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ملفات رئاسة مصر لالحتاد األفريقي
د .أميرة عبد احلليم
خبرية الشئون األفريقية بمركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية

يعد اختيار مرص لرئاسة االحتاد األفريقي خالل عام 2019
مؤرش مهم عىل نجاح اجلهود التي تبذهلا الدولة املرصية منذ
عام  2014الستعادة مكانتها ومحاية مصاحلها احليوية يف القارة
األفريقية .وعىل الرغم من أن هذا االختيار يمثل فرصة تارخيية
لتأكيد القدرة املرصية عىل االنخراط يف القارة ،واملشاركة يف
معاجلة العديد من األزمات التي تعاين منها شعوهبا ،إال أن
الرئاسة املرصية لالحتاد األفريقي حتمل يف طياهتا الكثري من
التحديات التي تتطلب االهتامم من جانب احلكومة املرصية.
فمن ناحية ،تستدعي تلك الرئاسة رضورة حتديد املصالح
املرصية يف القارة األفريقية ،وكذلك اإلمكانيات ،والطاقات
التي متتلكها الدولة ،واحلكومة املرصية بوزاراهتا املختلفة
لالعتامد عليها يف التحرك داخل ًيا يف أفريقيا .ومن ناحية أخرى،
تتطلب هذه الرئاسة توضيح االحتياجات ،وحتديد األزمات
األفريقية ،وكذلك الطموحات األفريقية (مثل أجندة )2063
وما يمكن أن تقدمه مرص من خالل رئاستها لالحتاد األفريقي
ألشقائها يف القارة األفريقية.
ومن خالل املوازنة بني اإلمكانيات ،واملصالح املرصية،
واالحتياجات ،والطموحات األفريقية ،تربز جمموعة من
امللفات التي يمكن أن تتوىل مرص إدارهتا خالل عام ،2019
والتي تسعى املحاور التالية التعرف عىل أمهها .مع توضيح
ما حتمله تلك الرئاسة من فرص أمام املصالح املرصية عىل
املستويني اإلقليمي والدويل ،وما يمكن أن حتققه مرص
من احتياجات للدول األفريقية ،مع األخذ يف االعتبار
الطموحات والتحديات التي يمكن أن تواجه مرص يف إدارهتا
لتلك امللفات.

ً
أول  -إرساء األمن واالستقرار:

تعد التهديدات األمنية من أهم التحديات التي تواجه
الدول األفريقية ،خاصة مع تداعياهتا اخلطرية عىل التنمية
واالستقرار؛ فمن ناحية تنمو الرصاعات الداخلية عىل نحو
واسع يف عدد من دول القارة ،كام تربز أربعة رصاعات مزمنة
يف الصومال ،والكونغو الديمقراطية ،وجنوب السودان،
وأفريقيا الوسطى ،ومن ناحية أخرى ،تتعرض دول ومناطق
خمتلفة من القارة لتهديدات إرهابية غري مسبوقة ،خاصة يف
منطقة الساحل األفريقي.

