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 تمهيد

تقرير نصف شهري، يرصد أهم تطورات المشهد االفريقي، وانعكاساتها على القضايا المصرية وتفاعالتها 

 األفريقية:

 أواًل: فيضانات في إثيوبيا والسودان:
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فيضانات عارمة نتيجة سقوط أمطار غزيرة على الدولتين بكثافة عالية زادت نسبتها شهدت إثيوبيا والسودان 

عام وفقًا لمراقبة ومتابعة  099، ووصلت كمية األمطار ألعلى مستوياتها منذ %09عن العام الماضي بنسبة 

اه و تأثير تلك المياألرصاد والقياسات الهيدرولوجية لنهر النيل، األمر الذي ينذر بمزيد من الترقب والتخوف نح

 الغزيرة على إثيوبيا ودولتي المصب.

على الصعيد االثيوبي تضاربت اآلراء حول مدى تأثير تلك األمطار والفيضانات على سد النهضة، حيث ذهب 

البعض إلى القول باحتماالت تأثير هذه الفيضانات على سد النهضة وانهيار بعض أجزائه بفعل األمطار الغزيرة 

ع خاصة التأثير على الفوالق الصخرية التي بني عليها السد مما ينذر بكارثة، بينما ذهب البعض إلى وقوة الدف

القول بعدم التأثير فيه تمامًا نتيجة عدم االنتهاء من سد الفتحة الخاصة بالسد والتي من شأنها تخزين المياه 

 (.موقع النيلينالتي تدخل إلي السد )

اكتمال المحور األفقى لسد  6902حتى أغسطس ” Landsat 8“وقد كشفت صور القمر األمريكى الندسات 

أمتار أى أنه لم يصل لالرتفاع  091متر، فيما لم يكتمل البعد الرأسى للسد الذي وصل إلى  0099النهضة بطول 

يضان، وأصبح يشبه المجرى المائى، وذلك كما صرح الدكتور عالء ، وبالتالى غمرته مياه الف”مترا 041“المقرر 

 (.شبكة رؤية اإلخباريةالنهرى نائب رئيس المركز اإلقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء باألمم المتحدة )

أما على الصعيد السوداني فقد أثرت كم الفيضانات على شرق السودان تأثيرًا سلبيًا، حيث سجل منسوب مياه 

متر، ما أدى  01.20إلى « الخرطوم»متر، وارتفع عند نقطة  01.20أغسطس ارتفاعًا بلغ النهر فى السودان أول 

شخصا(،  12والية، وتشريد األالف وقتل العشرات من المواطنين ) 00والية من إجمالي  01إلى إغراق ما يقرب من 

زل، وألحقت أضراًرا بنحو من 6692حيث أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية السودانية أن األمطار والفيضانات دمرت 

منزال في والية كسال بشرق البالد، كما شهدت واليات القضارف وكسال )شرق( وسنار وجنوب كردفان )وسط(  6940

 (. الجزيرةأمطاًرا فوق المتوسطة )

ن محاصرة مياه النيل األبيض عددًا من القرى فى حلية جبل أولياء جنوب الخرطوم، بعد انهيار الجسر فضاًل ع

منزاًل على األقل بمعسكرات نيرتي بوالية وسط  602الترابى الذى يحمى المنطقة من أخطار السيول، وهدم 

بمعسكرات نيرتي  694يرتيي و منزاًل بمعسكرات الشمال والجنوب وخور رملة وقارسيال بن 006دارفور، منهم 

 راديو دبنقااألخري، مما عكس تدميرًا شبه كلي بالبنية التحتية للدولة 

 

http://www.alnilin.com/12803247.htm
http://www.alnilin.com/12803247.htm
http://www.roayahnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%BA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
http://www.roayahnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%BA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8/4/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#main-story
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8/4/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84#main-story
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-316-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%AA%D9%8A
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-316-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%AA%D9%8A
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 وفي إطار هذه التطورات تبرز عدة مالحظات، منها: 

ـ أن تزايد الفيضان وارتفاع منسوب نهر النيل يعتبر سالحًا ذو حدين على دولتى إثيوبيا والسودان فمن 0

األمطار بشكل كبير مع تزايد نسبة الفيضان قد أثر سلًبا على البنية ناحية السودان نجد أن تزايد هطول 

التحتية من تدمير القرى والمنازل فضاًل عن خسائر في األرواح، ويرجع ذلك لعدم استخدام الدولة ألي وسائل 

ًا ًا طبيعيًا هامحماية لتلك المناطق من هذه الكوارث الطبيعية، إال أنه يمثل عاماًل ايجابيًا باعتباره موردًا مائي

 من الممكن استخدامه في زيادة المساحة الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية.

ـ أن نفشل الدولتين في استغالل المياه الفائضة ينذر بغرق مساحات شاسعة من األراضي الزراعية، ومكامن 6

 الثروات الطبيعية. فضاًل عن انتشار األمراض.

ـ أن استمرار تزايد منسوب المياه وغزارة األمطار والفيضان يؤثر على الدول المجاورة في تدمير أجزاء من البنية 6

التحتية، خاصة المشابهة في الوضع الجغرافي وهو ما ظهر جليًا في سقوط األمطار الغزيرة على أجزاء من 

بزيادة أعداد الجراد، التي قد تؤثر سلبًا على زراعة  السنغال ومالى وجنوب موريتانيا خالل يوليو الماضى ما ينذر

 شبكة رؤية اإلخباريةالمحاصيل بالبلدان المتأثرة بالفيضانات. 

