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توجهات السياسة اخلارجية املرصية

تتحرك السياسة اخلارجية املرصية يف عدد من الدوائر التي 
اهُلوية  واعتبارات  اجلغرافية  كالطبيعة  عوامل  عليها  تفرضها 
األوروبية،  الدائرة  الدوائر  هذه  أهم  ومن  القومي،  واألمن 
فقد حرصت مرص يف عهد الرئيس »عبد الفتاح السييس« عىل 
علقاهتا مع أوروبا ويأيت هذا النهج مكمًل لنهج واضح يف 
عىل  تأسس  والذى  تدشينه  تم  الذى  اخلارجية  مرص  سياسة 
أصيل  ملبدأ  استناًدا  والدوائر  القوى  كافة  مع  التوازن  حتقيق 
قوامه استقللية القرار املرصي واحلفاظ عىل مصالح الدولة 

والشعب.
ال  بالغة  أمهية  ذات  املرصية-األوروبية  العلقات  ُتعد 
ُيمكن االستغناء عنها ، فأوروبا هي الرشيك التجاري األكرب 
ملرص، ومصدر مهم للستثامر األجنبي يف املجاالت املختلفة، 
وتعول القاهرة كثرًيا عليها يف استثامراهتا، كام يوجد عدد من 
االتفاقيات والربامج املربمة بني اجلانبني بام يف ذلك اتفاقيات 
االجتامعي  الصعيدين  عىل  ملرص  املقررة  واملنح  املساعدات 

واالقتصادي أيًضا.
ومن ناحية أخرى، فإن االحتاد األورويب يعترب مرص دولة 
حمورية ألمهية احلفاظ عىل االستقرار السيايس الذي ينعكس 
عىل اهلدوء عىل ضفتي املتوسط، كام يتخوف من انتشار أعامل 
العنف وانتعاش التطرف الديني سواء من داعش أو القاعدة.
وانطلًقا مما سبق حياول هذا املقال تقييم السياسة اخلارجية 
عىل  بالرتكيز  أوروبا؛  جتاه  »السييس«  الرئيس  عهد  يف  ملرص 
بذلتها  التي  واجلهود   ، املرصية  اخلارجية  السياسة  أهداف 
الدولة املرصية لتحقيق تلك  األهداف، وما الذي حققته تلك 

السياسة خلل املرحلة احلالية.

أوال:أهداف السياسة اخلارجية املرصية جتاه أوروبا
أوروبا  جتاه  املرصية  اخلارجية  السياسة  اهداف  تتمثل 
بالعديد من االبعاد ومنها ما هو اقتصادى وسيايس وعسكرى 

وآمنى وهو ما يمكن تناوله عىل النحو التاىل:-
يف  االقتصادية  التنمية  جلهود  األورويب  الدعم  جذب   -1

مرص:
أ-العالقات االقتصادية:

التعاقدي  املستوى  عىل  األورويب  االحتاد  مع  مرص  ترتبط 
النفاذ  حيز  دخل  الذى  املرصية-األوروبية  املشاركة  باتفاق 
يف يونيو 2004، كام تأيت احلصة األكرب من مجيع االستثامرات 
االقتصادية يف  التنمية  امُلعلن عنها يف مؤمتر  املبارشة  األجنبية 
وقد  األورويب،  االحتاد  من   2015 مارس  يف  امُلنعقد  مرص 
بلغ إمجايل املساعدات املستمرة التي يقدمها االحتاد األورويب 
من  يقرب  ما  الثنائية  املساعدات  خلل  من  واملوجهة  ملرص 
تعترب  كام  منح،  شكل  يف  مجيعها   تأيت   يورو،  مليار   1.1
اآللية األوروبية اجلديدة للجوار اآللية املالية الرئيسية لتعاون 

االحتاد األورويب مع مرص.
الضعف،  من  بأكثر  السلع  يف  الثنائية  التجارة  زادت  وقد 
وال   .2015 عام  يف  يورو  مليار   27.7 إىل  وصلت  حيث 
يزال االحتاد األورويب هو سوق التصدير األهم ملرص، حيث 
بلغت  كام   ،%29.4 حوايل  املرصية  الصادرات  حجم  يبلغ 
الصادرات املرصية إىل االحتاد األورويب 7.2 مليار يورو يف 

عام 2015.

الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــة اخلـــــــــــــارجـــــــــــــيـــــــــــــة املـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــة جتـــــــــــــــــــاه أوروبــــــــــــــــــــــــا
د.  سماء سليمان

خبري ىف العلقات الدولية----
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امللف املرصى - العدد  ٤٣ - السنة الرابعة
الرامية  جلهودها  دعم  عىل  احلصول  إىل  مرص  سعت  كام 
اسرتاتيجية  إطار  يف  الشاملة  والتنمية  االستقرار  لتحقيق 
املرصية  احلكومة  جهود  وتعزيز   ،2030 املستدامة  التنمية 
إىل  ترجم  ما  وهو  االقتصادي،  اإلصلح  برنامج  تطبيق  يف 
اعتامد وثيقة أولويات املشاركة بني اجلانبني بعد اجتامع جملس 
املشاركة األوروبية يف 25 يوليو 2017، وتوقيع وثيقة إطار 
الدعم املوحد بقيمة 500 مليون يورو، خلل زيارة املفوض 

األورويب لسياسة اجلوار إىل مرص يف30 أكتوبر 2017.   
املستوى  عىل  العلقات  املرصية-األوروبية  وشهدت 
الفتاح  »عبد  الرئيس  فرتة  خلل  ملموًسا  نشاًطا  الثنائي 
السييس«،  خاصة عىل  الصعيد االقتصادي، حيث سعت مرص 
جلذب االستثامرات األوروبية، من خلل مؤمتر رشم الشيخ 
الكهرباء  إنتاج  عقود  وإبرام   ،2015 مارس  يف  االقتصادي 
احلدود  ترسيم  ملف  فتح  وتم  األملانية،  »سيمنز«  رشكة  مع 
البحرية مع اليونان وقربص، ووقعت مرص وقربص واليونان 
يف 29 إبريل 2015، إعلن »نيقوسيا« الذي تضمن االلتزام 
بآلية التشاور الثلثية بشأن احتياطيات النفط والغاز يف رشق 

البحر املتوسط.   
فرنسا:

االقتصادي  املستوى  عىل  فرنسا  مع  العلقات  ترمجة  تم   
إبريل   25 يف  املرصي-الفرنيس  الرئايس  املجلس  بإنشاء 
2006 والذي عمل منذ إنشائه عىل دعم التعاون االقتصادي 
والتجاري بني البلدين ونقل اخلربات والتكنولوجيا الصناعية 
وقد  املعنية،  املرصية  اجلهات  كافة  إىل  الفرنيس  اجلانب  لدى 
بلغ إمجايل حجم صادرات مرص عام 2016 حوايل 492.6 
بلغ  الذي   2015 عام  صادرات  بإمجايل  مقارنة  يورو  مليون 

472.75 مليون يورو وبنسبة نمو بلغت %4.19 .
اإلمجايل  بلغ  فقد  فرنسا  من  مرص  بواردات  يتعلق  وفيام   
ورادات  بإمجايل  مقارنة   2016 عام  يورو  مليون   1534.7
بلغت  انخفاض  وبنسبة   2015 عام  يورو  مليون   2110.7
27.28%، وقد اتسع احلضور االقتصادي الفرنيس يف مرص يف 
160 فرًعا ملنشآت فرنسية توظف أكثر من 30000 شخص. 

كام توجت زيارة الرئيس الفرنيس »فرانسوا أوالند«  األوىل  
للقاهرة يف إبريل 2016  بالتوقيع عىل  18  اتفاقية باستثامرات 
العلقات  تعزيز  يف  إطار  مليار يورو،  تصب  بحوايل  2  ُتقدر 

بني البلدين بكافة املجاالت.                                                                 
إيطاليا:

 حققت معدالت التبادل التجاري بني مرص وإيطاليا زيادة 
ارتفع  حيث   ،%30 بلغت  بنسبة   2017 عام  خلل  كبرية 
حجم التجارة البينية بني البلدين إىل 1.3 مليار يورو مقابل 

وارتفعت   ،2016 عام  من  الفرتة  نفس  خلل  يورو  مليار 
صادرات مرص غري البرتولية إىل السوق اإليطايل خلل عام 
2017 بنسبة 39% لتصل إىل 367 مليون يورو مقارنة بنحو 

