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مرص وأفريقيا بني املايض واملستقبل

مل تتعرض قارة من القارات ملا تعرضت له أفريقيا من هنب 
القارة،  املادية، والبرشية، مما أدى إىل استنزاف  مُمنهج لثرواهتا 
وإضعافها عىل يد القوى االستعامرية. والتي قامت بتقسيمها 
إىل جزأين؛ أفريقيا شامل الصحراء، وأخرى جنوب الصحراء، 
من  بعيدة  عقود  مدار  وعىل  أهلها.  بني  الفرقة  بث  أجل  من 
التاريخ تعرضت القارة، وشعوهبا خالل مراحل تارخيية خمتلفة 
إىل هجامت ُمتالحقة من القوى اخلارجية التي عملت عىل نقل 
كل ما متتلكه القارة من ثروات إىل دوهلا، واحتلت أراضيها، 
وقد كان ملرص دور داعم لكفاح الشعوب األفريقية يف مواجهة 

االستغالل اخلارجي عرب مراحل تارخيية خمتلفة.
أوًل- الكشوف اجلغرافية والتمهيد لالستعامر:

بالغزو  امٌلمنهج منذ ما يتجاوز األلفي عام  النهب  بدأ هذا 
اليوناين ملرص عىل يد اإلسكندر يف عام ٣٣٢  ق. م.، وتاله 
بدأ  الذي  ومرص  وليبيا،  تونس،  من؛  لكل  الروماين  الغزو 
التي  زاما  معركة  يف  هانيبال  وهزيمة  قرطاج،  عىل  بالقضاء 
أرايض  عىل  واالستيالء  م.،  ق.   ٢٠٢ عام  تونس  يف  تقع 
إمرباطورية قرطاج يف شامل أفريقيا يف ختام احلروب البونيه 
ملرص  الروماين  االحتالل  ذلك  وتال   ،(Punic Wars)
يف  التقني  التقدم  ومع  أكتيوم.  معركة  عقب  م.  ق.   ٣٢ عام 
جمال بناء السفن، وفن املالحة الذي حققته الربتغال يف القرن 
وصل  املالح،  هنري  األمري  يد  عىل  امليالدي  عرش  اخلامس 
األوروبيون إىل سواحل غرب أفريقيا، وقاموا باالستيالء عىل 

ثروات القارة من ذهب، وعاج، ومطاط. 
النهب  أن  إال  املادية،  الثروات  عىل  اقترص  األمر  وليت 
املغامرون  التي اكتشف فيها  أفريقيا  لينال من شعوب  توسع 

األوروبيون يف القرن السادس عرش سلعة رائجة ليس كقوة 
عاملة، ولكن كدواب عاملة فبدأت عمليات اخلطف لزهرة 
واملطاط،  القطن،  مزارع  يف  للعمل  لنقلهم  أفريقيا  شباب 
واملناجم يف العامل اجلديد عىل يد من ُاعتربوا يف بالدهم أبطااًل 
و»ربيبه  فروبيرش«،  »مارتن  الربيطاين  القرصان  مثل  قوميني 

فرانسيس دريك«.
وُنقلوا  بالدهم،  من  ُخطفوا  الذين  األفارقة  عدد  بلغ  وقد 
السادس  القرن  منذ  اجلديد  العامل  إىل  األطلنطي  املحيط  عرب 
ماليني  مخسة  الطريق  يف  ومات  مليوًنا،  عرش  أربعة  عرش 
آخرون، وألقيت جثثهم يف البحر بسبب ظروف املعيشة غري 
اإلنسانية عىل سفن نقل العبيد الذين كانوا ُيصفون عىل أرفف 
عىل  اخليول  نفوق  نسبة  إن  حتى  احلديدية  بالقيود  مكبلني 