وتتيح الرئاسة املرصية لالحتاد األفريقي عام 2019
فرصا لتقديم مرص ً
دعم لدول القارة األفريقية؛ إلدارة ومنع
ً
وتسوية الرصاعات ،باالعتامد عىل ما متتلكه مرص من خربات
دبلوماسية وقدرات يف هذا الشأن .ومن اجلدير بالذكر
أن مرص حرصت من خالل حتركاهتا يف القارة األفريقية
خالل السنوات األربع األخرية عىل تقديم الدعم العسكري
واألمني لعدد من الدول ،خاصة دول الساحل األفريقي؛
حيث تنوع الدعم العسكري املرصي ما بني التدريب واملنح
الدراسية العسكرية ،وإنشاء مركز إقليمي ملكافحة اإلرهاب
لدول جتمع الساحل والصحراء تم افتتاحه يف شهر يونيو عام
.٢٠١٨
وفيام خيص حتقيق االستقرار يف دول القارة األفريقية ،فإنه
يرتبط بمراجعة منظومة السلم واألمن األفريقي (،)APSA
تلك املنظومة التي صاغها القادة األفارقة كجزء من تطوير
املنظمة القارية ،وحتوهلا من منظمة الوحدة األفريقية إىل
االحتاد األفريقي يف بداية األلفية الثانية ،وبام يشمله هذا
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التحول من تفعيل لدور املنظمة يف الرصاعات ،واألزمات
األمنية التي تواجه مناطق ودول خمتلفة يف القارة .إال أن هذه
املنظومة ،وعىل الرغم مما مثلته من تطور كبري لألدوار األمنية
لالحتاد األفريقي تواجه العديد من املشكالت يف ظل التغريات
املتالحقة التي شهدهتا بيئة الرصاع يف القارة األفريقية خالل
السنوات األخرية ،والتكوينات األمنية اجلديدة التي ظهرت
يف القارة كانعكاس للتحديات األمنية ،مما يدفع نحو رضورة
تطوير هذه املنظومة بام يتناسب مع هذه التغريات ،وبام حيقق
االستقرار واألمن بني ربوع القارة.

كام تعد أزمة الالجئني والنازحني من أهم التحديات
التي تواجه قضايا األمن والسلم يف أفريقيا؛ حيث أسفرت
الرصاعات ،ونمو ظاهرة اإلرهاب عن تضاعف أعداد
الالجئني والنازحني داخل ًيا خالل السنوات األخرية ،مما محل
أعباء خطرية عىل عاتق الدول والشعوب األفريقية ،فوف ًقا
لبيانات األمم املتحدة فإن البلدان النامية ومعظمها يف أفريقيا
تستقبل ما يقرب من  % 80من الالجئني يف العاملً ،
فضل عن
وجود  15ألف نازح يوم ًيا داخل أفريقيا.
وقد أعلن القادة األفارقة خالل القمة األفريقية األخرية يف
نواكشوط (يف منتصف عام  )2018أن قضية العام لالحتاد
األفريقي ستكون قضية «الالجئون والعائدون واملرشدون
داخل ًيا يف أفريقيا»؛ حيث يصادف عام  2019الذكرى
السنوية اخلمسني العتامد اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام
 ،1969والتي حتكم اجلوانب املختلفة ملشكالت الالجئني.
ثان ًيا -التنمية االقتصادية:
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متثل التنمية أحد املداخل املهمة لتحقيق االستقرار بني
أرجاء القارة األفريقية ،وعىل الرغم مما حققته دول القارة من
بعض التقدم يف مؤرشات التنمية ،ومن بينها أهداف األلفية
للتنمية ،إال أن القارة األفريقية ال تزال جتمع بني العديد
من املتناقضات ،من أمهها ،حالة الوفرة الكبرية يف املوارد
الطبيعية ،وكذلك مزايا املوقع اجلغرايف ،والتواصل مع قارات
العامل املختلفة ،ويقابل هذه احلالة وجود أعىل معدالت للفقر
بني سكان القارة األفريقية ،وتراجع هائل يف مؤرشات التنمية
يف العديد من دوهلا ،وخاصة يف القطاعات احليوية ،مثل
الوصول إىل املياه النظيفة ،والكهرباء ،والرصف الصحي،
وتطوير البنية التحتية ،وشبكات االتصاالت .ومن اجلدير
بالذكر أنه يوجد أكثر من  600مليون مواطن ال حيصلون
عىل الكهرباء يف أفريقيا ،وما يقرب من  % 35من السكان
ال يمكنهم الوصول إىل الطرق ،وال يمكنهم حتمل تكاليف
جوا ،وتتنافس العديد من القوى الدولية ،ويف مقدمتها
السفر ً
الصني عىل تكثيف استثامراهتا يف أفريقيا يف هذه املجاالت.