 التأثير على مصر

أثرت األمطار الغزيرة اإلثيوبية وارتفاع معدالت الفيضان على حصة مصر المائية بالشكل الذي بعث األمل حول 

بيرة جراء تزايد تلك النسبة هذا العام نتيجة الزيادة المضطردة في منسوب النهر خاصة بعد التخوفات الك

اكتمال السد والشروع في حجز المياه مع توتر العالقات بين الجانبين وعدم التوصل إلى تسوية تضمن الحقوق 

المائية المصرية في ظل تخوف من فترات جفاف قادمة وتناقص نسب االحتياطي في خزان بحيرة ناصر والسد 

 العالي.

 0999في النيل األزرق الذى يمر داخل السودان بطول يزيد عن  الجدير بالذكر أن األمطار القادمة من أثيوبيا تصب

بيض القادم من هضبة البحيرات االستوائية عند مدينة الخرطوم، ويمتزجان بالنيل ألكيلو متر، ويلتقى بالنيل ا

كيلو أخرى، حتى يصل إلى محافظة أسوان فى مصر. حيث يصب النيل األزرق في  0999الرئيسى بطول نحو 

ر كمخزون لمواجهة نقص المياه المتوقع الفترات القادمة خاصة بعد انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناص

من المياه األثيوبية تصل لمصر.  %01، باعتبار أن  أعوام 0عليها لمدة واالعتماد البحيرة في األعوام السابقة، 

http://www.roayahnews.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-4-%D8%A3%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
http://www.roayahnews.com/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-4-%D8%A3%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
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الخريف، وال عالقة لها بمنسوب  علي عكس األمطار السودانية التي تعتبر أمطارًا داخلية تعرف باسم أمطار

 النيل فى مصر.

مليارات متر مكعب، وفقًا لما أكدته مصادر بوزارة الرى، مع  0وفي تقديرات أولية وصل لبحيرة ناصر، حوالى 

أمتار مكعبة من المياه على الهضبة اإلثيوبية. مقارنة بالعام الماضي الذي سجل  1ملياراً و 66توقعات بسقوط 

 11.1مليار متر مكعب، من إجمالى حصة مصر من مياه النيل البالغة  69عام، حيث قدر بـ 099ل أسوأ معدل خال

أمتار  4مليار متر مكعب، وقد وصل ارتفاع منسوب المياه في البحيرة حتى منتصف أغسطس الجارى، بمقدار 

مليارات متر  1يعادل نحو  مليار متر مكعب )باعتبار أن كل متر ارتفاع في مياه بحيرة ناصر 69في البحيرة أي 

 اليوم السابعمكعب(، ويمثل ثلث الكمية المتوقع تخزينها في البحيرة. 

 سطس وسبتمبر وأكتوبر، حيثوال يمكن الجزم بحجم اآلثار المترتبة على الفيضان إال بعد انتهائه خاصة في أغ

من حجم المياه، وبالتالي تتحدد الحصيلة النهائية له، وقد أشارت وزارة المياه  %19تنتهى ذروة الفيضان بنحو 

والرى السودانية" أن نهر النيل األزرق سجل ارتفاعًا فى قياساته بزيادة تصل إلى الضعف عن نفس الفترة من 

هائية لفيضان نهر النيل على الهضبة اإلثيوبية ستظهر فى سبتمبر المقبل" العام الماضى، وأن المؤشرات الن

 الوطن

ومن ثم يعتبر الفيضان عاماًل إيجابيا هامًا في تزايد نسبة المياه إذا تم استغاللها وتخزينها لمواجهة نقص 

القادمة، إال أن هناك تخوف من عدم االستفادة من هذه الزيادة باعتبار أن مصر لها نسبة المياه في الفترة 

محددة من المياه، حتى إذا تزايد منسوب نهر النيل ألن الزيادة في النهر يتم اهدارها في مياه البحيرات 

 والمستنقعات، ولم تستفد مصر سوى بالنسة المحددة لها ". 

فوق المتوسط، لن يستطيع إلى مرحلة ديرات أن الفيضان في كل حاالته حتى وصوله كما أكدت العديد من التق

 يعوض مصر عما سحبته من البحيرة،إال أنه  متر مكعب من المياهمليار  026ملء البحيرة كاملة ألنها تحتاج نحو 

أن معدل ياه، خاصة أعوام نتيجة مراحل الجفاف واالنخفاض في منسوب الم 0التي اعتمدت عليها الدولة لمدة 

مليار متر مكعب، وفي حال الجفاف أو عدم ارتفاع منسوبه يسجل  19ارتفاع منسوب المياه كل عام ُيسجل نحو 

نقص المياه في البحيرة، واستقبال مصر لنصف حصتها فقط من مياه مليار متر مكعب فقط، السيما مع  69

 الدستور(. ستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.النيل كل عام )كما صرح الدكتور نادر نور الدين، أ

 

http://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-/2846608
http://www.youm7.com/story/2016/8/17/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-/2846608
http://www.elwatannews.com/news/details/1309363
http://www.dostor.org/1144019
http://www.dostor.org/1144019
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 ثانيًا: تصاعد العمليات اإلرهابية في بعض دول القارة:

 
تصاعدت العمليات اإلرهابية لحركة الشباب المجاهدين في الصومال في شهر أغسطس خاصة بعد تزايد حراك 

تنظيم داعش في ليبيا وجماعة بوكو حرام، وقامت الحركة بالعديد من العمليات االنتحارية والتفجيرات خالل 

رب من المدخل الرئيسي لمطار ، بدأت بهجومين بسيارتين مفخختين أحدهما انتحاري بالق6902شهر أغسطس 

أشخاص على األقل،  09العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما ذكرته الشرطة في الصومال، ُقتل على إثره 

حيث استهدف الهجوم قاعدة "َحَلِنْي" مقر بعثة حفظ السالم األفريقية المجاورة لمطار مقديشو وهي أكبر 

