبلة، 
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المتناثر  "العمل  وأضافت:  المجال،  هذا  في  العمل 
أحياًنا  الرؤية أحيانًا والمعرفة  أفريقيا تنقصه  إزاء 
أخرى، لذا نحتاج آلية تمكننا من التفاعل مع أفريقيا 
بعقل مركزي وإمكان للمتابعة والتقييم والتطوير، 
وفقا لما تقتضيه الحاجة"، ولفتت إلى أهمية تفعيل 
هذه اآللية في الجهاز اإلداري والحكومي في مصر، 
وأن تمتد لتشمل قطاع األعمال والخبراء والباحثين 
وكل أدوات الدولة المدنية، كما أكدت الدكتورة 
أماني الطويل أهمية االنفتاح المصري على أفريقيا، 
عدد  أن  إلى  الفًتة  النخبوي،  المستوى  على  خاصة 
الدول األفريقية أصبحت تضم مراكز  كبير من 
الباحثين  شباب  أن  كما  مؤثر،  وتفكير  أبحاث 
الذي  األفريقاني"،  "التيار  بإحياء  يهتمون  األفارقة 
المستوى  على  ليس  أفريقي،  تكامل  بتحقيق  يهتم 

االقتصادي فقط بل الفكري أيًضا. 

الدكتور  أعلن  الندوة  أعمال  نهاية  وفى 
والدراسات  البحوث  معهد  عميد  سعداوي"  "عدلي 
الفيوم  بجامعة  النيل  حوض  لدول  االستراتيجية 
أهمية  على  التأكيد  تم  حيث  توصيات،  عدة  عن 
والتأكيد  الهوية،  حول  المصرية  الرؤية  استعادة 
أيضًا على االعتزاز بهوية مصر األفريقية في جميع 
إلى  الفًتا  والثقافية،  والتعليمية  اإلعامية  المنابر 
أهمية وجود مجلس أعلى للشئون األفريقية يرأسه 
العامة  األهداف  تحديد  على  للعمل  الدولة  رئيس 
وتنسيق الجهود مع الفرق الفرعية، وأهمية تفعيل 
والتعريف  األفريقى،  االتحاد  في  المصري  الدور 

جانب من مناقشة اعضاء اللجنة العمال  الندوة 

أهدافنا،  أهم  فيها  نحقق  أن  نأمل  المستقبل  نحو 
في  جاهل  وال  مريض  وال  فقير  وجود  عدم  وهي 
تراجعًا  شهدت  الماضية  السنوات  إن  وقال  أفريقيا، 
في التفاعل مع القارة األفريقية، كما أنه ال يوجد 
األفريقية، وأضاف:  المصريين بهويتهم  وعي لدى 
تسترجع  وأن  األفريقية  لذاتها  تعود  أن  لمصر  "آن 
لقلوب  للوصول  فرص  وتبتدع  الُمفتقد،  الدور 
من  أنه  وأكد  فات"،  ما  وتعويض  األفارقة  األشقاء 
حسن حظ الدولة أن الرئيس انتهج سياسة العودة 
الرئاسة  بها  تضطلع  الجهود  هذه  أن  إال  ألفريقيا، 
لباقي  طريقها  تجد  ولم  فقط،  الخارجية  ووزارة 
أجهزة الدولة، وأضاف: "نحن بحاجة لعمل تنموي 
قانونية  حقيقي وشراكة تكاملية، وأن نضع أطراً 
المصري  التواصل  وتعميق  التطوير  على  قادرة 
األفريقي"، وشدد الدكتور "سيد فليفل" على أهمية 
النهوض  أجل  من  االقتصادي  التحرير  تحقيق 
بأفريقيا، وأن مصر يجب عليها أن تضع نفسها في 
دائرة التنمية األفريقية، الفتًا إلى أهمية دور رجال 

األعمال المصريين في هذا اإلطار.

الطويل"  "أماني  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 
السياسية  للدراسات  األهرام  مركز  مدير  مساعد 
إن  األفريقي،  البرنامج  ومدير  واالستراتيجية، 
في  االستراتيجية  خطتها  إطار  في  نجحت  الدولة 
في  أفريقيا  مع  التفاعل  آليات  من  الكثير  تفعيل 
تجد  لم  اآلليات  هذه  أن  إال  المجاالت،  من  العديد 
طريقها للعديد من المؤسسات التي تتمتع بقدرات 

القارة  خال  من  الغذائي  أمننا 
األفريقية".

