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 تحديات وآفاق :األوروبي واالتحادمصر 
 عادل رفيق

 

دون استمرار عملية  -في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -حالت مجموعة من التحديات الداخلية، واإلقليمية 
عتبر وي    .2011عام  يناير 25ثورة اندالع  علىسبع سنوات مرور أكثر من التحول السياسي في مصر رغم 

، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، وعدد سكانها بأسرها استقرار المنطقةضمان مصر عاماًل رئيسيًا لفي ستقرار اال
 التحدياتباإلضافة إلى ذلك، فإن ، ودورها الهام في رسم سياسات العالم العربي. و مليون نسمة( 100)حوالي  الكبير
ما جعل الدعم الذي يقدمه شركاء مصر وهو متوسطية، -لى المنطقة األوروع تؤثر كثيراً التي تواجه مصر  الكبيرة

الدوليين، مثل االتحاد األوروبي، لتحقيق االستقرار واالزدهار في مصر، وسيلة ضرورية من أجل الحفاظ على 
 مصالح أوروبا واستقرارها. 

بعض  تناولت ؛مصر في االستقرار لتحديات التي تواجهاحول  دراسةإعداد قام البرلمان األوروبي ب، ذلك ولتحقيق
 البالدستقرار في الالعوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألمنية والبيئية الرئيسية، التي قد تؤّدي إلى عدم ا

 على مدى العقود المقبلة. 
وصيات بشأن بعض التتحليل الجوانب األساسية للعالقات بين االتحاد األوروبي ومصر، وقدَّمت وقامت الدراسة ب

وترى الدراسة  .السياسات التي يستطيع االتحاد األوروبي من خاللها دعم استقرار مصر وازدهارها على المدى البعيد
الديمقراطية وحقوق  دعممصر على حساب و االتحاد األوروبي االقتصادية واألمنية بين  الشراكة يجب أن تأتيه ال أن

على الشباب  لمصر التحاد األوروبيا التي يقدمهاالبرامجية  أن تركز المساعدات وتقترحاإلنسان وسيادة القانون. 
إذا  اً وبي ومصر أكثر نجاحاالتحاد األور بين كة اشر ال تكون  الدراسة أن وتتوقع. المشروعات والنساء والتعليم وإدارة

 تجاه مصر. سياسات موحدةء الدول األعضا تبنت
مصر المستقرة من أجل "عنوان: ب راسةالد هذه 2018يناير  19في  قد نشر بيو مركز أبحاث البرلمان األور  وكان 

 المحوررئيسيين: يتناول  محورينتنقسم الدراسة إلى و . "التحديات االجتماعية واالقتصادية وآفاقها –منطقة مستقرة 
الثاني فيركز على العالقات بين االتحاد األوروبي  المحورأما  األول تحليل التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر؛

 ومصر.
بشكل أكبر على التحديات التي ترى أنها  تومع أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر، فإن الدراسة ركز 

البالد على المدى البعيد. ومع أن التحديات التي تم تحليلها ترتبط ارتباطًا وثيقًا وازدهار قد تؤثر على استقرار 
اجتماعية  -بشكل موسع وتتناولها  ،على فئة واحدة في كل مرة قسمفي كل  تببعضها البعض، إال أنه الدراسة ركز 

مع إبراز عالقتها بالعناصر األخرى، مما يشكل إطارًا تحليليًا متكاماًل لتقييم عوامل  -وسياسية وبيئية واقتصادية 
 مختلفة:عدم االستقرار في مصر من زوايا كثيرة 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603858/EXPO_STU(2018)603858_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603858/EXPO_STU(2018)603858_EN.pdf
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القسم األول يبحث العوامل االجتماعية، مع التركيز على الضغوط الديموجرافية والتعليم والصحة: حيث يؤدي  -1
إلى انعدام فرص  ،باإلضافة إلى المشاكل المزمنة للتعليم ،بهمع الضغوط الديموجرافية المرتبطة  النمو السكاني