 ما أنها مقر لبعثات دبلوماسية.قاعدة لقوات االتحاد األفريقي بالصومال، ك

الحدث الثاني جاء بعد الهجمات التي قام بها التنظيم على مقر الحكومة في مدينة غالكايو وسط الصومال ليوقع 

قطة تفتيش ، ثم العملية التي قام بها التنظيم عند ن64فرانس قتياًل من ضمنهم عسكريون  69أكثر من 

أغسطس، حيث قام بتفجير سيارة ملغومة  69خارج مقر إقامة الرئيس فى العاصمة الصومالية مقديشو في 

شخصًا وأصيب العشرات، حيث انفجرت السيارة خارج فندق "سيل" الذي يقع قرب نقطة  66ُقتل على إثرها 

دى إلى إصابة العديد من المسؤولين، التفتيش خارج القصر ويعتبر مقرًا لمسؤولي الحكومة الصومالية، ما أ

وكان من بين المصابين في االنفجار وزير النقل، ووزير الدولة للدفاع، والعديد من أعضاء البرلمان، واثنين من 

 (.voa newsالصحفيين في اإلذاعة المحلية )

http://www.france24.com/ar/20160821-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9
http://www.voanews.com/a/car-bomb-kills-20-near-somali-presidential-palace/3486138.html
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يذكر أن حركة الشباب المجاهدين في الصومال من أكبر الجماعات "اإلرهابية" في القرن األفريقي، وُنسب لها 

العديد من العمليات، وبالرغم من انسحاب الحركة من العديد من المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرتها 

منيت بها، واغتيال زعيمها أحمد عبدي غودني )مختار عبدالرحمن( في الصومال نتيجة الضربات الموجعة التي 

إال أنها ما زالت أكثر حراكًا في الدولة وعلى مستوى القرن األفريقي بأكمله، وظهر ذلك  ،6904في سبتمبر/ أيلول

ة ظهر جليًا في العديد من العمليات في المنطقة؛ وقد استمرت الحركة على والئها لتنظيم القاعدة بقياد

 الظواهرى بالرغم من تراجع التنظيم على الساحة الدولية.

، وذلك «حماية األمة»، شنت القوات الكينية حملة عسكرية ضد الحركة عرفت باسم عملية 6900وفي أكتوبر

ردًا على اعتداءاتها المتكررة داخل العمق الكيني، حيث نجحت القوات الكينية في إجبار الحركة على االنسحاب 

، فكان ذلك خسارة فادحة للحركة، التي تعتمد على 6906ها األساسي في مدينة كسمايو في سبتمبرمن معقل

 والجيش« أميصوم»مرافئ المدينة في تأمين المال والسالح، كما تمكنت قوات االتحاد اإلفريقي في الصومال 

فيها الحركة بعد االنسحاب  ، أهمها براوة، التي تمركزت«الشباب»الوطني من تحرير ثالث عشرة منطقة من أيدي

من كسمايو، باإلضافة إلى بيدوا وبلدوين، وهيران وكادان، ما أدى إلى تراجعها صوب المناطق النائية والريفية 

 وليةالسياسة الدفي جنوب الصومال وفقدها لمعظم مصادر الدعم المالي والتسليحي. 

وهناك العديد من القوى الدولية واإلقليمية في الصومال لمحاربة حركة الشباب، منها: القوات اإلثيوبية 

والبوروندية والكينية وقوات االتحاد األفريقي، إال أنها لم تتمكن من القضاء على هذه الحركة، وظلت أكثر حراكًا 

عد االنتخابات المزمع إجراؤها في الصومال، خاصة ونشاطًا في المنطقة، مع تصعيد هجماتها مع اقتراب مو

بعد تولي أحمد ديري عبد القادر عمر المكنى " أبو عبيدة" قيادة الحركة وتجميع قواها بواسطة الدعم 

اللوجستي والمادى، وذلك من خالل السيطرة على مناطق النفط ودعم القاعدة العالمي والسيطرة على بعد 

ظل غياب أمنى على مواقع الدولة، خاصة مع فشل الحكومة في إقامة مؤسسات المواقع االستراتيجية في 

 أمنية أو قضائية أو خدمية في ظل فقر مدقع في الدولة وغياب أمني دولي. 

 وفي إطار هذه االعتبارات تبرز عدة احتماالت أمام استمرار الحركة، منها:

وتراخي أمنى ومؤسسي وهو ما ينذر بمزيد ـ تصاعد حراك ونشاط حركة الشباب المجاهدين في ظل ضعف 0

من أعمال العنف والعمليات اإلرهابية وهو ما ظهر جلًيا في التفجير األخير لمقرات بالقرب من القصر الرئاسي 

 مع استهداف مسئولين.

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2076.aspx
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ـ تجميع الحركة قواها من جديد وربما استعادة السيطرة على العديد من المناطق التي فقدتها في ظل 6

 ني شديد، واالستمرار في الحرب االهلية بين القبائل والعشائر.ضعف أم

ـ ربما تتجه الحركة لتصعيد نفوذها من خالل بيعتها إلى داعش لتتجه لنمط جديد أكثر قوة وحراًكا، وأكثر 6

 دعمًا بعد تراجع القاعدة العالمي.

 

 ثالثًا: تطورات المشهد المغربي:

قي دول الشمال والغرب األفريقي، حيث يتميز الوضع األمني بالسيطرة يختلف الوضع األمني في المغرب عن با

والقبضة األمنية المحكمة، األمر الذي يحول دون محاولة القيام بالعمليات اإلرهابية في الدولة، مع تحجيم حراك 

مني الذي تنظيم القاعدة الذي اقتصر دوره على جذب المقاتلين المغاربة، وهو ما ظهر جليًا في التشديد األ

تقوم به المغرب خاصة مع تصاعد العمليات اإلرهابية في الدول المجاورة سواء في ليبيا أو الجزائر أو الصحراء 

 الغربية.  