264 مليون يورو خلل نفس الفرتة من عام 2016.
مرص  يف  تعمل  التي  اإليطالية  الرشكات  عدد  بلغ  ولقد 
املال  رأس  يف  الرشكات  هذه  ومسامهة  رشكة،  الف  حوايل 
املصدر بقيمة 1.675 مليار دوالر، منها 359 رشكة بالقطاع 
اخلدمي، و310 رشكة بالقطاع الصناعي، و13 رشكة بقطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
جماالت،  عدة  عىل  مرص  يف  اإليطالية  االستثامرات  وتتوزع 
يف  رشكة   900 من  أكثر  ختص  دوالر  مليار   1.5 نحو  منها 
جماالت الصناعة واخلدمات والتمويل وتكنولوجيا املعلومات 
االستثامرات  جانب  إىل  رئييس،  بشكل  والزراعة  واملقاوالت 
يف  املشاركة  »إيني«  رشكتي  تشمل  والتي  الغاز،  جماالت  يف 
اكتشاف حقل »ظهر«، ورشكة »إديسون« يف منطقة أبو قري، بام 

يصل بحجم االستثامرات اإلمجايل إىل نحو 9 مليارات دوالر.
أملانيا: 

 2016 عام  وأملانيا  مرص  بني  التجاري  التبادل  حجم  بلغ 
عن   %  10 بزيادة  يورو  مليون   و567  مليارات   5 حوايل 
حتى  مرص  يف  األملانية  االستثامرات  بلغت  كام   2015 عام 
املواد  قطاعات  يف  دوالر  مليون   619.2 نحو   2017 يناير 
الكياموية وصناعة السيارات واالتصاالت واحلديد والصلب 
السيارات،  ومكونات  الصحية  واألدوات  والغاز  والبرتول 
يف  املستثمرة  الدول  قائمة  يف  الـ20  املركز  أملانيا  حتتل  حيث 
السوق املرصية، كام يوجد يف مرص 935 رشكة أملانية أو أملانية 
مشرتكة تستثمر ما يقرب من 2 مليار و430 مليون يورو يف 

السوق املرصي.
 ويعترب الشق التنموي من أهم حماور العلقات املرصية-
األملانية، حيث استضافت القاهرة يف ديسمرب 2014 الدورة 
األخرية للمشاورات احلكومية اخلاصة بالتعاون االقتصادي 
املوجهة  األملانية  التنموية  املساعدات  برنامج  ملناقشة  والفني 

ملرص والبالغ قيمتها 353.88 مليون يورو.
بريطانيا:

الثنائية بني مرص وبريطانيا تطوًرا كبرًيا،  العلقات  تشهد   
أفضل  إىل  األخرية  األعوام  يف  العلقة  هذه  وصلت  حيث 
مستوياهتا، حيث بلغت الصادرات املرصية إىل بريطانيا 655 
مليون إسرتليني يف عام 2016، بينام سجلت التجارة البينية 
بني البلدين نحو ملياري إسرتليني، يف حني بلغت الصادرات 
 ،2016 عام  يف  إسرتليني  مليار   1.22 مرص  إىل  الربيطانية 

بارتفاع عن عام 2015 الذى سجل 950 مليون إسرتليني.
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كام تنوعت الصادرات املرصية إىل بريطانيا ما بني البرتول 
إىل املواد اخلام؛ بنسبة 39% من املنتجات البرتولية، واألجهزة 
بنسبة  أخرى  وأجهزة  والسيارات  واملولدات  الكهربائية 
واملنتجات  بنسبة %17،  املصنعة  واملنتجات  والنسيج   ،%21
الزراعية والغذائية واملرشوبات بنسبة 14%، واملواد الكياموية 
واألدوية بنسبة 9%، وتبلغ واردات بريطانيا إىل مرص نحو %5 

من منطقة الرشق األوسط.
مليار   7 مرص  يف  الربيطانية  االستثامرات  سجلت  ولقد 
دوالر يف عام 2017 ، كام شهد عام 2016 جيًل جديًدا من 
املجاالت  من  العديد  يف   مرص،  يف  الربيطانية  االستثامرات 
املختلفة، وبلغت قيمة االستثامرات الربيطانية يف مرص بـ30.5 
إىل  الربيطانية  السياحة  ارتفعت  كام  منذ 2011،  مليار دوالر 

