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للدراسات السياسية واالسرتاتيجية

شهدت السياسة اخلارجية املرصية تطورات حقيقية خالل
السنوات التالية عىل ثورة  25يناير ،فقد وضعت التحركات
الشعبية صانعي السياسة اخلارجية أمام حتديات هائلة،
لالستجابة لإلرادة الشعبية الراغبة يف إصالح كل ما أفسده
النظام السابق يف إدارته لعالقات مرص اخلارجية ،وظهرت
بعض املحاوالت للتغيري يف السياسة اخلارجية يف الشهور التالية
عىل ثورة  25يناير ،إال أن اإلدارة املرصية اتسمت يف هذه املرحلة
بقدر واضح من البطء واالرتباك وإنكار بعض األزمات،
وافتقاد الدبلوماسية املرصية للرؤية االسرتاتيجية للتعامل
معها ،ولكن مع احلراك الثوري يف  30يونيو اجتهت احلكومة
املرصية إىل إحداث تغيريات ملموسة يف توجهات سياساهتا
اخلارجية ،بدأهتا بتوضيح ثوابت التحرك املرصي اخلارجي،
والتي تراوحت بني التأكيد عىل مبدأ الرشاكة ورفض التبعية،
وكذلك عدم التدخل يف الشئون الداخلية للدول األخرى ،إىل
دعم السالم اإلقليمي واحللول السياسية للرصاعات.
وكان للدائرة األفريقية وخاصة دول حوض النيل نصيب
وافر من هذا التطوير ،فقد عانت املصالح املرصية احليوية يف
القارة األفريقية لسنوات طويلة من حالة التجاهل والتعايل
التي أصابت احلكومات املرصية يف تعاملها مع قضايا القارة
األفريقية وخاصة يف أعقاب حماولة االغتيال الفاشلة التي
تعرض هلا الرئيس األسبق حممد حسنى مبارك يف أديس
ً
انسالخا مرص ًّيا عن االنتامء
أبابا عام  ،1995بام كان يمثل
األفريقي ،وبام دفع دول حوض النيل للبحث عن أطر تعاون
وتكامل فيام بينها تتجاهل املصالح املرصية بل وتتعارض
معها يف أحيان كثرية.
وعملت احلكومة املرصية خالل هذه املرحلة عىل االعتامد عىل
جمموعة من اإلجراءات لتدعيم تقارهبا مع دول حوض النيل.