شخصًا يشتبه بتبنيهم  16وفي أوائل شهر أغسطس أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها ألقت القبض على 

بالمملكة من خالل مصادرة أسلحة ومواد لتصنيع متفجرات،  فكر تنظيم "داعش"، وأنه تم إحباط عدة هجمات

وهي أكبر مجموعة ُتعتقل منذ سنوات واألحدث بين الخاليا، وفي منتصف الشهر أعلنت السلطات المغربية أنها 

أشخاص يشتبه في مبايعتهم لتنظيم "داعش" وتخطيطهم الستهداف مواقع حيوية في  4قامت باعتقال 

 (.64فرانس ما أعلنت وزارة الداخلية في بيانها )الدار البيضاء، وفق 

 نظيموهو ما دفع البعض إلى القول أ، القبضة األمنية المحكمة في المملكة المغربية قد حالت دون اختراق ت

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي للدولة، وكذلك تنظيم جند الخالفة التابع لداعش، على عكس دول الجوار 

كالجزائر ومالي وموريتانيا، وهو ما دفع المغرب للقيام بعمليات تطهيرية بمنطقة "قندهار" الحدودية مع 

ـ"التطهيرية"، مستعملة آليات ثقيلة وسالح موريتانيا والصحراء الغربية، حيث قامت بعملية أمنية وصفتها ب

الجو، للحد من أنشطة التهريب والتبادل التجاري غير المشروع بمنطقة "الكركارات" المعروفة باسم "قندهار 

 (.64فرانس )

ولكن تظل الورقة الرابحة لدى التنظيم في تجنيد الخاليا النائمة داخل المغرب، والتي تقوم بأعمال نوعية، 

وهو ما ظهر جلًيا في  وإمداد التنظيم بالدعم المادي واللوجستي للقيام بهجمات في الدول ذات التوتر األمنى

http://www.france24.com/ar/20160816-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20160817-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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دعم تنظيم القاعدة المغاربي بالمقاتلين المغاربة في العراق وسوريا ومالي وموريتانيا، حيث كشفت وزارة 

مقاتل  6999و 0199مغربيًا يقاتلون رسميًا في صفوف داعش، إضافة إلى مابين  0066الداخلية المغربية أن 

في الدول األوروبية، إال أنها لم تستطع أن  تتمدد داخل المغرب  اتجهوا  إلى العراق وسوريا من مقرات إقامتهم

كغيرها من دول الجوار، وهو ما يعطي مبررًا للحكومة بزيادة عمليات االعتقاالت، وتدعيم الدور االستخباراتي 

 الذي استطاع أن يطوق تلك الخاليا داخل الدولة.

 تأثير الوضع األمني في شمال وغرب أفريقيا على مصر 

إن التهديدات اإلرهابية من ناحية الغرب تعتبر من أخطر التهديدات األمنية على األمن القومي المصري، وفي 

المقابل نجد أن هناك العديد من االتفاقيات األمنية التي أبرمتها مصر مع المغرب، وكذلك االتفاقيات األمريكية 

التي  TSCTPل والصحراء، كمبادرة مكافحة االرهاب المصرية والفرنسية واالسبانية لمكافحة اإلرهاب في الساح

مؤتمر وزراء دفاع أفريقيا والذي نص على إنشاء  6902تترأسها الواليات المتحدة األمريكية، كما ُعقد في مارس 

 . (1)مركز تجمع للساحل والصحراء لمكافحة االرهاب يكون مقره مصر

دولة عربية  61وقد شارك في اجتماع دول الساحل والصحراء، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية  

دول أوروبية هي "فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص وإسبانيا"، فضاًل عن عدد من الهيئات  1وأفريقية، و

 .(2)والمنظمات اإلقليمية والدولية

 

 رابعًا: تطورات المشهد الليبي:

عملية البنيان المرصوص التي قامت بها حكومة الوفاق الوطنى لتحرير سرت من خطر داعش خاصة  منذ بداية

مع االستعانة بالضربات الجوية األمريكية على معاقل التنظيم في سرت، تضاربت المواقف السياسية بين 

م وباقي الجماعات صانعى القرار الليبي حول امتداد تلك الضربات الجوية لمدة أطول إلنهاء وجود التنظي

المسلحة في ليبيا، خاصة مع تضارب المواقف المؤيدة والمعارضة لالستعانة بالواليات المتحدة في ليبيا، 

السيما المواقف الدولية وعلى رأسها روسيا التي اعتبرت أن الضربات الجوية التي تقوم بها واشنطن على مواقع 

                                  
 .1أنظر نص وثيقة المؤتمر، ملحق  (1)
بالعاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة ست دول هي: ليبيا، ومالي، والنيجر، والسودان، وتشاد،  1991فبراير  4جمع دول الساحل والصحراء" تأسس في ت (2)

دولة عربية وأفريقية بعد انضمام كل من، إريتريا، وبنين، وتونس، والتوغو،  32وبوركينا فاسو، وقد توسعت عضويته بعد ثماني سنوات، ليضم حتى اآلن 
 .يبوتي، وساحل العاج، والسنغال، وسيراليون، والصومال، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومصر، والمغرب، ونيجيرياوجمهورية وسط أفريقيا، وج

 (.32/2/3112، األناضول)

http://aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/543552
http://aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/543552
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نونية، وذلك على لسان سفير روسيا في ليبيا إيفان تنظيم "داعش" في ليبيا تفتقر إلى األسس القا

مولوتكوف، والذي أكد على ضرورة اتخاذ قرار من مجلس األمن الدولي، وهو مادفع الخارجية األمريكية لرفض 

التصريح الروسي زاعمة بحقها في استخدام القوة ضد تنظيم داعش باعتبارها إجراءات دفاعية ذاتية في إطار 