مرص يف 2017 بزيادة ُتقدر بـ 60% عن عام 2016.
2-العالقات السياسية:

من  واالنتهاء  االستحقاقات  كافة  مرص  الستكامل  كان 
خارطة الطريق التي وضعت يف 3 يوليو 2013 خطوة مهمة 
احلوار  اجتامعات  والستئناف  السيايس  التحول  عملية  يف 
املؤسيس التي حددهتا اتفاقية الرشاكة املربمة يف عام 2004، 
عقب  وذلك   ،2011 يناير  ثورة  عقب  مؤقًتا  توقفت  والتي 
االنتخابات  يناير 2014، وعقب   اجلديد يف  الدستور  إقرار 
ديسمرب  يف  الربملانية  واالنتخابات   2014 مايو  يف  الرئاسية 

2015، وانعقاد الربملان املرصي يف يناير 2016.
اتفاقية الرشاكة بني االحتاد األورويب ومرص اإلطار  ومتثل 
املقّرر للحوار السيايس املنتظم بني الرشيكني وتعزيز التعاون 
يف عدد من املجاالت الرئيسية بدًءا من التجارة واالستثامر إىل 
التي  الكبرية  املساعدات  إىل  باإلضافة  والتعليم  الطاقة  جمال 
يقدمها االحتاد األورويب جلهود اإلصلح التي تقوم هبا مرص.
أقرها  التي  بصيغتها  األوروبية  اجلوار  سياسة  وتركز 
البلدان  استقرار  عىل   ،2015 ديسمرب  يف  األورويب  املجلس 
عمل  وقد  الرئيسية.  السياسية  األولوية  باعتبارها  الرشيكة 
املشرتكة  األولويات  حتديد  عىل  ومرص  األورويب  االحتاد 
سياسة  لوضع  وذلك  القادمة،  السنوات  خلل  للرشاكة 

اجلوار األوروبية موضع التنفيذ.
مستوى  عىل  طبيعي  بشكل  الثنائية  العلقات  سارت  وقد 
حيث  مؤمترات،  وحضور  الربملانية  والوفود  والوزراء  القمة 
يوليو  الفرتة من  الزيارات بني مرص وفرنسا خلل  بلغ عدد 
2014 حتى ديسمرب 2017 حوايل 30 زيارة، يف حني وصل 
مرص  وبني  زيارة،   35 إىل  وأملانيا  مرص  بني  الزيارات  عدد 

وبريطانيا 20 زيارة، وبني مرص وإيطاليا 32 زيارة.
املستوى  عىل  التشاور  تعزيز  الزيارات  هذه  خلل  تم  كام 

السيايس حيال جممل األوضاع التي تشهدها املنطقة العربية، 
وخاصة بملفات سوريا وليبيا والعراق، إضافة إىل سبل دفع 
عملية السلم بعد اتفاق املصاحلة التارخيي الذي جرى توقيعه 
يف القاهرة. فضًل عن حتديد السياسات التي يتعني اختاذها من 
يف  سواء  املتطرفة،  األصولية  التيارات  تصاعد  مواجهة  أجل 
منطقة القرن األفريقي أو شامل أفريقيا، وانعكاساهتا عىل أمن 

البحر املتوسط.
3-العالقات العسكرية:

األوروبية  الدول  مع  االتفاقيات  من  عدد  مرص  وقعت 
يف  فرنسا  مع  التوقيع  أمهها  لعل  العسكري،  املستوى  عىل 
16 فرباير 2015 عىل عدد من االتفاقيات يف جمال التسليح، 
التي تقوم بموجبها فرنسا بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز 
»رافال« وفرقاطة متعددة املهام من طراز »فريم« ملرص، فضًل 
اللزمة  والذخائر  باألسلحة  املسلحة  القوات  تزويد  عن 
للطائرات والفرقاطة، كام تسلمت مرص حاملتي املروحيات 
»ميسرتال«  طراز  من  السادات«  »أنور  و  عبدالنارص«  »مجال 
يف 2016 والتي تعترب من أحدث السفن تتطوًرا عىل مستوى 