السفن كانت تقل كثرًيا عن نسبة وفيات العبيد. 
وقد ساعد عىل هذا املسلك الرببري نظريات أنثروبولوجية 
ُتروج ملفاهيم احللقة املفقودة بني اإلنسان، والقرد، وأن زنوج 
يف  ساد  أنه  حتى  البرش  إىل  منهم  احليوان  إىل  أقرب  أفريقيا 
القرن التاسع عرش بل إىل بداية القرن العرشين عرض نامذج 
يف  احليوان  حدائق  يف  أقفاص  داخل  األفريقية  القبائل  من 
أوروبا، والواليات املتحدة. حيث حدث هذا يف عام ١٩٠٦ 
اإلنسان،  حقوق  راية  اْلَيْوَم  ترفع  التي  املتحدة  الواليات  يف 
واملساواة،  احلرية،  ثارت حتت شعار  التي  فرنسا  وكذلك يف 

 .(Cayes)واإلخاء يف عام ١٩٣١ يف معرض
من  بد  ال  أنه  إال  مؤملة،  حقائق  كوهنا  من  الرغم  وعىل 
كام  االستعامر.  فظائع  الشابة  األجيال  تنسى  ال  حتى  ذكرها 
مثل؛  عنرصية  شعارات  رفعوا  فالسفة  ذلك  يف  أيًضا  ساهم 

مصر  وأفريقيا .. رحلة  كفاح 
         السفير محمد الشاذلي

عضو املجلس املرصي للشئون الخارجية
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امللف املرصي - العدد  ٥٦ - أبريل  ٢٠١٩
التاريخ ألهنا مل تسهم  »نيتشه«، الذي قال »إن أفريقيا خارج 
صاحب  كيبلينغ«  »روديارد  مثل  األدباء  وأيًضا  صنعه،  يف 
كتاب )األدغال(، واحلائز عىل جائزة نوبل الذي صاغ العبارة 

االستعامرية الشهرية »عبء الرجل األبيض«.
للداخل  اجلغرافية  الكشوف  ومع  املفاهيم،  هذه  ظل  ويف 
اهلائلة  الطبيعية  باملوارد  القارة  ثراء  مدى  وظهور  األفريقي، 
 (scramble for أفريقيا  إىل  اهلرولة  باسم  ُيعرف  ما  بدأ 
لتقسيم  برلني عام ١٨٨٥  إىل مؤمتر  أدى  (Africa، والذي 
القارة بني القوى األوربية اإلمربيالية. حيث ساهم االنقسام 
األعراق  بني  والكراهية  القبلية،  واحلروب  األفارقة،  بني 
اإلمربيالية  القوى  واستقرار  األورويب،  املخطط  نجاح  عىل 
التنصل  عىل  عملوا  األوروبيني  إن  حتى  املستعمرات  يف 
األخالقي من جتارة العبيد بإلقاء اللوم عىل القبائل األفريقية 

املتقاتلة التي كانت تبيع أرساها لتجار العبيد.
ثانًيا- بروز الفكر التحرري األفريقي:  

 مل يمر القمع األورويب غري اإلنساين بال مقاومة من األفارقة 
اإلمربيايل؛  العنف  ضد  االنتفاضات  من  عدد  قامت  بل 
املهدي  وثورة   ،١٨٧٩ عام  الزولو  ثورة  أبرزها  كان  حيث 
يف السودان عام ١٨٨١، وثورة عرايب يف مرص عام ١٨٨١، 
وثورة املاجي ماجي يف رشق أفريقيا ضد االستعامر األملاين، 
والتي استمرت من عام ١٩٠٥ حتى عام ١٩٠٧، واستخدم 
فيها األملان سياسة احلصار، والتجويع مما أدى إىل موت أكثر 
من ربع مليون أفريقي. فضاًل عن ثورة هريرا يف جنوب غرب 
أفريقيا ضد االستعامر األملاين يف عام ١٩٠٧، وثورة الطوارق 
ضد الفرنسيني يف النيجر بدعم من احلركة السنوسية، وغريها 
من االنتفاضات، والثورات التي استطاعت القوى اإلمربيالية 