 (. روسيا اليوملى التنظيم )الحرب الدولية ع

أن الضربات الجوية التي يشنها الطيران وجاء الرد القاطع من الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، والذي أعلن 

انتهاء مهمتها في الحربي األمريكي على مواقع تنظيم داعش في سرت غير محددة بسقف زمني، وتنتهي حال 

مساعدة القوات الليبية في القضاء على التنظيم، مع توضيح فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني أن 

 (. اليمن إنفوالضربات الجوية لن تتجاوز مدينة سرت )

وهو ما أكدت عليه وزارة الدفاع األمريكية من توقعها تمديد زمن الضربات الجوية في سرت بليبيا ضد تنظيم 

 69"داعش"، بما يتيح تجاوز الموعد النهائي لهذه الضربات، بالرغم من تحديدها مدة التدخل العسكري بــــ 

تمديد مهمة القوات األمريكية في  6902الرئيس األمريكي باراك أوباما في األول من سبتمبر  يومًا، حيث أعلن

 . (بوابة أفريقيا اإلخباريةليبيا لشهر آخر في اطار دعم عمليات القوات الحكومية الليبية في محاربة التنظيم )

، فضاًل عن سبع ضربات جوية فقط أن استمرار عمليات البنيان المرصوص التي يقوم بها الجيش الليبيإال 

ضد التنظيم تؤكد عدم السيطرة الكاملة على  خالل نهاية شهر أغسطس قامت بها قوات البحرية األمريكية

مريكية من القضاء التام على المدينة بالرغم من طرده من العديد من المناطق، وعدم تمكن الضربات الجوية األ

معاقل التنظيم في سرت، وهو ما يوضح قوة تنظيم داعش عسكرًيا ولوجيستًيا، خاصة بعد مقتل ما يقارب 

 (. CNNعنصًرا من البنيان المرصوص، إثر عمليات انتحارية يقوم بها مسّلحو تنظيم "داعش" ) 00من 

وصلت في منتصف أغسطس إلى تسعة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة ودراجات نارية وأحزمة ناسفة، في 

في المدينة الساحلية، الذي سيطرت عليه قوات البنيان المرصوص  6محاولة للحؤول دون خسارته الحي رقم 

، ويعتبر أحد ثالثة أحياء يتحصن فيها مقاتلو التنظيم، إال أن األخير فشل في ذلك بالرغم 0حريرهم الحي بعد ت

جريحًا  060، تزايدوا إلى 64فرانس جريحا في صفوف القوات الموالية للحكومة  06من إسقاطه تسعة قتلى و

في نهاية أغسطس أثناء تقدم قوات البنيان المرصوص داخل الحي رقم ثالثة في مواجهات عناصر التنظيم، 

ت الجوية من ناحية ، والقوى الداعمة للتنظيم والجماعات وهو ما يثير الشك حول مدى مصداقية تلك الضربا

https://arabic.rt.com/news/834901-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/834901-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://www.yemen-info.com/news/280896/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A
http://www.yemen-info.com/news/280896/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/08/29/military-expects-new-authorization-us-airstrikes-libya
http://www.france24.com/ar/20160817-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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المسلحة في سرت من ناحية أخرى، التي ترفض تقدم حكومة الوفاق الوطني والتي ربما تؤثر في التوازن 

 العسكري في المدينة.

سي وقع جيوسياباعتبارها من أهم المدن الليبية التي لها الدور في التأثير في مجرى الصراع الليبي لما لها من م

هام لكافة األطراف المتصارعة، إال أن ذلك ال ينفي التقدم الذي أحرزه البنيان المرصوص بمساعدة القوات 

األمريكية في دحر تنظيم داعش وتقليل الخسائر في صفوف الجيش الليبي، حيث قال الناطق باسم عملية 

شهيًدا، أما اآلن فأصبحت  49و 61كلفنا ما بين إنه "قبل التدخل األمريكي كان الهجوم ي"البنيان المرصوص" 

 ". خسائرنا أقل بكثير

يأتي ذلك تزامنا مع المساعي اإلقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاقات تسوية الصراع السياسي واالتفاق على 

حكومة وحدة وطنية، وذلك من خالل اللقاء الذي جمع رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية محمود جبريل 

ومبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر. والذي بحث مع كاًل من قطر واإلمارات تسوية األزمة 

الليبية، مع الموافقة باستئناف جلسات مجلس النواب الليبى وبقرار المجلس الرئاسى األخير بتشكيل حكومة 

 .اليوم السابعجديدة ليتم تقديمها إلى مجلس النواب العتمادها من جديد 

ملية جدير بالذكر أن االتفاقات القادمة ربما ُتنحي اللواء خليفة حفتر التابع لحكومة طبرق عن مسار الع

السياسية الجديدة خاصة بعد رفض األطراف السياسية األخرى استمراره بعد فشله في القضاء على تنظيم 

داعش في سرت ودرنة وبنغازي، وهو ماوصفته صحيفة الواشنطن بوست بأنه عقبة بوجه عملية السالم في 

 .الخليج أون الينليبيا، والتي تقودها األمم المتحدة بدعم أمريكي غربي 

إال أن هناك خيار آخر، كما ذكر معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، وهو البحث عن صيغة إلشراك مجلس 

ة الحالية القائمة على دعم النواب وحفتر في العملية السياسية، مع استمرار الجمود في السياسة األمريكي

 السراج وحكومة الوفاق الوطني.