ً
أول:أدوات السياسة اخلارجية املرصية جتاه دول حوض
النيل

تبنت املؤسسات املرصية جمموعة من املبادئ واألدوات
لتحقيق التعاون والتقارب مع دول حوض النيل ،واستعادة
الدور اإلقليمي املرصي يف هذا املجال احليوي بالنسبة هلا.
فاعتمدت هذه املؤسسات وخاصة وزارة اخلارجية املرصية
عىل مبادئ مرنة لتجاوز واحتواء مواقف دول حوض النيل
وخاصة إثيوبيا والسودان ،وحدث تغري أسايس يف بنية اجلهاز
الدبلومايس املرصي حيث تم استحداث منصبني جديدين
مها نائب وزير اخلارجية للشئون األفريقية ومساعد وزير
اخلارجية لشئون السودان وذلك يف إبريل  ،2011كام تم
إنشاء الوكالة املرصية للرشاكة من أجل التنمية عام 2013
نتيجة لدمج “الصندوق املرصي للتعاون الفني مع دول
الكومنولث والدول اإلسالمية والدول املستقلة حديث ًا”
و”الصندوق املرصي للتعاون الفني مع أفريقيا” يف كيان
جديد ،وبدأت عملها بشكل رسمي يف األول من يوليو
 2014و ُيعد توفري كوادر تنموية للدول األفريقية واإلسالمية
أحد أهداف الوكالة الرئيسية من خالل تنظيمها لربامج بناء
القدرات  .كذلك إصالح جهاز اإلعالم املرصي وحتفيزه
عىل بذل دور إجيايب وليس تصعيدي يف عالقة مرص اخلارجية
واجتهت احلكومة املرصية لتنفيذ سياساهتا اخلارجية جتاه دول
حوض النيل عرب حمورين رئيسيني ومتوازيني :
املحور األول :استمرار املفاوضات حول املرشوعاتاملائية عىل هنر النيل
فعىل الرغم من استغالل إثيوبيا حلالة عدم التوازن التي
مرت هبا مرص يف أعقاب ثورة  25يناير ،لفرض األمر الواقع
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يف بناء سد النهضة ،حيث وضع الرئيس اإلثيويب الراحل
ميليس زيناوى حجر أساس هذا املرشوع يف إبريل ،2011
يف ظل مباركة من دول حوض النيل وخاصة دول منابع النيل
والتي استكملت النصاب القانوين لالتفاقية اإلطارية التي
وقعتها بعيدً ا عن دولتي املصب (مرص والسودان) يف عنتيبي
عام  2010إلعادة تقسيم مياه النيل ،وذلك بانضامم دولة
بورندي يف  28فرباير  2011لالتفاقية ،مما يتيح لربملانات
هذه الدول التصديق عليها ودخوهلا حيز التنفيذ .
إال أن مرص اختذت مقاربة تعاونية كمدخل للتعامل مع
أزمة سد النهضة اإلثيويب ،وخالل هذه السنوات تأرجحت
العالقات بني مرص وإثيوبيا بني التقارب والتصعيد ،فخالل
الفرتة من إبريل  2011إىل مايو  2013استخدمت مرص
الدبلوماسية الرسمية والشعبية لتحقيق التقارب بني البلدين
وتم االتفاق يف سبتمرب  2011عىل تشكيل جلنة خرباء دولية
مهمتها فحص ومراجعة الدراسات اإلثيوبية اهلندسية ومدى
مراعاهتا للمواصفات العاملية وتأثري السد عىل دولتي املصب
السودان ومرص ،وتقديم تقرير بشأهنا ،ومع اجتاه إثيوبيا يف
 28مايو  2013لتحويل جمرى النيل األزرق بام مثل تصعيد
للتوتر استمر حتى يونيو  ،2014مل تغلق مرص باب التفاوض
يف هذه املرحلة فقد طرح وزير اخلارجية األسبق نبيل فهمي عىل
اجلانب اإلثيويب املشاركة املرصية يف متويل سد النهضة مقابل
املشاركة يف إدارته ولكن اجلانب اإلثيويب رفض هذا االقرتاح
ألنه اعترب إدارة سد النهضة جز ًء من السيادة اإلثيوبية .
ومع وصول الرئيس عبد الفتاح السييس إىل احلكم ظهرت
مرحلة جديدة يف إدارة مرص مللف سد النهضة اعتمدت هذه
املرحلة عىل أدوات التهدئة والعودة للحوار ،وظهر ذلك
يف اتفاق الرئيس املرصي ونظريه اإلثيويب عىل هامش القمة
األفريقية يف ماالبو املنعقدة يف يونيو  ، 2014عىل استئناف
املفاوضات وتنفيذ توصيات اللجنة الدولية من خالل مكتب
استشاري عاملي  .وقام الرئيس عبد الفتاح السييس يف مارس
 2015بزيارة إىل إثيوبيا ،وألقى كلمة أمام الربملان أكد خالهلا
حق الشعب املرصي واإلثيويب يف التنمية والرخاء ،وتم
إطالق آلية املفاوضات الثالثية بني مرص والسودان وإثيوبيا
حول الرتتيبات الفنية لسد النهضة  .كام وقع الرئيس املرصي
ونظريه السوداين عمر البشري ورئيس وزراء إثيوبيا هاييل
ديسالني يف العاصمة السودانية اخلرطوم وثيقة “إعالن مبادئ
سد النهضة” .وتضمنت الوثيقة  10مبادئ أساسية تتسق مع
القواعد العامة يف مبادئ القانون الدويل احلاكمة للتعامل مع
األهنار الدولية.
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وعىل الرغم مما شهدته الشهور األخرية من جتاذبات بني
مرص من جانب والسودان وإثيوبيا من جانب آخر ،ظلت لغة

احلوار ،واحتواء التصعيد هي املسار الذي تعتمد عليه مرص
لتأكيد حقوقها ومصاحلها احليوية يف مياه النيل .

