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 وأولويات مصر الخارجية السيسي وأفريقيا

 د. بدر شافعي

 

 يسالت لأثارت الزيارة التي قام بها السيسي مؤخرا ألربع دول أفريقية هي رواندا وتنزانيا والجابون وتشاد تساؤ

حول األهداف المرجوة سواء المعلنة أو الخفية، وكذلك مدى جدواها أيضًا ، ولكن فقط حول توقيتها ومغزاها

 وهو ما يسعى هذا التقدير إلى تناوله وفق المحاور التالية: ،أو نجاحها في تحقيق هذه األهداف

 

 دالالت التوقيتأواًل: 

  :ستوقفنا ثالث مالحظات أساسيةتأن إذا بدأنا بالجزئية األولى الخاصة بالتوقيت فيمكن 

ألوغندا في يونيو الماضي للمشاركة في االجتماع الرئاسي التفاق  ة السيسي: أن الجولة جاءت بعد زياراألولى

 ،باسم اتفاقية عنتيبي والمعروفة ”co-operation framework agreement” cfaالتعاون اإلطاري 

النص على حقوقها التاريخية في مياه  :شروط هي ةإال بعد االستجابة لثالث ،والتي ترفض مصر االنضمام إليها

وضرورة أن تتخذ القرارات باإلجماع  ،واإلخطار المسبق لها قبل قيام هذه الدول بأية مشاريع على النيل ،النيل

  .أي التمتع بحق الفيتو ،أو األغلبية المشروطة بموافقة مصر والسودان

 ،أي أواخر عهد مبارك ،6101وقعتها دول حوض النيل باستثناء الكونجو الديمقراطية في وهي االتفاقية التي 

مؤخرا إلى البحث عن أية حلول  القاهرة تسعىلكن  ،ومن حينها جمدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل

 نضم إليها أيضا. السيما بعدما تردد أن السودان ست ،وسط مقبولة لدى هذه الدول تساعدها في االنضمام إليها

: تتعلق بكون الزيارة تأتي بعد غياب السيسي عن القمة األفريقية األخيرة في يوليو الماضي بأديس الثانية

أبابا النشغاله بقمة أخرى في المجر تضم كال من بولندا والتشيك والسلوفاك. هذا الغياب أثار في حينها 

مصرية، وهل فعال أفريقيا األهم أم دول شرق أوروبا السيما وبعدها تساؤالت عن أولويات السياسة الخارجية ال

في ظل توتر العالقات بين القاهرة وأهم دولتين وفق منظور األمن المصري وهما السودان بسبب قضايا عدة 

وإثيوبيا التي تسير بخطى متسارعة الستكمال بناء سد النهضة والبدء  ،منها حاليب، ودعم المعارضة وغيرها

 مليار متر مكعب.  47ملء الخزان الذي يبلغ في عملية 
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وإنما  ،وربما كان األغرب في حينها أن السيسي لم يوفد رئيس الحكومة شريف إسماعيل نيابة عنه للحضور

كما أن جهود وزير خارجيته سامح شكري اقتصرت  ،أرسل مساعده للمشروعات القومية إبراهيم محلب للمشاركة

وليس لتبني وجهة النظر المصرية في القضايا  ،لتبني فكرة الحصار على قطرفي حينها على حشد األفارقة 

  .ولما فشل شكري في ذلك انسحب ،األفريقية مثل المياه واألمن وغيرها
 

في  تفقد سبق وأن تغيب عن القمة األفريقية التي عقد ،ويالحظ أن هذا الغياب ليس األول للسيسي

وهو ما اعتبره البعض في حينها خوفا من  ،" رغم رئاسة مصر لها6105يونيو جوهانسبرج في جنوب أفريقيا "

مالحقته في جنوب أفريقيا بسبب الجرائم التي ارتكبها في رابعة السيما في ظل عضوية بريتوريا في المحكمة 

  .الجنائية الدولية
 

ثل في عقوبات أن السيسي لم يشارك العتبارات سياسية وليست قانونية تتم وإن كان هناك تفسير آخر هو

اإلعدام التي كان القضاء المصري ينتوي إصدارها بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة اإلخوان 

المسلمين بعد القمة بأقل من أربع وعشرين ساعة. وهي قرارات تخالف بداية ميثاق اللجنة اإلفريقية لحقوق 

رفع شكوى للقمة منذ قرار إحالة أوراق هؤالء لمفتي مصر اإلنسان الذي ال يقر هذه العقوبة، كما هددت اللجنة ب

 قبل شهر تمهيدا إلعدامهم، وبالتالي لم يرد السيسي أن يقع في حرج. 
 