على صعيد أخر، ومع تدهور الوضع األمني خاصة بعد امتداد عناصر تنظيم داعش والجماعات المسلحة إلى 

الحدود مع تونس والجزائر شرعت األخيرة في بناء جدار عازل على حدودها مع ليبيا وتونس، يصل طوله إلى 

 619متر، ويمتد هذا الجدار على مسافة تتجاوز  6علوه ستار شائك على خندق يصل عمقه إلى ثالثة أمتار وي

كلم، وسيسد الجدار جّل الحدود مع ليبيا وذلك لحماية األراضي الجزائرية من تسّلل المقاتلين الجهاديين، والحد 

في الوقت الذي طالب فيه فايز السراج، الدول الغربية  CNNمن تدفق كميات السالح األتية من الحدود 

http://www.youm7.com/story/2016/8/27/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/2860436
http://www.youm7.com/story/2016/8/27/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/2860436
http://alkhaleejonline.net/articles/1471503678375461900/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1/
http://alkhaleejonline.net/articles/1471503678375461900/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1/
http://arabic.cnn.com/world/2016/08/30/algeria-building-wall-border-tunisia-and-libya
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بممارسة المزيد من الضغط على الدول المجاورة لليبيا السيما مالي والنيجر وتشاد. والتي تصدر المزيد من 

 بوابة أفريقيا اإلخبارية الجماعات اإلرهابية وعناصر الجريمة.

 تأثير المشهد الليبي على مصر:

، اجتماعاً للعديد من المسؤولين الليبين لبحث األزمة والتوافق على حوار شامل 6902شهدت مصر في أغسطس 

لليبيين، فمع قرار المجلس الرئاسي الليبي تقديم تشكيل جديد لحكومة الوفاق الوطني إلى يجمع الفرقاء ا

مجلس النواب، استجابة لقرار مجلس النواب بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني الحالية، وطلب طرح 

بية دستورية الليتشكيل جديد لها، رحبت مصر بتلك المبادرة كخطوة على طريق التوافق واحترام المؤسسات ال

 ودورها، إال أن مجلس النواب رفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

األمر الذي دعي وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني المقترح محمد سيالة لزيارة مصر لبيان موقفها تجاه فشل 

ركان للقوات مساعي التوافق السياسي؛ في نفس الوقت الذي التقى فيه الفريق محمود حجازي رئيس األ

المسلحة المصرية ومسؤول إدارة الملف الليبي في الحكومة المصرية مع وفد من مجلس النواب الداعمين 

نائبًا في القاهرة لبحث التطورات الميدانية والعسكرية، والضغوط الدولية  69للمجلس الرئاسي وعددهم 

 لضرورة منح الثقة لحكومة الوفاق.

الجيش الليبي عبد الرازق الناظوري، قد قال أّن قيادة الجيش التابعة للبرلمان جدير بالذكر أن رئيس أركان 

بوابة أوكلت إلى القيادة المصرية مهمة حماية الحدود المشتركة من البحر إلى الحدود الليبية السودانية )

 (.أفريقيا اإلخبارية

على صعيد آخر اجتمع المبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مع عدد من أعضاء مجلس النواب في العاصمة 

المصرية القاهرة لبحث ملف مستجدات األزمة الليبية، خاصة المشاكل التي تواجه تطبيق االتفاق السياسي 

حيث اشترط كوبلر حل االزمة األمنية الليبية مقابل ضخ واشنطن السيما رفض مجلس النواب لالتفاق الجديد، 

سنوات قادمة. وأكد كوبلر على أن تحقيق حكومة وطنية ليبية ووحدة  09مليار دوالر خالل  699استثمارات بـ 

وطنية لن يتم بدون التعاون مع القيادة المصرية، ومن حق مصر أن تحمي حدودها من اإلرهاب الموجود في 

  اإلخبارية  بوابة أفريقيا ليبيا.

وذهب البعض إلى أن تعنت البرلمان الليبي ورفضه لالتفاق السياسي قد حال دون التوصل لتسوية لألزمة 

لمسلح، إال أن الدعم األمريكي وبعض القوى اإلقليمية لحكومة الليبية التي تتصاعد وتيرتها مع تزايد الحراك ا

http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.afrigatenews.net/section/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?page=29
http://www.afrigatenews.net/section/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?page=29
http://www.afrigatenews.net/section/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?page=29
http://www.afrigatenews.net/section/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?page=27
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الوفاق الوطني السيما إذا نجحت عمليات البنيان المرصوص في تحرير سرت من داعش سيكون ورقة رابحة 

 لحكومة فايز السراج التي ربما تعطي له شرعية أكبر.

 

 خامسًا: التفاعالت المصرية ـ األفريقية:

األفريقية في البرلمان المصري بتنظيم عدد من االجتماعات لمناقشة تعزيز التواجد  ـ قامت لجنة الشؤون0

اجتماعات، هم:  وزير الطيران المدنى، ووزير  6وزراء على مدار  2المصرى فى أفريقيا، حيث استضافت اللجنة 

، وزير التعليم العالى الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير النقل، وزير الزراعة واستصالح األراضى

والبحث العلمى، وذلك في إشارة العمل على تقوية العالقات المصرية بالدول األفريقية، وذلك لتنظيم الزيارات 

والوفود الشعبية والتوسع داخل القارة من خالل عدد من المحاور من ضمنها الرياضة والثقافة، ومبادرات 

 .موقع برلمانيالدبلوماسية الشعبية. 