العامل.
آخرها  كانت  فرقاطة  بحرية  قطع   4 مرص  كام تسلمت 
الفرقاطة »حتيا  الفرقاطة »الفاتح« يف 2017  حيث انضمت 
انضامم  أن  البحرية املرصية كام  مرص« يف 2015 إىل أسطول 
البحرية  أسطول  إىل  »جويند«  طراز  من  األوىل  الفرقاطة 
إمكانات  تدعم  هائلة  تكنولوجية  إضافة  بمثابة  يعد  املرصية 
ومحاية  البحري  األمن  لتحقيق  املرصية  البحرية  وقدرات 
امللحة  وحرية  واالقتصادية  اإلقليمية  واملياه  القومي  األمن 

وتأمني قناة السويس كرشيان مهم للتجارة العاملية.
كام شهدت السنوات القليلة املاضية كثافة ودورية املناورات 
املشرتك  التدريب  مثل  فرنسا  مع  املشرتكة  والتدريبات 

»رمسيس« 2016 والتدريب املشرتك »كليوباترا« 2017.  
املسلحة  القوات  تسلمت  أملانيا،  مع  التعاون  صعيد  وعىل 
املرصية يف احتفالية كربى بمدينة  »كيبل« األملانية ثاين غواصة 
حديثة من طراز تايب »209« يف 8 أغسطس 2017، لتعزيز 
واملصالح  احلدود  ومحاية  البحري   األمن  حتقيق  يف  جهودها 
امللحة   وتوفري  واملتوسط;  األمحر  بالبحرين  االقتصادية 

البحرية اآلمنة.
وعىل مستوى التعاون األمني، تم التوقيع عىل خطاب للنوايا 
والفرنسية  املرصية  الدفاع  وزاريّت  بني  والدفاع  األمن  حول 
الفتاح  »عبد  الرئيس  أصدر  حني  يف   .2015 أكتوبر   10 يف 
السييس« يف 7 أكتوبر 2017، قراًرا بشأن املوافقة عىل االتفاقية 
املوقعة يف أملانيا بتاريخ 11-7-2016 للتعاون يف جمال األمن. 
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امللف املرصى - العدد  ٤٣ - السنة الرابعة
4- القضايا حمل االهتامم املشرتك مع أوروبا :

أ-جمال الطاقة:
األورويب  االحتاد  مع  للتعاون  كبرًيا  اهتامًما  مرص  أولت 
املشاركة  تفاهم  مذكرة  تنفيذ  جارى  ولذا  الطاقة،  جمال  يف 
االسرتاتيجية املرصية-األوروبية يف جمال الطاقة، حيث يركز 
اجلانب املرصي عىل جوانب بناء القدرات ونقل التكنولوجيا 
ملصادر  األكرب  االستخدام  أجل  من  املرصية  اجلهود  ودعم 
الطاقة املتجددة، حيث يتامثل اهلدفان املرصي واألورويب يف 
املتجددة تصل إىل  التوصل إىل نسبة استخدام للطاقة  حماولة 

20% من إمجايل مصادر الطاقة، بحلول عام 2020.
يوليو   24 يف  الوزراء  رئيس  وقع  الثنائي،  املستوى  وعىل 
الغاز  جماالت  يف  إيطاليا  مع  االتفاقيات  من  عدًدا   2015
للتعاون يف مدينة دمياط اجلديدة لألثاث،  والطاقة، واتفاقية 
»إيني«  التابعة لرشكة  ويمثل حجم اإلنتاج احلايل للرشكات 
اإليطالية للبرتول حوايل 28% من حجم إنتاج مرص من الغاز 

والزيت اخلام.
نوفمرب  يف10  السييس«  الفتاح  »عبد  الرئيس  وافق  كام 
مارس   24 بتاريخ  القاهرة  يف  املوقع  االتفاق  عىل   2016
2016 بني حكومتي مرص وأملانيا بشأن التعاون الفني بقيمة 
25 مليون و380 ألف يورو لدعم عدد من املرشوعات التي 
تتضمن إدارة مياه الرشب والرصف الصحي وإصلح إدارة 
موارد املياه واملركز اإلقليمي للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة 

وإدارة املخلفات الصلبة ودعم التشغيل.
ب-اهلجرة غري الرشعية وتدفق الالجئني:

من  اللجئني  وتدفق  الرشعية  غري  اهلجرة  ظاهرة  تعترب 
القضايا املهمة يف العلقات املرصية- األوروبية، وهناك رغبة 
املسبوق  غري  للرتفاع  نظًرا  القضية،  تلك  ملعاجلة  أوروبية 
تلك  ميزانية  الضغط عىل  يثري خماوف  اللجئني، مما  تدفق  يف 
الدول، وعدم القدرة عىل إدماجهم يف املجتمعات األوروبية. 
التعاون بني اجلانبني  آليات  الطرفان إىل ترسيخ  كام يسعى 
يف جماالت اهلجرة واألمن، وقد استقبل الرئيس »عبد الفتاح 
لشئون  األورويب  املفوض   2016 نوفمرب   14 يف  السييس« 
خلل  الرئيس  وأكد  واملواطنة،  الداخلية  والشئون  اهلجرة 
الرشعية  غري  اهلجرة  ظاهرة  مع  التعامل  أمهية  عىل  اللقاء 
األسباب  معاجلة  تتضمن  شاملة  اسرتاتيجية  تبني  خلل  من 
عىل  اإلقدام  إىل  الشباب  تدفع  التي  واالجتامعية  االقتصادية 

اهلجرة غري الرشعية.
ومما الشك فيه، أن تعزيز اجلهود الدولية الرامية للتوصل 
إىل تسويات سياسية لألزمات القائمة بدول املنطقة، سيسهم 

يف احلد من تدفق اللجئني واملهاجرين إىل أوروبا، وسيتسنى 
مؤسساهتا  عىل  واحلفاظ  هبا  واالستقرار  األمن  استعادة 
الوطنية واحرتام إرادة شعوهبا، فضًل عن القضاء عىل خطر 
النزاعات أرًضا خصبة النتشاره  ُتعد مناطق  اإلرهاب الذي 
املتطرفة  اجلامعات  إمداد  وقف  أمهية  عن  فضل  ومتدده، 

بالسلح واملقاتلني.
وعىل املستوى الثنائي، وقع وزير اخلارجية »سامح شكري« 
أغسطس   27 يف  برلني  يف  جابرييل«  »زجيامر  األملاين  ونظريه 
التعاون بني مرص وأملانيا يف  اتفاق حول عنارص  2017 عىل 
التعاون املشرتك إلجياد  جمال اهلجرة، ويعكس االتفاق أمهية 
واحرتام  الرشاكة  من  إطار  يف  البلدين  مصلحة  حتقق  حلول 
الدويل،  القانون  مع  يتسق  بام  واملهاجرين  اللجئني  حقوق 
يشمل  اهلجرة  ملف  مع  للتعامل  شامل  منظور  إطار  ويف 
معاجلة األسباب اجلذرية للظاهرة عىل املستويني االقتصادي 

واالجتامعي وعدم قرص التعامل معها عىل املنظور األمني.
جـ- مواجهة اإلرهاب:

أو  داخلًيا  سواء  حمورية  قضية  اإلرهاب  مكافحة  تعد 
ا، فهناك حرص مرصي عىل التعاون مع أوروبا للقضاء  خارجيًّ
عىل خطر اإلرهاب الذي ُتعد مناطق النزاعات أرًضا خصبة 
النتشاره، ومتدده، ووصوله للدول األوروبية ذاهتا، ورضورة 
وقف إمداد اجلامعات املتطرفة بالسلح واملقاتلني، والتصدي 
التنظيامت  مواجهة مجيع  يعني  بام  نحو شامل،  لإلرهاب عىل 
أو  تنظيم  املواجهة يف  اإلرهابية دون متييز، فل جمال الختزال 

اثنني والقضاء عىل قدرة تنظيامته عىل جتنيد مقاتلني جدد.
السييس«  الفتاح  »عبد  الرئيس  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
يف  »هوالند«  الفرنيس  الرئيس  مع  الثنائية  القمة  أكد  خلل 
إبريل 2016، عىل أمهية العمل الدويل املشرتك للقضاء عىل 
تقويض  ملحاوالت  التصدي  أمهية  عىل  اإلرهاب،  وشدد 
الدولة الوطنية يف املنطقة والعمل عىل إعادة بناء الدول التي 
ملرص  الداعم  فرنسا  بموقف  الرئيس  أشاد  سقطت،  حيث 
عىل  مرص  حصول  يف  ومسامهتها  اإلرهاب  ضد  حرهبا  يف 
دعم  عىل  ملواجهته،  وحرصها  اللزمة  املتطورة  األسلحة 

