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7 العالقات االقتصادية املصرية األفريقية »الواقع والتحديات والسياسات املقترحة«

املتنوعة؛ فعىل مدى  التارخيية واملصالح احليویة  تعددت حلقات االرتباط بني مرص والقارة األفریقية عرب الكثري من العالقات 
عقود وسنوات، تشكلت الكثري من أنامط التعاون املرصى األفریقى؛ ما بني التعاون عىل صعيد القضایا السياسية وما یرتبط به من 
تفاعالت عىل مستوى العالقة بني مرص واالحتاد األفریقى واملؤسسات املنبثقة عنه، والتعاون عىل صعيد العالقات االقتصادیة مع 
العدید من دول القارة، ومع التجمعات والتكتالت االقتصادیة العدیدة املوجودة هبا كأحد أنامط الرشاكة االقتصادیة. وقد تبلور 
االهتامم املرصى بالتعاون مع القارة األفریقية بصورة أكثر وضوًحا وفعالية منذ عام 2015؛ حيث دعت مرص خالل عام 2015 إىل 
اجتامع التكتالت االقتصادیة األفریقية ىف رشم الشيخ؛ كتكتل دول السوق املشرتكة لرشق وجنوب أفریقيا "الكوميسا"، وجمموعة 
التنمية ألفریقيا اجلنوبية "ساداك"، وجتمع احتاد رشق أفریقيا. وىف عام 2018 احتضنت مرص كذلك املنتدى االقتصادى األفریقى 
الذى ساهم ىف تقریب وجهات النظر األفریقية جتاه فكرة إنشاء االحتاد اجلمركى والعمل بالتعریفة اجلمركية املوحدة تدرجييا، وصواًل  

إىل إنشاء احتاد نقدى  یستهدف تطبيق التعریفة اجلمركية املوحدة ىف عام 2025.  
وتربز أمهية البعد االقتصادى ىف مسرية التعاون املرصى األفریقى من كون القارة األفریقية متثل -جغرافيا- سوقا ضخمة أمام 
الصادرات املرصیة، تتمتع فيها املنتجات املرصیة بميزة "سهولة النفاذیة" مقارنة بغريها من األسواق العاملية التى قد تضع رشوطا 
تعجيزیة أمام املنتجات والسلع للسامح بالنفاذ إليها؛ كالسوق األوروبية عىل سبيل املثال. وخالل السنوات السبع املاضية، عملت 
مرص عىل العودة بقوهتا االقتصادیة لألسواق األفریقية بصورة تدرجيية، شهدت معها الصادرات املرصیة لدول القارة نموا متزایدا 
عىل املستوى النوعى والكمى، وحتدیدا منذ عام 201٩؛ حيث ارتفعت وترية الرشاكة التجاریة ملرص داخل القارة، سواء مع الدول 
العربية األفریقية، خاصة ليبيا واملغرب وتونس والسودان، أو مع دول حوض النيل، السيام كينيا وإثيوبيا، وكذلك مع دول تعد من 
أقطاب القارة عىل املستویني السياسى واالقتصادى كنيجريیا وجنوب أفریقيا. وتسعى مرص إىل احلفاظ عىل وترية الرشاكة التجاریة 
أعقبت جائحة كورونا  التى  االقتصادیة  التداعيات  الناجتة عن  الراهنة،  التغلب عىل معوقاهتا  منذ عام 201٩؛ وحماولة  املتصاعدة 