دول أفريقية برعاية مجموعة "الجويسرى  6" التى تنطلق إلى ـ العمل على تفعيل مبادرة "مصر هتقدر6

الكويتية" لالستثمار السياحى والزراعى والعقارى، وتستهل زيارتها من مدينة "األقصر وأوغندا وكينيا وتنزانيا" 

أغسطس منحة طبية إلى  69لتقديم المستلزمات الطبية والمواد الغذائية. حيث قدمت الحكومة المصرية في 

بالعاصمة األوغندية كمباال، عبارة عن وحدتي غسيل كلوي، ووحدة مناظير، ومجموعة  Mulagoشفى مست

من األدوات واألجهزة الطبية األخرى، وذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية، ممثلة في الوكالة 

الصفحة الرسمية لدول األفريقية. المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى العديد من ا

 .لوزارة الخارجية المصرية

ـ استجابت السلطات المصرية لطلب عضو مجلس النواب الليبي "أبوبكر أحمد سعيد" بشأن تخفيف القيود 6

دخول مصر، وبحسب النائب سعيد فإن مصر قررت اعفاء حاملي المفروضة على منح التأشيرة لليبيين ل

باإلضافة إلى تمديد مدة اإلقامة لمدة ستة شهور تجدد  الجنسية الليبية من الحصول على تأشيرة الدخول لمصر،

 بشكل دوري.

أغسطس، والتقى بلجنة  66دانج، بزيارة البرلمان المصري في  ـ قام رئيس البرلمان األفريقي روجيه نكودو4

الشؤون األفريقية بالبرلمان برئاسة اللواء حاتم باشات، وفي لقائه مع السيسي تطرق لعدد من الملفات 

http://www.parlmany.com/News/7/117608/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%886-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.parlmany.com/News/7/117608/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%886-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/MFAEgypt/?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/MFAEgypt/?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/MFAEgypt/?__mref=message_bubble
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المهمة، من ضمنها سد النهضة والذي أكد على أن الهدف من بنائه توليد الكهرباء، في حين رفضت مصر التنازل 

 ا المائية.عن حصته

وقد صرح رئيس لجنة الشئون األفريقية حرص مصر على تعزيز مجاالت تعاونها األفريقي وذلك من خالل أربعة 

محاوالت رئيسية هى السياسى والقضائى والتعاونى والعسكرى، ثم ملف اإلرهاب، حيث أكد باشات على سعي 

 .انيموقع برلم، مصر لتأسيس أكاديمية مصرية أفريقية لمكافحة اإلرهاب الدولى

نظم مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السالم فى أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية اإلجتماع ـ 1

سبتمبر  1-1خالل الفترة من  APSTAالسنوى الرابع عشر لرابطة المراكز التدريبية األفريقية لحفظ السالم 

المتحدة، والمراكز التدريبية األعضاء بالرابطة ، وذلك بمشاركة ممثلين عن اإلتحاد األفريقى واألمم  6902

 .(الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية)

، حيث عقد مؤتمر هذا العام تحت عنوان 6902-6901وذلك فى إطار رئاسة المركز المصرى للرابطة للعام 

 ". 6969-6902خارطة طريق هيكل السلم واألمن األفريقى  "تحقيق أهداف

مركزًا تدريبيًا تابعًا لوزارة الخارجية، أنشئ  "القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السالم فى إفريقيا"ويعد مركز 

مراكز التميز للتدريب على مهارات حفظ وبناء السالم، ، وتم اختياره من قبل االتحاد اإلفريقى كأحد 0004عام 

حيث يقدم المركز دوراته التدريبية على المستوى الوطنى واألفريقى فى مجاالت حفظ السالم، تسوية النزاعات 

وإدارة األزمات، أساليب وفن التفاوض، وغيرها من المجاالت التدريبية المرتبطة بالنزاعات وعمليات حفظ وبناء 

م. ويلعب المركز دورًا هامًا فى إطار تنسيق أنشطة المراكز الدولية العاملة فى مجال حفظ السالم، حيث السال

 سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السالم. 6901سيتولى إعتبارًا من يناير 

رابطة تطوعية تضم مراكز التدريب األفريقية العاملة  أما رابطة المراكز التدريبية األفريقية لحفظ السالم فهى

مركزًا أفريقيًا يعملون فى 02في مجال بناء قدرات عمليات حفظ السالم. وتضم الرابطة فى عضويتها حاليًا 

 .(3) مجال األبحاث وبناء القدرات وتدريب قوات حفظ السالم األفريقية

 

                                  
  تعبر بالضرورة عن "المعهد المصر  للدراسات السياسية واالستراتيجية".اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال( 3)

http://www.parlmany.com/News/7/116949/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89
https://www.facebook.com/MFAEgypt/?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/MFAEgypt/?__mref=message_bubble
http://www.sakrnews.com/show392
http://www.sakrnews.com/show392
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 رهابلمكافحة اإل« الساحل والصحراء»وثيقة : 0ملحق ـ 

أصدر مؤتمر دول الساحل والصحراء مشروع إعالن وثيقة شرم الشيخ حول مكافحة االرهاب والجرائم العابرة 

 :للحدود فى منطقة دول الساحل والصحراء، وجاء نص إعالن الوثيقة على النحو التالي

 ةالفتر من بدء بمصر الشيخ شرم فى المجتمعون والصحراء الساحل تجمع "نحن وزراء دفاع الدول األعضاء فى

 من الصلة ذات الصادرة األحكام االعتبار فى أخذ الخامس، اجتماعها إطار فى آذار/مارس 61 إلى آذار/مارس 66

، السيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم 6906 فبراير 06 بتاريخ والصحراء، الساحل لتجمع المنقحة المعاهدة

 .لصحراءواألمن واالستقرار فى منطقة الساحل وا

وإذا نستحضر إعالن ميامى بشأن منع المنازعات وتسوية الخالفات السلمية في منطقة الساحل والصحراء 

، وأخًذا فى االعتبار البيان الختامى للدورة االستثنائية للمجلس الرئاسى للتجمع 6990مارس/آذار  01بتاريخ 

، وبعد تقييم 6906فبراير  06لصحراء بتاريخ حول السلم واألمن واالستقرار والتنمية فى منطقة الساحل وا

الوضع األمنى فى المنطقة واستعراض أسباب تلك األزمات وعواقبها وبعد تحليل المخاطر والتهديدات التى 