قمعها بفضل تفوقها التقني، والعسكري.
الفكر  تاريخ  يف  فارقة  نقطة  األوىل  العاملية  احلرب  وكانت 
التحرري األفريقي، فبعد أن كان األفارقة ينظرون إىل بعضهم 
السمة  ُيدركون  بدءوا  متنافرة  عنرصية  قبلية  نظرة  البعض 
للسيد  واخلضوع  العبودية،  وهي  جتمعهم،  التي  املشرتكة 
األورويب األبيض بعد أن تم دفع عرشات األلوف منهم إىل 
مجل.  وال  فيها،  هلم  ناقة  ال  حلرب  وقوًدا  ليكونوا  اخلنادق 
كانت  مهام  األفريقي  للجندي  العنرصية  املعاملة  عن  فضاًل 
بسالته، وانضباطه. ولعل املثال األكثر فجاجة يف هذا الصدد 
العامرة عام ١٩١٥ عندما حارص  معركة كوت  ما حدث يف 
توزيع  يتم  فكان  العراق  يف  بريطانًيا  جيًشا  العثامين  اجليش 
الربيطاين  اجلندي  حيصل  بحيث  اجلنود  عىل  الغذاء  تعيينات 

ضعف حصة اجلندي األفريقي أو اآلسيوي.

ثم ثبتت احلرب اهلوية األفريقية املشرتكة بني اجلنود كام أهنا 
ارتقت بوعيهم السيايس عندما كانوا يستمعون إىل الدعايات 
لتحرير  حرًبا  خيوضون  بأهنم  اجلنود  ختاطب  التي  الفرنسية 
حيارب  كيف  يتسأل  األفريقي  اجلندي  فبدأ  املحتلة  بالدهم 
من أجل حرية بلجيكا، وهولندا، واأللزاس، واللورين بينام 
الحتكاك  فرصة  أيًضا  احلرب  وكانت  ومنهوبة؟  حمتلة  بالده 
احلرية  عن  وشعاراهتا  الفرنسية،  الثورة  بتاريخ  األفارقة 
واملساواة واإلخاء. ُيضاف إىل ذلك تغري املناخ الدويل بإعالن 
يف  عرش  األربعة  ويلسون«  »وودرو  األمريكي  الرئيس  نقاط 
املصري  تقرير  حق  عن  حتدثت  التي   ١٩١٨ عام  يناير  شهر 

للمستعمرات، وإنشاء ُعصبة األمم. 
عىل ضوء هذه اخللفية التي ُولد معها الوعي باهلوية األفريقية 
 (Pan African األول  األفريقي  املؤمتر  باريس  يف  انعقد 
عام  للسالم  فرساي  مؤمتر  انعقاد  مع  تزامًنا   Congress)
١٩١٩ لوضع النظام الدويل اجلديد بعد انتهاء احلرب العاملية 
األفارقة يف  مندوبون عن  األفريقي  املؤمتر  األوىل. وقد حرض 
الشتات سواء من أفريقيا أو من جزر اهلند أو أفارقة الواليات 
األفريقية،  اهلوية  إبراز  منه  الغرض  وكان  األمريكية،  املتحدة 
واملظامل التي تعرض هلا األفارقة عىل يد االستعامر، وكان مؤمتًرا 
ُيمثل شعوب، وليس دواًل، وحكومات. وقد متخضت فكرة 
عن   (Pan African Congress) األفريقي  املؤمتر 
ترينيداد  (Henry Sylvester Williams) يف  املحامي 
 (African  Association) الذي أسس الرابطة األفريقية
يف لندن عام ١٨٩٧؛ إلعالء شأن اهلوية األفريقية ثم دعا إىل 
فرساي  مؤمتر  فرصة  وانتهز   ،١٩١٩ عام  أفريقي  مؤمتر  أول 
الوفد  حزب  انتهز  كام  األفارقة،  مطالب  لعرض  للسالم 
املرصي املؤمتر ملحاولة عرض املطاَلب املرصية. ُوعقدت أربعة 