لم يشارك خشية تعرضه لالعتقال بسبب ما ارتكبه من جرائم حرب في مصر، أو حتى في غزة  هأما القول بأن

، وقيامه بإغالق معبر رفح، فإنها أمور ال تقوم على دليل ال سيما أن 6107إبان العدوان اإلسرائيلي عليها 

 باألساس بقضيةعنيا كما أن االتحاد ليس م ،المحكمة الجنائية ومن قبلها مجلس األمن لم يحركا دعوى ضده

 (1)الصراع العربي اإلسرائيلي ألنها تقع في نطاق الجامعة العربية 

 

تزامن زيارة السيسي مع زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان. ربما يكون هذا التزامن مصادفة، لكن  الثالثة:

المالحظة أن الخرطوم وأديس أبابا باتتا غير مكترثتين بملف سد النهضة الذي يؤرق مصر، وذلك باعتراف وزير 

تمامات البلدين التي تنمو وتتصاعد الخارجية السوداني الذي قال إن هذا الملف ال يشغل سوى حيز ضئيل من اه

 بصورة كبيرة. 

                                  
 2-4، ص ص 3102يونيو  32،الدوحة،   مركز الجزيرة للدراساتد. بدر حسن شافعي، القمة األفريقية.. قراءة أولية ،  (1
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 :: مالحظات حول دول الزيارةثانيا

 :أما إذا تناولنا الجولة من حيث دالالت المكان وأبرز المالحظات بشأنها

وباقي الدول الثالث في  ،في نطاق إقليم شرق ووسط أفريقيا" تنزانيا في الشرقأن الدول التي زارها تقع ـ 0

فقط  %05أن دولتين منهما "رواندا وتنزانيا "تقعان في منطقة البحيرات العظمى التي تصل منها و ،الوسط"

 من حصة مصر من مياه النيل. 

نطاق منطقة البحيرات  ويقعان في..  هما رواندا وتنزانيا ،أن الجولة شملت دولتين من دول حوض النيلـ 6

للمشاركة بالقمة  6102اء رواندا التي زارها في يونيو ولم يقم السيسي بزيارتهما من قبل باستثن ،العظمي

األفريقية التي استضافتها في حينها. لكن النقطة الجديرة بالمالحظة في هذا الصدد هي أن هاتين الدولتين 

نتا من وكا ،تحديدا، فضال عن إثيوبيا كانتا من أكثر الدول رفضا لإلمالءات المصرية بخصوص اتفاقية عنتيبي

وبالتالي لم يكن مفاجئا أن يطالب رئيس  .ثم صادقت عليها كذلك ،دول التي وقعت على االتفاقيةأوائل ال

تنزانيا وبدون مواربة السيسي خالل الزيارة بضرورة االنضمام لهذه االتفاقية إعماال لمبدأ الرئيس التنزاني 

ما يعني رفض الحقوق التاريخية  وهو ،والذي ال يعترف باالتفاقيات الموروثة عن االستعمار ،الراحل نيريري

  .لمصر في المياه

أو حتى بوروندي  ،األجواء الخاصة بسد النهضة هدئةالسيسي إثيوبيا أو السودان لتومن ثم كان األولى أن يزور 

ة وذلك للحيلول ،أو حتى الكونجو الديمقراطية التي لم توقع أصال ،التي وقعت على عنتيبي ولم تصادق عليها

لكن يبدو أنه كان اختياره لهاتين  ،2دون اكتمال نصاب تصديق ثلثي دول االتفاقية عليها لدخولها حيز التنفيذ"

 نظرنا. من وجهةالدولتين خالف األولى 

الجولة شملت رواندا وكما سبق القول كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية عنتيبي وصادقت  ـ أن3

وبالتالي فإن حجم التبادل التجاري معها  ،السيما أنها دولة حبيسة ،وهي دولة صغيرة الحجم والتأثير .عليها

. وال يوجد لها سفارة في 6112مليون دوالر خالل عام  07فحجم الصادرات المصرية لها بلغ حوالي  ،محدود للغاية