املحور الثاين :تنشيط العالقات مع دول حوض النيل عربعدة مستويات

وبالتوازي مع النشاط املرصي لتسوية أزمة مياه النيل واحلد
من املخاطر التي يطرحها إنشاء سد النهضة يف إثيوبيا ،عملت
الدولة املرصية بمؤسساهتا املختلفة عىل تدعيم العالقات مع
حوض النيل ،عرب عدد من أطر التعاون والتقارب ،فقام
الرئيس عبد الفتاح السييس بزيارات متعددة لدول حوض
النيل ( السودان -إثيوبيا – رواندا – أوغندا –كينيا –تنزانيا)،
كام استقبل وفو ًدا رسمية من هذه الدول ،كام شارك عدد من
الوزراء واملسئولني املرصيني يف أنشطة ومناسبات يف الدول
األفريقية فضال عن حرص مرص عىل استضافة الكثري من
الفعاليات األفريقية كان أبرزها قمة التكتالت االقتصادية
الثالثة (الكوميسا والسادك وجتمع رشق أفريقيا) يف رشم
الشيخ يف مارس  ، 2015والتي عىل أثرها تم اإلعالن عن
أول منطقة للتجارة احلرة بني الدول األفريقية والتي تضم ما
يقرب من نصف سكان القارة .
كام عملت اهليئات املرصية عىل تطوير التعاون مع دول
حوض النيل يف عدد من املجاالت احليوية ،من أمهها ،التجارة
واالستثامر والري والزراعة والصحة والتعليم ،حيث قدمت
هذه اهليئات خرباهتا املختلفة لدول حوض النيل ،واتبعت
وزارة التجارة والصناعة اسرتاتيجية استهداف األسواق
األفريقية وحددت عدد من اإلجراءات لتعظيم االستفادة
من اتفاقية الكوميسا وخاصة مع دول حوض النيل ،وكذلك
منطقة التجارة احلرة.

وأصبحت كينيا الرشيك التجاري األول ملرص يف جتمع
الكوميسا ،فاستحوذت كينيا والسودان عىل نسبة كبرية من
صادرات مرص لدول الكوميسا ،يف حني قدمت كينيا معظم
الواردات املرصية من دول الكوميسا ،وبلغ حجم التبادل
التجاري بني مرص وكينيا عام  )513(2015مليون دوالر
منها ( )239مليون دوالر صادرات مرصية  ،وارتفع الفائض
يف امليزان التجاري بني البلدين خالل النصف األول من عام
 2017من  27مليون دوالر إىل  90مليون دوالر.
وقد حققت الصادرات املرصية إىل كينيا قفزة كبرية مسجلة
أكثر من  170مليون دوالر مقابل  130مليون دوالر خالل
نفس الفرتة من العام  ،2016بزيادة نسبتها  .%30كام
انخفضت الواردات خالل فرتة املقارنة من  109ماليني
دوالر إىل  79مليون دوالر خالل النصف األول من العام
 2017بانخفاض نسبته .%27
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وتتوىل وزارة املوارد املائية والري املرصي القيام ببعض
املرشوعات يف دول حوض النيل ،حيث قامت الوزارة
بتنفيذ  % 90من إمجايل مرشوع درء خماطر الفيضان بمقاطعة
كاسيس “ ”Kaseseيف غرب أوغندا وقدمت احلكومة
املرصية منحة مالية للحكومة األوغندية تقدر بـ 1.5مليون
دوالر ،كام قامت الوزارة بحفر آبار مياه يف كينيا بلغت 180
بئرا يف السابق.
ً
كام تقوم وزارة املوارد املائية والري بمرشوعات لتحسني
املجاري املائية يف جنوب السودان ،ومن املتوقع أن تدر 20
مليار مرت مكعب من املياه سنويا فضال عن حتسني عملية
امليكنة والري يف جنوب السودان.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصالح األرايض ،يف فرباير
اجلاري البدء يف تنفيذ أعامل املزرعة املرصية املشرتكة بدولة
إريرتيا ،لتكون بذلك هي املزرعة املرصية السابعة التي يتم
إنشاؤها يف قارة إفريقيا ،بعد مزارع  :الكونغو الديمقراطية،
مايل ،تنزانيا ،زامبيا ،النيجر ،وتوجو .كام تتبنى احلكومة
املرصية تنفيذ مخسة مرشوعات زراعية وصناعية جديدة يف
عدد من الدول األفريقية من بينها كينيا وأوغندا ،بالتعاون مع
مجعية رجال األعامل املرصيني ،وبدأت احلكومة تنفيذ مرشوع
زراعة مليون فدان يف أوغندا ،وتم االنتهاء من عرشة آالف
فدان منها كمزرعة نموذجية ،ومن أهم املحاصيل التي متت
زراعتها هي املحاصيل الزيتية والقمح والذرة ،كام تدرس
تنفيذ أربعة مرشوعات أخرى من ضمنها ،إقامة مزرعة
إلنتاج الذرة يف كينيا عىل مساحة  28ألف فدان .