اجتامعات للمؤمتر األفريقي حتى قيام احلرب العاملية الثانية.
 وسقطت مع احلرب آخر أقنعة االستعامر، ووجد األفارقة 
ُيقادون إىل ميادين احلرب؛ للدفاع عن  الثانية  أنفسهم للمرة 
دعوات  من  فرنسا  تنصلت  احلرب  وبعد  األوروبيني،  حرية 
احلرية التي كانت تسوقها ضد االحتالل األملاين، واستمرت 
التي كانت جتأر من  يف قمع مستعمراهتا يف أفريقيا، وهولندا 
إندونيسيا.  يف  التحرر  قوى  وحماربة  األملاين،  االحتالل  ظلم 
يف  السويس  قناة  ضفتي  عىل  جرائمها  بريطانيا  واصلت  كام 
مذبحتها الشهرية ضد الرشطة املرصية، ويف قمع املاو ماو يف 
التحرر يف جنوب رشق آسيا. ومع  كينيا، ويف قمع حركات 
يف  اخلامس  األفريقي  املؤمتر  ُعقد  الثانية  العاملية  احلرب  هناية 
مانشسرت بربيطانيا، وقد شارك فيه »جوموكينياتا« من كينيا، 

و»كوامي نكروما« من غانا.
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مرص وأفريقيا بني املايض واملستقبل
ثالًثا- ثورة 23 يوليو، ودعم حركات التحرر األفريقي:

األفريقي  التحرر  حركة  يف  التالية  الفارقة  العالمة  ولعل 
كانت قيام ثورة ٢٣ يوليو يف مرص التي طرحت مبادءها الستة؛ 
وهي القضاء عىل اإلقطاع، والقضاء عىل االستعامر، والقضاء 
عىل سيطرة رأس املال عىل احلكم، وإقامة جيش وطني قوي، 
وإقامة عدالة اجتامعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. حيث 
القضاء عىل االستعامر ال بد أن  البداية أن  أدركت مرص منذ 
القضاء عليه يف مرص وحدها  يكون قضية عامة، وال يمكن 
بل جيب أن يتم القضاء عليه يف كافة الدول املستعمرة؛ وهلذا 
سعت مرص لبناء جبهة من الدول املستضعفة، واملستعمرات 
املشرتك  النضال  أجل  من  اإلمربيالية؛  القوى  ضد  السابقة 
وكانت  االحتالل،  حتت  الواقعة  للشعوب  احلرية  لتحقيق 
عام  يف  )باندونج(  مؤمتر  هو  التوجه  هلذا  األوىل  اإلرهاصة 
من  وحرضه  االنحياز،  عدم  حركة  ُنواة  وضع  الذي   ١٩٥٥
وكوامي  بيال،  بن  وأمحد  عبدالنارص،  مجال  من؛  كل  أفريقيا 

نكروما، وأمحد سيكوتوري.
من  جبهة  كونت  التي  االنحياز  عدم  حركة  أمهية  ورغم 
وضمت  واألحزاب،  اإلمربيالية،  ضد  الثالث  العامل  دول 
أوروبا  وحتى  الالتينية،  وأمريكا  وآسيا،  أفريقيا،  عن  ممثلني 
ممثلة يف يوغوسالفيا، إال أن مرص أدركت أهنا تنتمي عضوًيا، 
وجغرافًيا ألفريقيا، وأن أعتى، وأكرب أنواع االستعامر موجود 
يف أفريقيا. ومن أجل ذلك كان ال بد من توجيه جهد خاص 
 ،١٩٥٦ عام  القاهرة  يف  األفريقية  اجلمعية  تأسيس  فتم  هلا 
التحرر  حركة  يف  رائًدا  دوًرا  لعبت  التي  املؤسسة  وهي 
األفريقية، وقادها بحنكة، واقتدار أبوها الروحي السيد حممد 
فائق، وكان مقرها يف الزمالك بيًتا لسبعة وعرشين حركة حترر 
أفريقية، وظللت عىل ثوار كبار كانوا رأس احلربة يف النضال 
كاوندا«،  و»كنيث  نيوما«،  »سام  مثل؛  بالدهم  الستقالل 
تتحدث  أفريقيا  سفارة  بمثابة  اجلمعية  كانت  وقد  وغريمها. 
منها للعامل، وقدمت مرص لألفارقة الدعم املادي، والتدريب 
مرص  قدمته  الذي  اإلعالمي  الدعم  عن  فضاًل  العسكري، 
متمثاًل يف ٣٣ حمطة إذاعة موجهة باللغات القبلية األفريقية؛ 
املواطن  إىل  احلرية  رسالة  لتصل  اهلوسا  السواحييل  مثل 