                                  
ثيوبيا،من دول حوض النيل وهي مصر والسودان  9لعنتيبي تضم االتفاق اإلطاري  2 اإلضافة ب الديمقراطية،كينيا وتنزانيا وأوغندا، ورواندا وبورندي والكونجو  وا 

دول على االتفاقية هي إثيوبيا ، كينيا وتنزانيا وأوغندا، ورواندا وبورندي، في حين تحفظت كل من  6إلريتريا التي تحتفظ بكونها عضو مراقب فقط. وقد وقعت 
دول عليها، وحتى هذه اللحظة صدقت كل من إثيوبيا وروندا وتنزانيا ،  6يشترط لدخول االتفاقية حيز النفاذ تصديق مصر والسودان والكونجو الديمقراطية ، و 

مزيد من التفصيل حول ل، في حين هناك ثالث دول في اتجاهها للتصديق هي كينيا التي تأجل تصديقها بسبب االنتخابات الرئاسية األخيرة ، وبوروندي وأوغندا
 Cooperative Framework Agreementأنظر االتفاقية 

http://www.nilebasin.org/index.php/nbi/cooperative-framework-agreement
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لدى مصر من خالل السفارة الرواندية في ولرواندا تمثيل غير مقيم  ،ثيوبياإمصر وانما التعامل عن طريق 

  .3أديس أبابا

هو بكاء السيسي على ضحايا المذابح التي شهدتها البالد إبان الحرب  ،لكن ربما الشئ األكثر غرابة في هذه الزيارة

 والتي تشبه مع الفارق ،الهوتو تجاه التوتسي بسبب مجازروالتي راح ضحيتها مئات االالف  0227األهلية عام 

د هو اضطها ،لكن يظل المعنى واحد ،المجازر التي ارتكبت بحق رافضي االنقالب في رابعة من حيث عدد الضحايا

وفي  .ضد رافضي االنقالب في الحالة الثانية الداخليةالهوتو للتوتسي في الحالة األولى، والعسكر وفئة ألخرى "

لم يتم تقديم أي من المسئولين عن فض  ،روانداالوقت الذي تم تقديم كبار المسئولين للمحاكمة في مجازر 

 .بل على العكس تم تقديم المجني عليهم للمحاكمة ،رابعة للمحاكمة

لكن لم تتحقق هذه المصالحة  ،وهناك فارق آخر خاص بتحقق المصالحة الوطنية في رواندا بعد هذه المحاكمات

لكن يبدو أنه  ،ه أعلن عنها في بيان االنقالبورغم أن السيسي ذات ،في مصر رغم أن حجم الخسائر أقل بكثير

 عازم على تصفية خصومه حتى آخر لحظة رغم بكائه على ضحايا رواندا!

 فقد يكون .لكن يظل السؤال أيضا حول أولويات السياسة الخارجية ،أن السيسي هو أول رئيس يزور الجابونـ 7

زيارة فمثال هل األولى  ،لكن يبقى السؤال عن هذه األولويات ،من المهم تنويع العالقات مع دول أفريقيا

ولدعم موقفها الرفض لالنضمام  ،بريل الماضي من ناحيةأفي  الديمقراطية ردا لزيارة رئيسها لمصر الكونجو

 ،زيارة بوروندي التي ساهم توقيعها التفاقية عنتيبي بعد ثورة ينايرلأم األولوية  ،لعنتيبي من ناحية ثانية

  .إلى أن تصبح االتفاقية جاهزة للتصديق بعدما صارت الدولة السادسة في االنضمام

بسبب  0245إن أيا من رؤساء مصر السابقين لم يزر الجابون منذ تبادل العالقات الدبلوماسي بين البلدين عام 

ي أقل بكثير من حجم لذا ال غرابة في أن نجد حجم التبادل التجار ،محدودية دورها األفريقي وكذلك اإلقليمي

مقابل واردات ال تزيد عن  ،مليون دوالر 3للجابون  الصادرات المصريةحيث لم يتجاور حجم  ،التبادل مع رواندا

 .6105كما كان يمكن االكتفاء بزيارة رئيس الجابون لمصر عام  ،4مئتي ألف دوالر

ولكن لكونها دولة جوار غير  ،ر لمصرزيارة تشاد وهي تكتسب أهمية خاصة ليس لكونها دولة جوار مباشـ 5