الدكتور  أعرب  كلمته  وفي 
الشئون  لجنة  رئيس  فليفل"  "سيد 
األفريقية بمجلس النواب المصري، 
في  بالمشاركة  سعادته  بالغ  عن 
هذه الندوة التى تأتي في العام الذي 
الحقيقي  اهتمامها  مصر  فيه  تعيد 
هذا  أن  مؤكداً  األفريقية،  بالقارة 
وثَّابة  بداية  يكون  أن  يجب  العام 
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بمؤسساته في اإلعام والمدارس والجامعات، مشيًرا 
االستثمار  أجل  للشباب من  أهمية خلق فرص  إلى 
فيأفريقيا من خال مشروعات مشتركة في كل 

دولة.

استراتيجية  وضع  أيًضا  الندوة  توصيات  ومن 
الفعال  الحوار  خال  من  قوي  تعاون  ثقافة  إلنشاء 
من  الترتيبات  وتوأمة  الثقافي  التبادل  وتشجيع 
مهرجانات  عقد  وكذلك  والرياضات  اآلداب  خال 
أفضل  اتصال  وضمان  دورية  مشتركة  ثقافية 
تفاهم  لتعزيز  ومصر  األفريقية  الشعوب  بين 
التبادل  تعزيز  خال  من  وذلك  منهما  لكل  أعمق 
درجة  ورفع  المستقلين،  الفاعلين  بين  واالتصاالت 
من  واألفريقية  المصرية  المجتمعات  بين  الوعى 
خال الحمات اإلعامية حول النزاعات المسلحة 
الدبلوماسى  التمثيل  فى  والتوسع  وتداعيتها، 
فى  الوساطة  لجهود  أكبر  ودعم  والقنصلى 

المنطقتين، ومكافحة اإلرهاب والقرصنة .

العاقات  دعم  أهمية  إلى  "سعداوي"  ولفت 
االقتصادية بين دول حوض النيل عامة وبين مصر 
والبرلمانية  الحكومية  المستويات  على  خاصة 
ضرورية،  مسألة  هى  المدنى  المجتمع  ومؤسسات 
على  مشتركة  سياسية  لجنة  تشكيل  اقترح  لذا 

الحوار  جسور  إلقامة  الحكومات  رؤساء  مستوى 
األزمات  حول  والتفاوض  الرأى  وتبادل  المستمر 
المحتملة بشكل استباقى يسمح بتجاوز كل ما من 
شأنه أن يعيق مسيرة العاقات المصرية األفريقية، 
ِقبل  من  التجارية  المعلومات  بتوفير  واالهتمام 
طريق  عن  السواء  على  الخاص  والقطاع  الحكومات 
بالتعاون  للمعلومات  أفريقية  مصرية  شبكة  إنشاء 
إمكانية  عن  ناهيك  الدولية  المؤسسات  بعض  مع 
إقامة مركز أو وحدة بحثية معلوماتية متخصصة 
شقها  في  األفريقية  المصرية  العاقات  دراسة  في 
واالقتصادي،  التجاري  التعاون  بتعزيز  المتعلق 
بحرص  الندوة  فى  المشاركين  إشادة  موضًحا 
مصر  عاقات  توثيق  على  السيسى  الرئيس 
األفريقية، وإعادة إحياء التعاون المصرى األفريقى، 
التعاون  آليات  على  أثرت  الجفاء  من  سنوات  بعد 
مصر  فعادت  األفريقية،  والعواصم  القاهرة  بين 
مكانتها  األفارقة  لها  وأعاد  األفريقى،  الحضن  إلى 
واألمن  السلم  مجلس  عضوية  خال  من  الطبيعية 
األفريقى، وعضوية مجلس األمن لعامين عن القارة 
يكن  لم  وهذا  حالًيا،  االتحاد  قمة  ورئاسة  السمراء، 
تجاه  الناجحة  المصرية  السياسة  لوال  ليتحقق 
القارة السمراء، وهى السياسة التى وضعها ويتابعها 
وزارة  متميز  بشكل  وتديرها  السيسى،  الرئيس 

الخارجية تحت إدارة الوزير الناجح سامح شكرى.

الرئيس السيسى و لقاءات  متعددة  بالقمة 

مكتبة االسكندرية 
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