األفريقي البسيط يف كوخه الصغري داخل القارة.
وتزامن تقريًبا مع ذلك إنشاء منظمة تضامن شعوب آسيا، 
الشهري  األديب  طويلة  لسنني  رئاستها  توىل  التي  وأفريقيا 
يوسف السباعي، وكانت خطوة هامة للتواصل مع شعوب 
التي كانت الزالت  أفريقيا متجاوزة احلكومات االستعامرية 
أفريقيا ترزح حتتها، والوصول مبارشة إىل الشعوب، ولعبت 

هذه املنظمة دوًرا هاًما يف حتقيق التحرر األفريقي.

وما لبثت هذه اجلهود أن بدأت تأيت ُأكلها؛ حيث استقلت 
األفريقية  الدول  أوائل  من  وأصبحت   ،١٩٥٧ عام  يف  غانا 
التي تنال استقالهلا من االستعامر الربيطاين بعد نضال طويل 
قاده الدكتور »كوامي نكروما«، وكان عام ١٩٥٨ عاًما فارًقا 
فيه  اهنارت  الذي  العام  وهو  األفريقي،  التحرر  حركة  يف 
اجلمهورية الفرنسية الرابعة التي تولت احلكم بعد حترير فرنسا 
من احلكم النازي عام ١٩٤٦، والتي متيزت بتقطيب املجتمع 
الفرنيس يف وقت عانت فيه فرنسا من أزمة اقتصادية شديدة، 
وعملية تصفية حسابات مع من تعاونوا مع االحتالل األملاين 
خصوم  مع  حسابات  تصفية  يف  رغبة  عن  أو  حق  عن  سواء 
يف  املهينة  اهلزيمة  بعد  فرنسا  قوة  يف  ثقة  فقدان  وحالة  قدام، 
معركة »دين بني فو« التي أهنت التواجد الفرنيس يف جنوب 
رشق آسيا، وبداية حرب حترير اجلزائر، واهلزيمة يف مغامرة 

السويس عام ١٩٥٦. 
يف هذه الظروف تم االستفتاء عىل دستور جديد قامت عىل 
أساسه اجلمهورية السادسة. ووصل اجلنرال شارل دجيول إىل 
سدة الرئاسة. وكان دجيول قد أعلن يف برازافيل يف عام ١٩٤٤ 
أثناء االحتالل األملاين لبالده بأنه قد آن األوان أن تأخذ فرنسا 
طريًقا نحو عهد جديد. وبعد هناية احلرب، وحلفظ ماء الوجه 
أعلنت فرنسا إنشاء االحتاد الفرنيس بدياًل عن اإلمرباطورية 
لالستعامر  جديد  ُمسمى  ظل  لكنه   ١٩٤٦ عام  يف  الفرنسية 
الفعيل. ويف عام ١٩٥٨ مع اجلمهورية السادسة خري دجيول 
فيام  االستقالل  وبني  املنفرد،  االستقالل  بني  املستعمرات 
حيث   French Community الفرنيس  املجتمع  أسامه 
اختارت ١٧ دولة أفريقية االستقالل ضمن االحتاد الفرنيس 
لضامن االحتامء باملظلة االقتصادية لضعف بنيتها االقتصادية، 
التي  سيكوتوري  أمحد  بقيادة  غينيا  هذا  عن  شذت  بينام 