وىف املجال الصحي ،وقعت الوكالة املرصية للرشاكة من
أجل التنمية يف مايو  2015مذكرة تفاهم مع مؤسسة جمدي
يعقوب ألمراض القلب .وهتدف هذه املذكرة لتقديم املعونة
الفنية واملساعدات للمسامهة يف التنمية يف جماالت تدريب
األطباء والكوادر الصحية األفريقية والوقاية والعالج من
أمراض القلب ،السيام يف دول حوض النيل باإلضافة إىل
املسامهة يف توفري األجهزة واملعدات الطبية الالزمة لعالج
مرىض القلب من الدول األفريقية.
ثان ًيا  :أبعاد تطور الدور املرصي يف دول حوض النيل

خالل العقود األخرية ،ومع تراجع الدور املرصي يف
قضايا القارة األفريقية ،وخاصة دول حوض النيل ،تعرضت
هذه الدول جلملة من التأثريات الداخلية واخلارجية التي
أسهمت يف تطوير دوافع احلراك اخلارجي هلا ،فقد منحت
األزمات الداخلية التي تعرضت هلا هذه الدول ،وخاصة
يف ظل عملية التحول الديمقراطي وانتقال السلطة ،فرص
حقيقية للكثري من الفاعلني اإلقليميني والدوليني للنفوذ

والتأثري عىل شئوهنا الداخلية وكذلك حتركاهتا اخلارجية
فلم تنجو هذه الدول من أطامع القوى الدولية الباحثة عن
املوارد واملكانة االسرتاتيجية ،والتي تسعى إىل استغالل ذلك
النموذج الفريد الذي تتسم به دول حوض النيل وغريها من
الدول األفريقية والذي جيمع بني الوفرة والغنى من املوارد
الطبيعية املتنوعة ،واملشكالت واألزمات احلادة سواء داخل
الدول أو بني الدول والتي تضاعف من تداعيات الفقر
واجلفاف وانتشار األمية واألمراض وكافة األزمات الطبيعة
واإلنسانية التي يعاين منها الكثري من سكان هذا اإلقليم.

ومل تتمكن دول حوض النيل يف أحيان كثرية من فرض
مصاحلها عىل جدول األعامل الدويل ،لذلك سعت هذه
الدول للبحث عن أطر إقليمية مشرتكة للدفاع عن مصاحلها،
وىف ظل غياب مرص الطويل برزت قوى إقليمية أخرى،
تنافست فيام بينها (إثيوبيا – كينيا – أوغندا) ،وتزعمت قيادة
اإلقليم وبادرت بطرح املصالح املشرتكة لدول حوض النيل
مع جتاهل مصالح دول املصب (مرص والسودان) .وكانت
مطالب التنمية واحلصول عىل الطاقة من أهم االحتياجات
التي تبحث عنها هذه الدول ،إال أن مساعيها الستغالل
مواردها املائية لتوفري هذه االحتياجات مل ختلو من التحيزات
وعدم االهتامم باالستغالل األمثل للموارد املائية املتاحة هلا
وتقليل الفاقد من هذه املواردً ،
بدل من التعاون فيام بينها
لتهديد األمن املائي املرصي ،وأدرجت الكثري من دول
حوض النيل نفسها يف إطار التنافس اإلقليمي “التقليدي”
بني مرص وإثيوبيا عىل قيادة إقليم رشق أفريقيا.