ويف إطار الرئاسة املرصية لالحتاد األفريقي ،وما متتلكه
احلكومة املرصية من خربات واسعة يف العديد من املجاالت
االقتصادية والتنموية ،وكذلك رشكات القطاع اخلاص
املرصية ،يمكن تقديم الكثري من الدعم للتنمية يف القارة
األفريقية ،وخاصة يف جماالت متهيد الطرق ،وتعبيد السكك
احلديدية ،واملساعدة يف توفري إمدادات املياه النظيفة ،وتطوير
املوانئ املحورية األفريقية ،وتعزيز ربطها مع خطوط املالحة
الدولية؛ حيث يتامهى هذا التوجه مع الطموحات األفريقية
لتحقيق التنمية املستدامة يف القارة ،والتي تدعمها أجندة
 .2063ويرتبط الدعم املرصي للحكومات األفريقية لتوفري
إمدادات املياه النظيفة للسكان ،باخلربات املرصية يف جمال
املوارد املائية ،لتحقيق االستخدام األمثل هلذه املوارد ،ومواجهة
حاالت اجلفاف والفيضانات يف القارة ،ودعم قدرات الدول
األفريقية للتكيف مع التغريات املناخية ،وغريها من التهديدات
املفاجئة التي تؤثر عىل معيشة السكان يف القارة.

كام حتتاج القارة األفريقية إىل دعم مرصي يف جمال تطوير
اإلنتاج الزراعي ،فعىل الرغم مما تتمتع به القارة من وفرة يف
ٍ
وأراض خصبة شاسعة ،فإن أفريقيا تستورد من
املوارد املائية
اخلارج  % 80من احتياجاهتا من الغذاء ،وتنفق  70مليار
نظرا ملعاناة القارة
دوالر سنو ًيا لرشاء املواد الغذائية األساسية؛ ً
من عدم توافر الدعم احلكومي الالزم للمزارعني (حيث
يعمل يف قطاع الزراعة أكثر من نصف سكان القارة) ً
فضل
عن افتقاد القارة األفريقية لألسواق املتطورة ،والتكنولوجيا
الزراعية يف بعض مناطقها.

ومن املتوقع أن تتضاعف االستثامرات املرصية يف القارة
األفريقية خالل السنوات القادمة يف ظل حوافز االستثامر
التي تقدمها احلكومة املرصية لالستثامر يف القارة ،ومن
بينها إنشاء صندوق ضامن خماطر االستثامر الذي أعلن عنه
الرئيس عبدالفتاح السييس يف ختام املنتدى الثالث لالستثامر
يف أفريقيا ،والذي أنعقد يف شهر ديسمرب عام  ٢٠١٨يف
مدينة رشم الشيخ .وتبلغ االستثامرات املرصية يف أفريقيا
مرشوعا تشمل قطاعات
 ٧٫٩مليار دوالر موزعة عىل ٦٢
ً
البناء والتشييد ،واملواد الكيميائية ،والتعدين ،واملستحرضات
الطبية والدوائية ،واالتصاالت ،واملكونات اإللكرتونية،
واخلدمات املالية.

وتعمل الوزارات املرصية املختلفة عىل طرح خططها
لتدعيم التواجد املرصي يف أفريقيا ،عن طريق زيادة
االستثامرات ،ودعم الرشاكة بني الرشكات املرصية ،وعدد
من الرشكات التابعة لدول إقليمية مثل دول اخلليج العريب،
وكذلك الرشكات الدولية ،وزيادة معدالت الصادرات
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املرصية إىل السوق األفريقي ،والتي ال تتعدى حال ًيا %1
من واردات أفريقيا .كام يرتبط التقارب املرصي مع الدول
األفريقية عىل املستوى االقتصادي باستكامل إنشاء منطقة
التجارة احلرة التي تشمل القارة بأكملها ،وبدأت مرص يف
املشاركة يف تدشني هذه املنطقة يف عام  2015باستضافتها
ملؤمتر التكتالت االقتصادية الثالثة (الكوميسا – جتمع رشق
أفريقيا – السادك) .
ثال ًثا -إصالح املنظمة القارية:

عىل الرغم من أن نشأة االحتاد األفريقي يف شهر يوليو
تطورا ً
مهم ىف جمال املنظامت اإلقليمية،
عام  ٢٠٠٢مثلت
ً
وخاصة يف ظل ما تضمنه القانون التأسييس لالحتاد من مواد
تؤكد عىل قدرته عىل التدخل يف الشئون الداخلية للدول يف
ظل رشوط حمددة ،وتكوينه جلهاز أمني خيتص بإدارة ومنع
وتسوية الرصاعات يف القارة .إال أن االحتاد األفريقي يف إطار
عمله ،وتنفيذ خططه وطموحاته يواجه العديد من التحديات
التي تتطلب إصالحات مالية ،ومؤسسية رضورية لتفعيل
دور املنظمة القارية ،وقد أدرك القادة األفارقة هذا األمر من
سنوات وظهرت مبادرات لتحقيق بعض اإلصالحات كان
من بينها املبادرة التي أعدها الرئيس الرواندي بول كاجامى،
واعتمدهتا القمة األفريقية يف شهر يوليو عام  ٢٠١٦والتي
تضمنت العديد من حماور اإلصالح التي حيتاج إليها االحتاد.
وتتضمن الرئاسة املرصية لالحتاد األفريقي عام ،2019
متابعة اقرتاحات اإلصالح ،ومن أمهها ما يتعلق بتمويل
املنظمة القارية التي تعاين منذ نشأهتا من االعتامد عىل القوى
الدولية يف تكوين ميزانيتها مما يؤثر عىل استقاللية املنظمة.

تصورا جديدً ا لتطوير عمل االحتاد
كام يمكن أن تقدم مرص
ً
األفريقي ،من خالل طرح حلول لعدد من املشكالت التي
تعيق عمل املنظمة ،ومن أمهها التداخل يف االختصاصات
بني بعض أجهزة االحتاد مثل؛ جملس السلم واألمن ومفوضية
االحتاد ،وكذلك بني أجهزة االحتاد ،والتنظيامت اإلقليمية
الفرعية ( )RECsحيث تنعكس هذه املشكالت عىل قدرة
االحتاد عىل التدخل ملنع بعض الرصاعات.
رابعا  -تعزيز اهلوية الثقافية األفريقية:
ً

حمورا رئيس ًيا يف تدعيم االندماج
متثل األبعاد الثقافية
ً
املرصي يف القارة األفريقية ،فقد عانت الشعوب األفريقية
لسنوات طويلة من املحاوالت اخلارجية لطمس اهلوية
األفريقية ،وجتاهل املرياث احلضاري اهلائل الذي تتمتع به
هذه القارة التي تتميز بالتنوع االثني واللغوي والديني،
واحتضنت أراىض دوهلا العديد من احلضارات.

ويف ظل ما متتلكه مرص من خربات واسعة يف احلفاظ عىل
الرتاث احلضاري واإلنساين ،تطرح الرئاسة املرصية لالحتاد
فرصا جديدة لتدعيم الروابط
األفريقي خالل عام ً 2019
املرصية مع دول القارة األفريقية من خالل التعاون بني
اجلانبني للحفاظ عىل اإلرث احلضاري يف أفريقيا وما يرتبط
به من آثار تنتمي إىل عصور زمنية متنوعة ،باإلضافة إىل
الدعم املرصي للهوية األفريقية من خالل بعض املسارات
مثل محاية اآلثار األفريقية ،والتعاون بني مرص ودول القارة
يف قطاعات السينام ،واإلنتاج املرسحي ،واألديب ،وإقامة
املهرجانات الثقافية مثل مهرجان السينام األفريقية الذي يقام
خالل األعوام السبعة األخرية يف مدينة األقرص.
كام يرتبط الدعم املرصي للهوية األفريقية بالسعي للرتويج
دول ًيا للمالمح اإلنسانية والثقافية هلذه اهلوية ،وكذلك
التأكيد عىل الدور التارخيي الذي لعبته أجزاء خمتلفة من
القارة األفريقية يف بناء احلضارة اإلنسانية ،وهذا الرتويج
للهوية األفريقية ،وتأثرياهتا لن ينعكس فقط عىل دول القارة
األفريقية بل سيكون ً
داعم ً
أيضا للعالقات املرصية الدولية.
خامسا  -دعم الشباب واملرأة األفريقية:
ً