عملية التنمية الشاملة هبا، السيام عىل صعيدها االقتصادي.                                         
نظريه  مع  الغفار«  عبد  »جمدي  الداخلية  وزير  وقع  كام 
اتفاقية تتضمن عدًدا من املجاالت،  األملاين يف يوليو 2017 
اخلربات  وتبادل  ومتويله،  اإلرهاب  جرائم  مواجهة  بينها 
واملعلومات بشأن املطلوبني يف البلدين، وجماالت تأمني املنافذ 
واملطارات، كام تنص عىل أن تعمل الرشطة اجلنائية االحتادية 
يعني  وهذا  املرصي،  الوطني  األمن  جهاز  مع  لصيق  بشكل 
للتعاون  الدول  أفضل  من  واحدة  مرص  أن  ترى  أملانيا  أن 
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توجهات السياسة اخلارجية املرصية
معها يف حماربة خطاب التطرف بسبب وجود مؤسسة األزهر 
املسلمني  ألبناء  املنح  من  عدد  تقديم  إىل  وتتطلع  الرشيف، 

هناك للدراسة بجامعة األزهر.
د- قضية حقوق اإلنسان يف مرص:

املرصية  الدبلوماسية  من  دءوًبا  جهًدا  القضية  تلك  نالت 
األورويب  للجانب  الداخلية  األوضاع  حقيقة  لتوضيح 
خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013 وصواًل لعدم قدرة االحتاد 
من  مفر  االحتاد  جيد  فلم  كانقلب  وصفها  عىل  األورويب 

وصفها بـ »االنتفاضة«.
كام أصدر االحتاد األورويب بياًنا انتقد فيه األوضاع الداخلية 
حلقوق اإلنسان أمام الدورة الـ27 ملجلس حقوق اإلنسان يف 
دول  من  عدد  قدمت  كام   ،2014 سبتمرب  يف  املتحدة  األمم 
االحتاد األورويب تقارير إىل جملس اإلنسان يف سبتمرب 2015، 
ضد  جرائم  بارتكاب  املرصي  للنظام  اهتامات  تتضمن 
نوفمرب 2015،  بياًنا يف 7  املرصي  الوفد  اإلنسانية، وأصدر 
رًدا عىل تلك املزاعم وانتقدها بشدة وأكد احرتام مرص لسيادة 

القانون يف حرهبا عىل اإلرهاب.
وسيطرت قضية »رجييني« عىل االحتاد األورويب، حيث أدان 
الربملان األورويب يف10 مارس 2016 »تعذيب وقتل« الطالب 
بالتعاون  املرصية  السلطات  مطالًبا  رجييني،  جوليو  اإليطايل 
وأشار  وقت،  أرسع  يف  للعدالة  اجلناة  وتقديم  التحقيقات  يف 
الربملان األورويب إىل أن قضية »رجييني« »ليست باحلادث املنعزل 
لكنه حدث يف سياق من حاالت التعذيب واملوت يف السجون 

واالختفاءات القرسية عرب أنحاء مرص يف السنوات األخرية«.
للشؤون  األورويب  للحتاد  األعىل  املمثل  الربملان  ودعا 
األعضاء  الدول  تعاون  عن  تقرير  إعداد  إىل  اخلارجية 
العسكري واألمني مع مرص، وتطوير خارطة طريق بالتشاور 
ملموسة  خطوات  لتحديد  األورويب  الربملان  مع  الوثيق 
لوضع  ملحوظ  حتسن  أجل  من  املرصية  السلطات  تتخذها 

حقوق اإلنسان وحتقيق إصلحات قضائية شاملة.
املرصية  الداخلية  القضايا  من  للعديد  الربملان  وتشعب 
الوشيك-آنذاك-  التهديد  بشأن  قلقه  عن  تعبريه  ومنها 
األمر  عن  الرسيع  الرتاجع  إىل  »النديم« داعًيا  مركز  بإغلق 
حظر  قرارات  بإلغاء  املرصية  طالب السلطات  كام  بإغلقه، 

السفر املفروضة عىل عدد من احلقوقيني البارزين.
بإجراء  النواب املرصي  الربملان األورويب جملس  كام طالب 
كل الترشيعات  ومراجعة  التظاهر،  لقانون  عاجلة  مراجعة 
األخرى التي »تنتهك الدستور املرصي، بينها قانون اإلرهاب، 
يف  استخدامه  يساء  قد  والذي  اإلرهابية،  الكيانات  وقانون 

حدوث قمع داخيل بداًل من حتسني األمن اجلامعي«.