 دخول سوق العمل. في الباحثين الجدد عن العمل 
يركز القسم الثاني على بعض التحديات االقتصادية الرئيسية التي تواجه مصر: مثل البطالة بين الشباب؛ وعدم  -2

 دية، خصوصًا بالنسبة للمرأة؛ وفشل المصادر التقليدية لإليرادات؛ ودور الجيش.تكافؤ الفرص االقتصا
أما القسم الثالث فيبحث التحديات السياسية واألمنية: فباإلضافة إلى التحديات االجتماعية واالقتصادية، ال تزال  -3

، 2013االنقالب العسكري عام . فمنذ التشرذميؤدي إلى مصر تعاني من نظام سياسي يتسم باالستقطاب الشديد و 
تم فرض قيود على حرية التعبير، حيث تم سجن العديد من النشطاء والمعارضين للحكومة. وكان للتمرد "اإلسالمي" 

 المتواصل في سيناء وفي مناطق أخرى من البالد تأثير سلبي على البيئة األمنية وحال دون عودة السياحة.
ات البيئية: حيث ي شكل ارتفاع مستوى المياه في البحار، وندرة المياه العذبة، يركز القسم الرابع على التحدي -4

 وزيادة نسبة التلوث عبئًا متصاعدًا على اإلنتاج الزراعي، ونظام الرعاية الصحية العامة، واالقتصاد بشكل أعم.
 

 النقاط التي تناولتها الدراسة: أهم
، التي تتخطَّى االستراتيجيةهة عدد من التحديات مواجإيجاد حلول للالتحاد األوروبي في  مهماً  مصر شريكاً  ت عتبر

، لهجرة غير الشرعية عبر المتوسطالسيطرة على ا بما في ذلك -متوسطية -الحدود القومية إلى المنطقة األورو
وريا ألوسط مثل ليبيا وسالشرق افي  بعينها والسعي لحل الصراعات الكبرى التي دمرت دوالً  ،ومكافحة اإلرهاب

 . االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية الداخلية: تواجه مصر مجموعة من التحديات واليمن. وفي الوقت نفسه،
 

 االنفجار السكانيـ 1
ة لعدم االستقرار في مصر خالل العقود القادمة. وحسب يالرئيس المتصاعد هو أحد الدواعي النمو السكانيي عتبر 

. أما في العام 2050مليون نسمة بحلول العام  150تقديرات األمم المتحدة، فإنَّ عدد سكان مصر سيصل إلى 
لم تنجح السياسات الحكومية في مجال تنظيم األسرة في الحدِّّ من النمو و مليون نسمة.  200، فسيصل إلى 2100

، حجر عثرة في وجه الشباب المصري ويمنعه من المترهلإلى نظام التعليم باإلضافة ، ، الذي يقفمتزايدال السكاني
مواجهة الحياة ودخول أسواق العمل. ومع استمرار النمو السكاني بهذا الشكل، سيكون من الصعب على المدن 

 .يمالمصرية أن توّفر خدمات اإلسكان والصرف الصحي والرعاية الصحّية والتعل
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 التغير المناخيـ 2
كارتفاع درجات الحرارة والتغيُّر في أنماط المطر وارتفاع منسوب مياه  –التغيُّر المناخي  الناتجة عن ثارتشكل اآل

تهديدات كبيرة للمجتمعات المحّلية وللقطاع الزراعي في  –البحر والزيادات المحتملة في األحداث المناخية الكارثية 
إلنتاج الغذاء في مصر. أما األراضي المنتجة للمحاصيل والصالحة  يت عتبر المصدر الرئيسدلتا النيل، التي 

للزراعة، فسوف تتعرَّض لمزيٍد من الضغط، إلنتاج كميات أكبر من المواد الغذائية والحبوب، مما يؤدي إلى تفاقم 
الفيضانات من البحر المتوّسط في  مشكلة نقص المياه. وفي إطار مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ستؤدي