وتأثرياهتا السلبية عىل حالة النمو االقتصادى العاملى. 
هدفها  الدوىل؛  للتعاون  متوازیة  خطط  عدة  خالل  من  القارة  دول  مع  االقتصادیة  الرشاكة  عىل  مرص  حرص  ذلك  إىل  یضاف 
التكتالت  الكثري من  األفارقة، وذلك عرب االنخراط ىف  الرشكاء  العدید من  املتبادلة مع  العالقات االقتصادیة  الرئيسى هو تعظيم 
االقتصادیة، بام یرفع من معدالت التبادل التجارى بني دوهلا، ویؤدى بالتبعية إىل زیادة معدالت االستثامر بينها. كام أولت احلكومة 
املرصیة خالل العامني املاضيني أمهية آللية إرسال البعثات التجاریة ملناطق وأقاليم جغرافية حمددة داخل القارة، من أبرزها جمموعة 
دول وسط وغرب أفریقيا؛ مستهدفة بذلك استكشاف فرص التجارة واالستثامر املتاحة واملمكنة ىف تلك الدول، والعمل عىل نقل 
التجربة االقتصادیة املرصیة ىف دعم القطاع الصناعى واملرشوعات املتوسطة والصغرية إليها، فضال عن حماوالت االستثامر ىف جماالت 
البنية التحتية ىف العدید من الدول بام یدفع من عملية التنمية املستدامة ىف القارة؛ ویعزز من قدرة دوهلا عىل سد احتياجات ومتطلبات 
عملية البناء والتطویر لتلك البنية، وذلك من خالل مرشوعات عابرة للحدود ومنها - وفقا ملصادر وزارة التعاون الدوىل- مرشوعات 

الطاقة املتجددة، والربط الكهربائى، والصناعة، والنقل، واخلدمات املالية الرقمية..إلخ.   
ىف ظل هذه املعطيات، أصبحت احلاجة إىل تبنى رؤیة جدیدة إلدارة العالقات مع الدول األفریقية رضورة ملحة، تفرضها طبيعة 
التحوالت والتغريات الثقافية واالجتامعية والتكنولوجية والسياسية التى شهدهتا دول القارة عىل مدى العقود الستة املاضية، وأدت 
إىل تغيريات مجة ىف قناعات احلكومات والشعوب األفریقية جتاه أفكار التعاون مع غريها من الدول؛ فلم تعد دول تابعة -حتى وإن 

مصر وأفريقيا.. نحو مزيد من الفاعلية والتأثير
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بل  واالقتصادى-  السياسى  املستویني  عىل  ضعيفة  دوال  كانت 
منطلق  من  األفریقية  القارة  مستوى  عىل  تتعامل  دول  أصبحت 
الندیة، ومل یعد مقبوال لدى شعوهبا فكرة التعامل معها عىل أهنا 
دول هامشية. ومل تعد كذلك اآلليات التقليدیة ىف التعاون معها 
اإلنسانية  واملساعدات  التعليمية  والبعثات  الطبية  -كالقوافل 
الدول  تلك  لربط  كافية  واألزمات-  الكوارث  وقت  والعينية 

بحالة تعاون فعالة ودائمة معها عىل املدى البعيد. 
األفریقية  واحلكومات  الشعوب  قناعات  ىف  التغريات  هذه 
الثنائى أو اجلامعى،  التفاعل  حول تصورها لذاهتا، عىل مستوى 
یفرض عىل مرص رضورة العمل عىل صياغة اسرتاتيجية جدیدة 
للتعامل معها تنطلق من مسلامت أن الرشاكة عىل أساس قاعدة 
"الندیة" من شأهنا دفع عجلة التعاون بني اجلانبني آلفاق رحبة، 
وهو ما یؤدى إىل حتقيق مكاسب اسرتاتيجية للطرفني  -املرصى 
الدول  ىف  االقتصادى  النمو  دعم  مقدمتها  وىف  واألفریقى- 
املجاالت  ىف  خاصة  املختلفة،  االستثامریة  بأبعاده  األفریقية 

والقطاعات االقتصادیة الریادیة. 
إجراءات  عدة   2018 عام  من  بدایة  مرص  اختذت  وقد 
الدول  مع  التجارى  التعاون  فرص  تعزیز  شأهنا  "واقعية"من 
عن  اإلعالن  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  األفریقية، 
دعم  وبرنامج  ألفریقيا،  املرصیة  الصادرات  تنمية  اسرتاتيجية 
الصادرات املرصیة إىل الدول األفریقية بمسامهة صندوق تنمية 
املصدرة  املرصیة  املنتجات  ونقل  شحن  تكاليف  ىف  الصادرات 
ىف  االستثامر  خماطر  ضامن  صندوق  وإنشاء  األفریقية،  للدول 
التحتية  البنية  جماالت  ىف  االستثامر  صندوق  وإنشاء  أفریقيا، 
التكنولوجية،  املرشوعات  ىف  االستثامر  ودعم  املعلوماتية، 