اختارت االستقالل املنفرد. 
وقد عرب عن هذا املوقف بنظرة حتليلية ثاقبة الدكتور كوامي 
نكروما يف كتابه »االستعامر اجلديد آخر مراحل اإلمربيالية«، 
والذي ُنرش يف عام ١٩٦٥؛ حيث بني فيه أن االستقالل يظل 
أثر  وكان  موجودة،  االقتصادية  اهليمنة  ظلت  طاملا  منقوًصا 
هذا الكتاب من القوة حتى إن الواليات املتحدة احتجت عليه 
رسمًيا، وأوقفت معونتها االقتصادية لغانا، ثم ما لبثت القوى 
اإلمربيالية أن تآمرت عليه، وأسقطته بانقالب عسكري قبل 

ُميض عام من صدور الكتاب يف عام ١٩٦٦.
وكان مـن الطبيعـي أن تسـتجيب مـرص هلـذا التحـدي، 
وتسـتنفر لدعم الـدول األفريقيـة الوليـدة اقتصادًيـا، وفنًيا، 
وجتـدر اإلشـارة هنـا إىل أن  السـالح املايض يف هـذه املعركة 
كان  رشكـة النـرص لالسـترياد، والتصديـر، والتـي امتـدت 
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امللف املرصي - العدد  ٥٦ - أبريل  ٢٠١٩
فروعهـا إىل داخل أفريقيـا، هبدف التعاون معها عىل تسـويق 
منتجاهتـا، وفتـح األسـواق األفريقيـة للمنتجـات املرصيـة، 
التعليميـة،  ومؤسسـاهتا  جامعاهتـا،  مـرص  فتحـت  كـام 
ومعاهدهـا العسـكرية أمام األفارقـة؛ لتكويـن كادرات فنية 
تسـهم يف إدارة البـالد، وال يمكـن أن نغفـل عنـد احلديـث 
عـن هـذه املرحلة، وبشـكل رئييس رشكـة النرص لالسـترياد 
والتصديـر اسـم مـن قاد هـذه الرشكـة، وهو الراحـل  حممد 

غانـم، ودوره القيـم يف رحلـة النضـال األفريقـي.
الدول األفريقية، وانضاممها إىل  العديد من  ومع استقالل 
األرسة الدولية، وعضويتها يف األمم املتحدة كان من الطبيعي 
 ١٩٦٣ عام  ففي  الشعبية،  الكيانات  مع  دويل  كيان  تأسيس 
إنشاء  أبابا، وأعلنوا  أفريقية يف أديس  اجتمع مثلوا ٣٣ دولة 
الوحدة األفريقية، واحلفاظ عىل مصاحلها فضاًل عىل  منظمة 
تعبئة أفريقيا ملرحلة جديدة من النضال ضد بقايا االستعامر يف 
القارة، وامُلمثل يف االستعامر الربتغايل يف أنجوال، وموزمبيق، 
االستعامر  يف  امُلمثل  االستعامر  أنواع  أبشع  عن  فضاًل 
وناميبيا،  أفريقيا،  جنوب  يف  األبيض  العنرصي  االستيطاين 