دلتا النيل، واالنخفاض في اإلنتاج الزراعي الذي سيترتب عن هذه الفيضانات، إلى تقليص العمالة في القطاع 
على صحة المجتمعات المحلّية  تأثير كبيرالزراعي. وبالتالي، فإنَّ تغيُّر المناخ في مصر يمكن أن يكون له 

 .لفقر واالضطرابات االجتماعيةوسيؤدي إلى تفاقم ا خطر تعرُّضها لسوء التغذية؛ ارتفاع نسبةمع ، ورفاهيتها
 

 اإلجراءات االقتصادية وأثرها على محدودي الدخلـ 3
؛ إلصالح االقتصاديتطبيق إجراءات قالت إنها تهدف إلى ا في 2015بدءًا من العام  شرعت الحكومة المصرية

 أ كلها، وحسنت أوضاع محدودي الدخل والفئات األشد فقرًا؟ولكن السؤال هو: هل آتت هذه السياسات 
 ، وتشمل:تدعو إلى التفاؤلهناك بعض المؤشرات االقتصادية اإليجابية التي قد 

  للسيولة بالعمالت األجنبية، وَضَبط السوق السوداء للعملة  نسبي ثباتأّدى تعويم الجنيه المصري إلى
 األجنبية.

 على استقرار اإليرادات العامة.صالحات المالية ساعدت اإل 
  ي  المتوقعمن المتسارعة الحتياطيات مصر من الغاز، بما في ذلك حقل ظهر للغاز الطبيعي،  الزيادةأن تؤدِّّ

قد يساعد إلى تحسين العجز التجاري وضمان إمدادات الطاقة المحلية خالل السنوات العشر المقبلة. و 
 .للتصدير في المستقبل كذلك على فتح سوق جديدة

فقد تمثلت بشكل رئيسي  ،اإلجراءات االقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً  ترتبت علىأما النتائج السلبية التي 
 شجع علىفرغم أنَّ تعويم الجنيه المصري قد ، ية التي يواجهها غالبية المصريينزيادة الصعوبات االقتصادفي 

فقدت أكثر من نصف قيمتها، مما أدَّى إلى ارتفاع حاد المحلية  ة، إال أنَّ العملةعودة بعض االستثمارات األجنبي
في تكاليف المعيشة، فوصلت أسعار الوقود والمواد الغذائية والمرافق العامة إلى مستويات غير مسبوقة. وشهد شهر 

م السنوي إلى  2017يوليو  ل التضخُّ في المئة،  36,7ف النقل بنسبة في المئة، مع ارتفاع تكالي 34,2ارتفاع معدَّ
إلى إضعاف ذلك أّدى  وقدفي المئة.  43في المئة، وتكاليف األغذية والمشروبات بنسبة  24والرعاية الصحية بنسبة 

 .قدرة المصريين الفقراء على شراء السلع اليومية العادية



 
  

 

 ترجمات       4   2018 أبريل 13

  

 الدور االقتصادي للجيشـ 4
في منافسة  شيئًا فشيئاً ولكنه يجد نفسه  المدى،يعتبر القطاع الخاص عاماًل أساسيًا في أي خطط إصالح طويلة 

اقتصادية مع الجيش. وقد شارك الجيش المصري في العديد من األنشطة االقتصادية، ويحتكر بشكل شبه ممنهج 
حضوره  من خالل، هيمنته على االقتصاد عزز الجيش من ،2011. فمنذ عام األخرى  بعض المشاريع التجارية

 في العديد من المشروعات التي حصل بموجبها على عقود مع الحكومة، أو تلك التي قام بإطالقها بنفسه. 
وتشمل هذه المشروعات أنشطة متنوعة مثل إنتاج األسمنت، وتوريد المواد الطبية للمستشفيات، وإنشاء المزارع 

( يتيح 2015لسنة  446أصدر السيسي قرارا )رقم  2015وفي عام  .، وخالفهاهالسمكية وتصنيع عدادات المي
القرار من  وقد زادللقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو األجنبي. 