ثانيا- بعض املالحظات حول العالقات املرصية-األوروبية
مرص،  مع  العلقات  عىل  املسبق  احلكم  من  نوع  هناك   -  
ما  وهذا  املرصي  للموقف  مضادة  مواقف  اختاذ  يف  وترسع 
يونيو   30 ثورة  من  األورويب  االحتاد  موقف  من  جلًيا  ظهر 
من  حالة  بأوروبا  املرصية  العلقات  سادت  حيث   ،2013
الفتور عقب الثورة، بسبب موقفه املتذبذب من الثورة، حيث 
-آنذاك-  األورويب  االحتاد  لسياسات  العليا  املنسقة  طالبت 
»كاثرين أشتون« برسعة عودة السلطة حلكومة مدنية منتخبة، 

ووضع جدول زمني خلريطة طريق.
هذا فضًل عن تعليق االحتاد األورويب إثر فض اعتصامي 
رابعة والنهضة املسلحني، تصدير األسلحة التي قد تستخدم 
وفرنسا  بريطانيا  طالبت  وقد  مرص.  يف  الداخيل  القمع  يف 
املرصية،  األوضاع  ملناقشة  األمن  جملس  انعقاد  برضورة 
واستدعت اخلارجية الربيطانية السفري املرصي لدهيا وطالبت 
وقف  الربيطاين  اخلارجية  وزير  أعلن  كام  النفس،  بضبط 
التعاون األمني مع مرص، وإلغاء عدد من اتفاقيات السلح. 
وكانت مواقف إيطاليا، وفرنسا، وأملانيا متشاهبة، حيث قامت 

تلك الدول باستدعاء سفراء مرص لدهيا.
االورويب  االحتاد  جانب  من  سلبية  تقييامت  أي  إن   -
بمثابة »رسالة«  تبدو  السياسية واحلقوقية يف مرص  لألوضاع 
ضغط اقتصادية، يف الوقت الذي كانت تعاين فيه مرص بالفعل 
بفعل  اخلليجية؛  املعونات  يف  وتقلص  اقتصادي  تدهور  من 

انخفاض عوائد النفط، وعدم االستقرار األمني والسيايس.
- يوجد تعارض بني مرص وأوروبا يف رؤيتهام لإلرهاب، 
حيث يرى االحتاد األورويب أن انتشار أعامل العنف والتطرف 
الديني؛ يرجع لغياب املعتدلني وعىل رأسهم مجاعة اإلخوان 
يدعم  لذلك  إرهابية،  مجاعة  مرص  تعتربها  والتي  املسلمني، 
األطراف  مجيع  تضم  التي  الوطنية  املصاحلة  فكرة  االحتاد 
باعتبارها  السياسية  للعملية  اإلخوان  يعيد  بام  اقصاء،  دون 
رمًزا للعتدال اإلسلمي يف ظل الواقع املتطرف من جانب 

التنظيامت اإلرهابية املختلفة.
املرصية خلل  اخلارجية  السياسة  إن  القول  يمكن  إمجااًل، 
فرتة الرئيس »عبد الفتاح السييس« كانت نشطة نحو أوروبا، 
وقد عملت عىل العديد من امللفات املشرتكة سواء االقتصادية 
االهتامم  القضايا ذات  العسكرية، فضًل عن  أو  السياسية  أو 
يف  حتدًيا  مُتثل  وقضايا  ملفات  هناك  مازال  إنه  إال  املشرتك، 
اإلنسان  حقوق  ملف  أمهها  املرصية-األوروبية  العلقات 
ونظرة كل الطرفني جلامعة اإلخوان والدور الواجب أن تقوم 
به يف احلياة السياسية، ومن ثم جيب العمل عىل هذه امللفات 
وحماولة تقريب وجهات النظر فيها بام يصب يف صالح تنمية 

العلقات بني اجلانبني.