 .تواجه منطقة الساحل والصحراء

طا نشاوإذ ندرك إشكالية األمن كما يتجلى اليوم فى منطقة الساحل والصحراء، والتى تتطلب تعاون إقليميا 

 :فإننا نوجه نداء ملحا إلى رؤساء دول الحكومات تجمع دول الساحل والصحراء للنظر فى إقرار التدابير التالية

ـ تعزيز التعاون فى مجال مكافحة اإلرهاب من خالل تنشيط اآلليات القائمة لتعزيز العالقات التعاون 0

وذلك لتحقيق تنسيق أفضل لعمليات المكافحة ضد الجماعات اإلرهابية فى المنطقة من  العسكرى واألمنى

 .حيث تبادل المعلومات االستخباراتى

ـ تعزيز أمن الحدود بين الدول األعضاء وتيسير دوريات مشتركة فى المناطق الحدودية بين الدول التى تشهد 6

 .يات اإلرهابية واإلجرامية العابرة للحدوداضطرابات بما يساهم فى التصدى بحزم لظاهرة العمل

ـ التضامن مع الدول االعضاء التى تشهد اوضاع أزمات وصراعات أو تدخالت أجنبية تهدد بشدة سالمة 6

 .أراضيها

ـ حظر كل أشكال التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول األعضاء واستقاللها وسالمة 4

 .ناع عن تشجيع النزعات االنفصالية التى قد تؤدى إلى تفاقم النزاعات المسلحةأراضيها من خالل االمت

 .ـ االمتناع عن تقديم الدعم للجماعات االنفصالية وحركات التمرد واحترام سيادة الدول1

http://www.alghad.tv/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1/
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ـ العمل بصورة عاجلة على تطوير القدرات األمنية والدفاعية للدول األعضاء وعلى تعزيز جهودها لمكافحة 2

هاب من خالل تنفيذ برامج شاملة لتبادل الخبرات الوطنية واإلقليمية وتدريب الكوادر فى هذا المجال بناء اإلر

 .على طلب تلك الدول ووفقا ألولوياتها الوطنية

ـ اعتماد إجراءات قوية وحاسمة لمكافحة الفساد ومنع تغلل المنظمات اإلجرامية واإلرهابية داخل المؤسسات 1

 .األمنية

جميع إستراتيجيات التعاون اإلقليمى وإنشاء اليات مشتركة لتسهيل التبادل السريع للمعلومات عن  ـ دعم0

 .الجماعات واألنشطة اإلرهابية على مستويين اإلقليمى والدولى

ـ إنشاء آليات فعالة للتعاون والتنسيق من أجل مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تشمل بين 0

تهريب المخدرات واألسلحة والبشر وجرائم غسيل األموال ومكافحة االختطاف مقابل دفع الفدية أمور أخرى 

 .باعتبار تلك الجرائم مصادر رئيسية لتمويل الحركات اإلرهابية فى المنطقة

 .ـ مواءمة وتنسيق التدابير الوطنية لمنع اإلرهاب ومكافحته من خالل خطط عمل مشتركة09

الذي تلعبه التكنولوجيا االتصاالت الجديدة فى إستراتيجيات الجماعات اإلرهابية ووضع  ـ نشر الوعى بالدور00

 .الضوابط الالزمة لذلك التى تستدعى توظيف كل وسائل االتصال والتقنية الحديثة لدحر فكر تلك التنظيمات

من خالل حمالت ـ اعتماد إستراتيجيات إعالمية مشتركة لحماية جيل الشباب ضد انحرافات المتطرفين 06

 .توعية ضد التطرف والعمل على دحر التنظيمات اإلرهابية من منظور فكرى

 .ـ تعزيز مبدأ منع النزاعات وإشاعة ثقافة السالم والحوار كأسلوب إلدارة األزمات الداخلية06

فقيرة ـ األخذ بعين االعتبار للمطالب االقتصادية واالجتماعية للسكان وخصوصا المناطق الذاتية وال04

والحدودية من أجل منع استغالل اإلرهابيين الحتياجاتهم ومعالجة الظروف والعوامل المؤدية إلى انتشار 

 .اإلرهاب من خالل إتباع نهج شامل للتغلب على اإلرهاب يشتمل على إجراءات وطنية وإقليمية ودولية
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اإلقليمية والمسارات األمنية الواقعة ـ تعزيز التعاون بين تجمع الساحل والصحراء والجماعات االقتصادية 01

فى نطاقه بمجال السلم واألمن بما فى ذلك مكافحة اإلرهاب بما يساهم فى توحيد الجهود فى ضوء تداخل 

 .وتشابه التحديات المنية التى تواجه الساحل والصحراء

يكون هذا المركز  ـ إنشاء مركز تجمع س ص لمكافحة اإلرهاب يكون مقره جمهورية مصر العربية على أن02

أداة لتبادل المعلومات والعمل التشاورى حول الشواغل المشتركة المرتبطة بالتهديدات اإلرهابية فى دول 

تجمع الساحل والصحراء بحيث يتسق مع نص الوثيقة اإلطارية إلستراتيجية التنمية واألمن فى فضاء الساحل 

 .والصحراء

ع النزاعات وإدارتها وتسويتها فى إطار التجمع بعد دراستها من قبل ـ اعتماد الوثيقة المنقحة من آلية من01

 .المجلس التنفيذى فى اجتماعه الدورى المقبل

والئحته الداخلية بعد « س ص»ـ اعتماد الوثيقة الخاصة بالمجلس الدائم للسلم واألمن الخاص بتجمع 00

 .دراستها من قبل المجلس التنفيذى فى اجتماعه الدورى المقبل

 عن االجتماع الخامس لوزراء الدفاع الساحل والصحراء. 6902مارس/آذار  61در فى شرم الشيخ بتاريخ ص