وروديسيا.
موقف  إىل  التنويه  دون  أيًضا  الفرتة  هذه  ذكر  يمكن  وال 
مع  وقفت  عندما  ونبله  صوابه،  الزمن  أثبت  الذي  مرص 
الزعيم الكونغويل »باتريس لومومبا« عقب استقالل الكونغو 
واغتالته  عليه،  اإلمربيالية  القوى  وتآمرت  بلجيكا،  عن 
وقيامه  القبيح،  وجهه  األيام  أظهرت  أن  إىل  موبوتو  لصالح 
البلجيكي.  االستعامر  به  قام  مما  أكثر  ربام  بلده  ثروات  بنهب 
والتزمت مرص أيًضا يف هذه املرحلة بام أقره اآلباء املؤسسون 
ملنظمة الوحدة األفريقية من قدسية احلدود التي ُوضعت أثناء 
اإلقليمية  احلروب  أبواب  نفتح  ال  حتى  االستعامري  احلكم 
بني األفارقة فوقفت بحزم ضد احلركة االنفصالية التي قام هبا 
الثري بموارده من  بإقليم كاتنجا  مويس تشومبي لالنفصال 
الكونغو، كام تصدت بقوة ضد احلركة االنفصالية بيافرا أثناء 
احلرب األهلية يف نيجرييا رغم أن مرص يف هذا الوقت كانت 

تعاين من آثار نكسة  عام ١٩٦٧. 
رابًعا- دور بطرس غايل الداعم للوجود املرصي يف  أفريقيا: 
دون  فيها  أفريقيا، ودور مرص  نتحدث عن  أن  يمكن  وال 
أفريقيا،  داخل   مرص  رحلة  يف  كبري  دور  له  كان  رجل  ذكر 
وهو الدكتور بطرس بطرس غايل، الذي لوال ظهوره يف هذا 
التوقيت خلرست مرص كل استثامراهتا، ومصاحلها يف أفريقيا. 
سلم  يف  أفريقيا  أمهية  تراجعت  وقت  يف  الرجل  هذا  وظهر 
أولويات القيادة املرصية التي تغيبت عن القمم األفريقية ملدة 
عرش سنوات. بطرس غايل الذي كان أستاًذا للعلوم السياسية 

يف جامعة القاهرة تتلمذ عىل يديه العديد من الساسة، والوزراء 
األفارقة، وحظى باحرتام، وتوقري كبريين يف القارة، وحافظ 
منفرًدا عىل مكانة مرص، ووجه وزارة اخلارجية يف الفرتة التي 
عام  أكتوبر  من  اخلارجية  للشؤون  للدولة  وزيًرا  فيها  كان 
١٩٧٧ حتى عام ١٩٩١ نحو أفريقيا. حتى إنه قرر أن تكون 
اخلدمة األوىل للدبلوماسيني الشباب يف أفريقيا. ومن أفضال 
هذا الرجل إنشاء الصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا الذي 
أرسل املئات من األطباء، واملهندسني، واملدرسني إىل أفريقيا. 
رشكات  من  وغريها  العرب،  املقاولون  رشكة  نشطت  كام 

املقاوالت يف بناء البنية التحتية للقارة.
الساحة  عن  غايل  بطرس  الدكتور  ابتعاد  ومع  ولألسف 
مرص  عالقة  تراجعت  املتحدة  لألمم  عاًما  أميًنا  بتعيينه 
الذي  أبابا،  أديس  يف  املؤسف  احلادث  بعد  خاصة  بأفريقيا، 
الرئيس األسبق حسني مبارك. وكان لغياب مرص  استهدف 
التكتالت  عن  كإقصائها  وخيمة  آثار  األفريقية  الساحة  عن 
مكثف  جهد  بعد  استطاعت  حتى  القارة  داخل  االقتصادية 
مع  النيل  مياه  أزمة  إىل  إضافة  الكوميسا  تكتل  إىل  االنضامم 
إثيوبيا؛ بسبب سد النهضة، ثم كانت الكبوة الكربى بتجميد 

عضوية مرص يف االحتاد األفريقي يف عام ٢٠١٣.
وعىل الرغم من التحديات سالفة الذكر، فإن  مرص هبت 
بزخم،  املاضية من جديد، وحتركت  القليلة  السنوات  خالل 
الرئيس  زيارات  تعددت  حيث  فات؛  ما  لعالج  ونشاط 
معها  التواصل  وتم  األفريقية،  للدول  السييس  الفتاح  عبد 
التي  أفريقيا إىل مرص  أفريقيا، وعادت  حتى عادت مرص إىل 
وأكدت  وبالدها،  القارة،  مع  تواصلها  تدعيم  عىل  حرصت 
عىل حضور القمم األفريقية عىل أعىل مستوى متثييل حتى ُتوج 
هذا النشاط باختيار مرص لرئاسة االحتاد األفريقي يف دورته 