وتنبع أهميتها من طبيعة العالقات بين مصر وكل  .مباشر لكل من السودان الجار الجنوبي، وليبيا الجار الغربي

                                  
 لمزيد من التفاصيل أنظر ملف مصر ورواندا ، الهيئة المصرية لعامة لالستعالمات  3

http://www.sis.gov.eg/section/141/2409?lang=ar   
 .الهيئة العامة لالستعالماتبون، مصر والجا (4

http://www.sis.gov.eg/section/141/2409?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/section/141/2403?lang=ar
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من السودان وليبيا في اآلونة األخيرة. حيث تشهد العالقات المصرية السودانية توترا واضحا في اآلونة األخيرة 

 .وكذلك بسبب موقف السودان الرافض للموقف المصري في موضوع سد النهضة ،يدابسبب ملف حاليب تحد

وبالتالي تسعى القاهرة بشتى السبل للضغط على الخرطوم للضغط على إثيوبيا في ضوء العالقات الوطيدة 

 5حاليا بين الخرطوم وأديس أبابا.

إال أنها تدعم  ،وطني برئاسة فايز السراجفمعروف أن مصر رغم اعترافها بحكومة الوفاق ال ،أما من جهة ليبيا

خصمه خليفة حفتر الذي يسعى لفرض انقالب على الشرعية عبر السيطرة على كل األقاليم الليبية والبداية 

ويتردد أن هناك صفقة بين ديبي وحفتر  .من الشرق والجنوب حيث الحدود الليبية في إطار عملية الكرامة

خير تقديمه ضمانات بعدم قيام المرتزقة التشاديين من قبيلة التبو تقضي بحسب مصادر مقربة من األ

  6 .العاملين معه بتهديد أمن نجامينا

في حين ذكرت مصادر أخرى أن حفتر سيدفع من خالل دبي رواتب جنود الجيش التشادي التي لم تصرف لخمسة 

ي القتال ضمن عملية الكرامة أشهر مضت إلى جانب دفع مستحقات شهرية لهؤالء الجنود الذين يشاركون ف

بواقع ألف وخمسمائة دينار للجندي وألفان ومئتان للضابط، مقابل ذلك يلتزم الرئيس التشادي بمواصلة 

  7تقديم الدعم لعمليات الكرامة حتى تحقق أهدافها

 بب تأييدالسوداني بس إقليم دارفورومن هنا تنبع أهمية تشاد لمصر نظرا لدورها التاريخي في دعم متمردي 

وبالتالي تشهد عالقته توترا مع الخرطوم من حين  ،الرئيس ديبي الذي ينتمي للزغاوة لحركة العدل والمساواة

ناهيك عن دعم ديبي لخليفة حفتر الذي يسعى للسيطرة على المناطق الجنوبية في ليبيا والتي تقع  ،آلخر

مرار دعم نجامينا لحلفائه وهما حفتر في ليبيا قرب الحدود مع تشاد. ومن ثم فإن زيارة السيسي تستهدف است

وهو األمر الذي كشف عنه الرئيس السوداني عمر البشير في مايو الماضي عندما  ومتمردي دارفور في السودان.

 8أشار إلى وصول أسلحة لمتمردي دارفور عبر كل من حفتر وجنوب السودان 

تركيزا على الجوانب الدفاعية  وأن هناك ،االنقالبويالحظ وجود عالقة وطيدة بين السيسي وتشاد بعد 

زار وزير الداخلية  6105وفي سبتمبر  ،. حيث زار وزير الدفاع التشادي مصر قبل زيارة السيسي مباشرة. واألمنية

                                  
 7102س أغسط 9" لندن" ،  العربي الجديدالتصعيد المصري ضد السودان... لماذا؟  ، بدر شافعي،حول هذا الموقف المصري أنظر (5
 3102أكتوبر  03، " لندن" 30موقع عربي كيف استقبل خليفة حفتر في تشاد،  (6
 3106/  01/ 32،  موقع أطلس انفوالرئيس التشادي يسبح عكس تيار االتحاد اإلفريقي،  (7
 3102 مايو 32 ،اليوتيوب موقع دارفور، متمردي بدعم صراحة مصر يتهم البشير (8