تعد قضايا الشباب واملرأة من امللفات املهمة التي يمكن
ً
مدخل جيدً ا لتطوير التقارب املرصي مع الدول
أن متثل
األفريقية ،خاصة خالل عام  ،2019يف ظل رئاسة مرص
لالحتاد األفريقي وما تتيحه هذه الرئاسة من فرص لتبني
اسرتاتيجيات وقرارات لدعم خمتلف الفئات يف املجتمعات
األفريقية ،وخاصة الشباب.

حيث يعاين الشباب يف أفريقيا من انتشار البطالة النامجة
عن فشل برامج التنمية وانتشار الرصاعات والتهديدات يف
أجزاء واسعة ،وكذلك تراجع قدرات هذه الفئة العمرية؛
نتيجة النتشار األمية ،واعتامد العديد من السكان يف أفريقيا
عىل احلرف التقليدية ويف مقدمتها الزراعة .كام تعاين املرأة
األفريقية هي األخرى من مشكالت عديدة ،خاصة يف مناطق
الرصاع.
وبذلك يمكن للحكومة املرصية أن تطرح مبادرة لدعم
الشباب ،واملرأة ،وكذلك الطفل يف أفريقيا خالل عام
 ،2019عىل أن تتضمن هذه املبادرة جمموعة من االلتزامات
عىل الدول األعضاء يف االحتاد لتنفيذها خالل هذا العام.
خامتة

متثل الرئاسة املرصية لالحتاد األفريقي فرصة حقيقية
لتدعيم املصالح املرصية عىل املستويني اإلقليمي ،والدويل
فمن ناحية ،تعد هذه الرئاسة فرصة لتوضيح ما متتلكه مرص
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مرص ورئاسة االحتاد األفريقي ٢٠١٩

من قدرات خمتلفة ال تعلمها العديد من الدول األفريقية،
وبام ينعكس إجياب ًيا عىل املصالح احليوية املرصية وكذلك
املصالح األفريقية؛ خاصة وأن دول القارة األفريقية تعاين
من نمو املنافسات اخلارجية عىل أراضيها ،والتي حتمل خماطر
وهتديدات جوهرية يف كثري من األحيان لالستقرار واألمن يف
دول القارة.
ومن ناحية أخرى ،يتوقع أن تنعكس اجلهود املتواصلة
التي تبذهلا احلكومة املرصية عىل تأكيد اهلوية األفريقية ملرص،
وكذلك يسهم االنخراط املرصي يف القارة يف دعم مكانة
ومصالح مرص الدولية؛ خاصة مع حرص القوى واملنظامت
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الدولية عىل التواصل مع القوى الرئيسية يف القارة األفريقية،
ومن ثم سوف يكون ملرص دور كبري يف دعم املصالح األفريقية
الدولية ،وبام ينعكس عىل دور مرص الدويل.

ولذلك عىل احلكومة املرصية أن تقدم اسرتاتيجية
شاملة للتقارب مع الدول األفريقية ،عىل أن تتضمن هذه
اإلسرتاتيجية تقدير لالحتياجات ،والطموحات األفريقية،
ويتضح يف إطارها اإلمكانيات ،والقدرات املرصية إلدارة
مصالح القارة األفريقية خالل عام  ،٢٠١٩وكذلك تقديم
بعض املبادرات ملواجهة التحديات التي تعاين منها القارة،
واملنظمة القارية لتنفيذها خالل السنوات املقبلة.