الثانية والثالثني؛ وذلك اعتباًرا من شهر فرباير عام ٢٠١٩.
وبرنامج  واضحة  رؤية  خالل  من  الرئاسة  مرص  وتتوىل 
اخلطة  مُتثل  والتي   ،٢٠٦٣ أفريقيا  ألجندة  امتداًدا  مدروس 
التنموية طويلة املدى التي ُوضعت عام ٢٠١٣؛ بمناسبة مرور 
مخسني عاًما عىل إنشاء منظمة الوحدة األفريقية؛ وهي خطة 
لتنمية أفريقيا عىل مدى اخلمسني عام القادمة، وتركز الرؤية 
واالجتامعية،  االقتصادية،  والتنمية  االستقرار،  عىل  املرصية 
القارة  شامل  تربط  برية  طرق  يف  تتمثل  قوية  حتتية  بنية  وبناء 
قارية  حرة  جتارة  منطقة  وإنشاء  بغرهبا،  ورشقها  بجنوهبا، 
تربط التجمعات شبه القارية، وهى؛ الساداك، واإليكواس، 
البيت  والكوميسا بعضها ببعض، والعمل عىل إعادة ترتيب 
لتواكب  األفريقي  االحتاد  منظمة  أجهزة  يف  متمثاًل  األفريقي 
القرار، واملحاسبة، وحماربة  العرص، وحتقق الشفافية يف اختاذ 
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مرص وأفريقيا بني املايض واملستقبل
الفساد مع تشكيل جبهة أفريقية موحدة ملواجهة اخلطر األكرب 
الذي يواجه االستقرار، والتنمية ليس يف أفريقيا وحدها، بل 

يف العامل بأرسه، وهو خطر اإلرهاب.
لرحلة  الطويل  االستعراض  هذا  وبعد  سبق،  ملا  إمجااًل 
اثنني  من  ألكثر  استمرت  والتي  واألفارقة،  أفريقيا،  كفاح 
حتى  ورضوري  الزم  استعراض  ُيعد  فإنه  قرًنا،  وعرشين 
واجهها  التي  اهلائلة  التحديات  الشابة  األجيال  تنسى  ال 
أجل  ومن  القارة،  حترير  أجل  من  ناضلوا  الذين  األبطال 
بل  فحسب،  القارة  داخل  ليس  األفريقي،  اإلنسان  كرامة 
األفريقي  اإلنسان  بأن  النضال  هذا  وُتوج  الشتات.  يف  أيضا 

األبيض  نظريه  بجانب  جيلس  أن  له  مرصح  غري  كان  الذي 
وأن  العامل،  يف  دولة  أقوى  رئاسة  إىل  وصل  عاًما،  ستني  منذ 
حيصل األفريقي نيلسون مانديال الذي قىض عمره يف سجون 
الرجل األبيض عىل جائزة نوبل. كام يقتيض األمر أيًضا ذكر 
عبدالنارص،  مجال  مقدمتهم؛  يف  وتأيت  امللحمة،  هذه  أبطال 
وكوامي نكروما، وأمحد سيكوتوري، وأمحد بن بيال، وكنيث 
بفخر  نذكر  وأن  سياليس،  وهيال  كينياتا،  وجومو  كاوندا، 
للكفاح  الذين كانوا طليعة اجلهد املرصي  األبطال املرصيني 
مع أفريقيا، وهم؛ بطرس بطرس غايل، وحممد غانم، وحممد 

فايق، وحلمي شعراوي، وكامل الدين صالح.