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/8/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/8/8/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-1
http://arabi21.com/story/865255/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.atlasinfo.info/node/907
http://www.atlasinfo.info/node/907
https://www.youtube.com/watch?v=ueRzcvUBznU
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بهدف دعم وتعزيز التعاون األمنى بين الجانبين بما فى  ،عبد الغفار مجدي نظيره المصريالتشادي مصر للقاء 

  9تفادة الجانب التشادى من اإلمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة.ذلك اس

أو حتى جنوب  ،أنه كان من األولى زيارة دول محورية في القارة مثل نيجيريا الدولة القائد في غرب أفريقياـ 2

في القمة التي عقدت أفريقيا الدولة العمالقة في الجنوب السيما أن السيسي اعتذر من قبل عن المشاركة 

وهو ما يطرح من جديد الحديث عن أولويات السياسة الخارجية المصرية، فإذا كان الحديث عن  الدوائر  .بها

أو الدوائر األكثر تأثيرا بسبب حيوية مياه  ،األكثر أهمية لألمن القومي المصري، فكان ينبغي زيارة السودان

حديث عن قرب االنتهاء من سد النهضة والبدء في عملية  ملء خزان تأتي إثيوبيا بسبب المياه والحيث  ،النيل

أو الدوائر القارية فتأتي جنوب أفريقيا  ،البحيرة الذي سيؤثر على مصر بصورة كبيرة في مختلف مجاالت الحياة

زانيا ا وتنورواند ،ونيجيريا التي ربما تكون زيارتهما أكثر فائدة على الصعيد القاري من كل من الجابون من ناحية

 .الرافضين لإلمالءات المصرية من ناحية ثانية

 

 6104 أغسطس-6107 يونيوبين األفريقية  للدولزيارات السيسي الثنائية ملحق: 

 سبب الزيارة التوقيت البلد

 زيارة خاطفة ليوم واحد في طريقه لقمة ماالبو بغينيا االستوائية 6107يونيو  الجزائر

غينيا 

 االستوائية
 6107 يونيو

حضور أول قمة افريقية بعد إنهاء تجميد عضوية مصر في االتحاد 

 األفريقي

 6107يونيو  السودان

لم تستغرق سوى ثالث  من ماالبو هعودتبزيارة خاطفة بعد 

وربما كانت هناك  ،واقتصرت على محادثات في المطار ،ساعات فقط

ا انوالذين ك ،خشية من تعرضه النتقادات من قبل رافضي االنقالب

 .ينتوون الخروج في مظاهرت ضده بالخرطوم

 القمة األفريقية وتولي مصر رئاستها لمدة عام 6105يناير  أديس أبابا

 توقيع اتفاقية سد النهضة مع كل من إثيوبيا والسودان 6105مارس  السودان

                                  
 .الهيئة العامة لالستعالماتمصر وتشاد،  (9

http://www.sis.gov.eg/section/1882/5520?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/section/1882/5520?lang=ar
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 اليوم التالي لتوقيع اتفاق سد النهضة 6105مارس  إثيوبيا

 القمة األفريقية 6102يناير  أديس أبابا

 القمة األفريقية 6102يونيو  رواندا

 أوغندا
ديسمبر 

6102 

كانت سريعة أيضا و ،قبل موعدها المقرر بيوم ثنائية تمتزيارة 

واعتبرها البعض استباقية لزيارة مسئول سعودي كبير لسد 

 النهضة اإلثيوبي

 القمة األفريقية 6104يناير  أديس أبابا

 مباحثات ثنائية وتوطيد العالقات 6104فبراير  كينيا

 6104يونيو  أوغندا

قمة رؤساء دول مبادرة حوض النيل وفشل مصر في إقناع الدول 

األعضاء بالموافقة على شروطها لالنضمام لالتفاق اإلطاري 

 لعنتيبي

رواندا 

وتنزانيا 

والجابون 

 وتشاد

أغسطس 

6104 
 أهداف متنوعة

 

 حث تجميع هذه الزيارات من خالل المعلومات المتاحة على شبكة االنترنت اقام الب* 

الزيارات تشمل الزيارات الثنائية والزيارات لحضور تجمعات أفريقية على الصعيد القاري مثل قمم االتحاد  **

 .(10) عنتيبي"دول االتفاقية االطارية " مثل اجتماعاألفريقي أو حتى على الصعيد اإلقليمي 

 

                                  
 "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن ( 10)