وعىل الرغم من اجلهود التي تبذهلا املؤسسات املرصية
حلامية مصاحلها احليوية يف أفريقيا ،وخاصة مياه النيل ،إال أن
استعادة الدور املرصي يف أفريقيا وخاصة يف دول حوض النيل
يتطلب جهو ًدا كبرية عىل مستويات عدة ،تسخر من خالهلا
مرص إمكانياهتا وخرباهتا للنفوذ إىل هذا اإلقليم ،عىل أال تكون
قضية مياه النيل وعىل الرغم من حموريتها هي املدخل الوحيد
للتقارب مع دول حوض النيل ،فهذه الدول حتتاج إىل اخلربات
املرصية يف جماالت متنوعة ألن حتقيق التنمية يف هذه الدول
سينعكس عىل إدراكها الحتياجاهتا املائية ،ويمكنها من تطوير
اسرتاتيجيات للتعامل مع الوفرة املائية وفقا آلليات ال تلحق
الرضر برشكائها يف هذا النهر العظيم.

وترتبط اخلربات املرصية بمجاالت الزراعة والري،
والتعليم ونقل التكنولوجيا وكذلك حتتاج هذه الدول إىل
الدعم املرصي هلا لتطوير البنية األساسية يف دوهلا وتطوير
وسائل النقل واملواصالت.
وإىل جانب الدعم االقتصادي والتنموي ،فإن املشاركة
املرصية هلذه الدول يف قضاياها املرتبطة بالرصاعات
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واإلرهاب يمثل مدخال اسرتاتيج ًيا ً
مهم لقبول دول حوض
النيل وترحيبها بالدور املرصي وحرصها عىل عدم جتاوز
املصالح املرصية يف مياه النيل ،فال تزال ترتدد بني أرجاء هذه
الدول أصداء املرياث التارخيي للدور املرصي املساند للدول
األفريقية يف القضاء عىل االستعامر خالل احلقبة النارصية ،كام
أن مساندة العديد من دول حوض النيل للتحركات اإلثيوبية
يف ملف املياه يأيت جزء منه كنتيجة للدور الذي تقوم به يف
العديد من قضايا األمن والرصاعات يف اإلقليم ،والدعم
الغريب وخاصة األمريكي للدور اإلثيويب.
فهذه الدول حتتاج للميزات النسبية التي تتسم هبا السياسة
اخلارجية املرصية ومن أمهها اخلربات املرصية الواسعة
يف تسوية الرصاعات حيث تعاين الكثري من دول حوض
النيل من أزمات مرتبطة بالفشل يف االنتقال السلمي
للسلطة ،وخالل السنوات األخرية تعرضت كينيا وبورندي
الضطرابات ومواجهات دامية نتيجة هلذه األزمات ،كام
تشهد إثيوبيا ما بني احلني واآلخر احتجاجات شعبية واسعة،

44

وال تزال الكونغو الديمقراطية تعاين من عوامل خمتلفة لعدم
االستقرار حيث أجربت هذه العوامل  1.7مليون شخص
عىل النزوح عن أماكن سكناهم خالل  ،2017ويعني هذا
أن الكونغو ،خالل عامي  2016و 2017هي الدولة األكثر
ترضرا يف العامل من النزوح نتيجة النزاع ،كام يعاين ما يقرب
ً
من  7مليون شخص يف الدولة من أزمة توفري الغذاء.
كام تتطلع هذه الدول التي تعاين من ضعف قدراهتا
العسكرية واألمنية إىل مشاركة مرص هلا يف تدريب جيوشها
وأجهزهتا األمنية املختلفة ،بام يمكن أن يسهم يف دعم أمنها
من خالل االعتامد عىل قائد إقليمي ينأى هبا بعيدً ا عن
الرصاعات الدولية واإلقليمية.
ً
نشيطا
دورا
يضاف إىل هذا أن دول حوض النيل حتتاج ً
ملرص داخل مؤسسات العمل اجلامعي األفريقي ،ألهنا ترفض
انفراد دولة واحدة أو عدد حمدود من الدول بالسيطرة عىل
التنظيامت اإلقليمية األفريقية املختلفة وتوجيه هذه التنظيامت
وف ًقا ملصاحلها فقط.