ومرشوعات الطاقة، وغريها من جماالت التعاون. 
هذا إىل جانب أن انتهاج مرص لرؤیة "نوعية وخمتلفة" لرشكاء 
قضایا  عىل  إجيابية  تأثريات  یرتب  أن  شأنه  من  األفریقية  القارة 
القارة  وجيعل  أیضا،  السياسية  األبعاد  ذات  الثنائى  التعاون 
الدوىل ملرص، وهو  العمل  األفریقية ودوهلا حارضة ىف أولویات 
منها:  إجرائية،  خطوات  عدة  ىف  تفعيله  عىل  مرص  عملت  ما 

ملجموعة  اإلرهاب  ملكافحة  اإلقليمى  املركز  إنشاء  مرص  إعالن 
لالحتاد  ورئاستها   ،2018 یونيو  ىف  والصحراء  الساحل  دول 
األفریقى بدایة من فربایر 201٩، واحتضاهنا الجتامعات اللجنة 
الوزاریة للدفاع واألمن والسالمة األفریقية ىف دیسمرب 201٩، 
ىف  النزاعات  بعد  اإلعامر  إلعادة  اإلقليمى  املركز  واستضافة 
الثالثة- كعضو ىف  -للمرة  وانتخاب مرص  نفسه،  املذكور  العام 
جملس األمن والسلم لالحتاد األفریقى خالل الفرتة من 2020- 
التوجه  استهدافها  والصناعة  التجارة  وزارة  وإعالن    ،2022

ألفریقيا ىف خطتها السنویة )2020- 2021(. 
بكلية  -األستاذ  فرید  ساىل  الدكتورة  تطرح  السياق،  هذا  ىف 
الدراسات األفریقية العليا بجامعة القاهرة - رؤیتها بشأن حالة 
االقتصادیة؛  العالقات  صعيد  عىل  األفریقى  املرصى  التعاون 
تنمية  أن  منطلق  من  واالستثامرى،  التجارى  التعاون  وحتدیدا 
السبل  أحد  یعد  وأفریقيا  املشرتكة بني مرص  التجاریة  العالقات 
األفریقية،  القارة  داخل  الناعمة  قوهتا  مرص  باستعادة  الكفيلة 
فيها  شهدت  قد  كانت  فرتة  بعد  األمثل  التوظيف  وتوظيفها 
السياسات املرصیة جتاه أفریقيا تراجعا ملموسا. وحتلل الدراسة 
وفقا هلذه املنطلقات واقع العالقات املرصیة األفریقية ىف بعدها 
حماور  عدة  خالل  من  واالستثامرى،  والتجارى  االقتصادى، 
بني  التجاریة  العالقات  لطبيعة  الراهن  الواقع  یقيِّم  بعضها 
ترقية هذه  التى تواجه  التحدیات  مرص وأفریقيا، وبعضها حيلل 
التى  وسياسات  آليات  عدة  یطرح  اآلخر  والبعض  العالقات، 
من خالهلا یمكن جتاوز العوائق والتحدیات التى تواجه مسرية 

التعاون املرصى األفریقى ىف بعده االقتصادى.
وأخريا، فإن الرشاكة القائمة عىل دفع النمو االقتصادى لدى 
اجلانبني -املرصى واألفریقى- سواء عىل صعيد التعاون الثنائى 
أو اجلامعى تساهم بصورة كبرية ىف حتقيق معدالت من االستقرار 
قدر  بالتبعية  عليه  یرتتب  الذى  األمر  الدول،  تلك  ىف  السياسى 
من االستقرار األمنى، وهو ما خيدم املصالح األمنية العليا للدولة 
املرصیة، والتى تتمحور ىف "تأمني املصالح االسرتاتيجية واألمنية 
ىف دوائر عمقها االسرتاتيجى"، وحتدیدا العربى واألفریقى منها. 