ش أصاًل حيث يتمتع الجي ؛تغول الجيش على مقدرات األعمال بمصر تجاهرجال األعمال المصريين  مخاوف
حيث يقوم  -تكلفة اإلنتاج  خفضإلى قدرته على  في األصلبمكانة خاصة في االقتصاد المصري، ويرجع ذلك 

اع الخاص المنافسة باستخدام المجندين كعاملين دون دفع أجور لهم، مما يجعل من الصعب على شركات القط
 ،معضلة كبيرة في مصر ستظلام السياسي سيطرة الجيش على االقتصاد والنظوترى الدراسة أن معه بأي حال. 

 إذا لم تقم الحكومة بخطوات ملموسة لتصحيح هذا الوضع.
 

 القمع السياسيـ 5
حين الرئاسيين والشخصيات المعارِّضة، فإنَّ السياسة  يتضحكما  من االعتقاالت األخيرة التي طالت عددًا من المرشَّ

الفرد بشكل يفوق بمراحل ما كان عليه الحال إبان حكم مبارك. التسلط وحكم  تقهقرت وعادت البالد إلىالمصرية 
أجهزة المخابرات حصصًا في  وامتلكتالحكومة إلى تعزيز سيطرتها على وسائل اإلعالم المصرية،  اتجهت حيث

إلعالم، أ نشئت من خالله ثالث هيئات جديدًا لتنظيم االسيسي إطارًا  وضع، 2016عام وفي شركات اإلعالم. 
قليل من ى المحتوى والتراخيص، مع خاضعة لسيطرة الحكومة، وتمتلك صالحيات واسعة في اإلشراف عل إشرافيه

له أذاعه  في خطابٍ ويكفي أن تعلم كم كان السيسي واضحًا في ذلك عندما قال . والصحفيين الحماية للصحافة
 ".متسمعوش كالم حد غيري “: التليفزيون المصري 

 

د الـ 6  سيناءفي تمرُّ
، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إهمال الحكومة للمنطقة، وعدم لطالما كانت سيناء أرضًا خصبًة لنشاط لجماعات المتطرفة

سيناء "تستخدم العملية العسكرية التي تجري في سيناء اآلن تحت اسم و  .قدرتها على السيطرة على طبيعتها الوعرة
، العمليةلضمان نجاح و . قضاء على التمرد المسلح هناكوالفي محاولة الجتثاث اإلرهاب  الغاشمة، القوة "2018

األجهزة األمنية ة األجل. ولكن طويل ةشامل خطة تنميةبين القوة وبين إطالق ينبغي على الحكومة أن تجمع بين 
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تتعامل مع البدو الذين يعيشون في سيناء على أنَّهم جزء من التهديد األمني، وهذا هو نفس األسلوب الذي اعتمدته 
الحكومة خالل تاريخها الطويل في معالجة أعراض اإلرهاب، بدل معالجة الدوافع االجتماعية واالقتصادية الكامنة 

 .وراءه
 

 مصر و  االتحاد األوروبي بين العالقةـ 7
مصر  تتعرض لهاأي حالٍة من عدم استقرار قد متوسطية ستتأثر حتماً ب-المنطقة األورو أنإلى  التحدّيات تلك تشير

المدى الذي على دلياًل جليًا  فت عتبرفي العقود القادمة. أما أولويات الشراكة الحالية بين االتحاد األوروبي ومصر، 
تحقيق نمو اقتصادي  :وتشمل، محتملة من عدم االستقرار في مصر حالة المخاوف تجاه أي أوروبا منوصلت إليه 

سياسة الخارجية، مع التركيز على تحقيق االستقرار في المنطقة إقامة شراكات أقوى في مجال الو  مستدام وشامل؛
 .تعزيز االستقرار واألمن في مصرو  المشتركة؛

يبدو أنه سيكون من الصعب بدرجة كبيرة تحقيق أولويات تلك الشراكة في ضوء التحديات الكثيرة التي تناولتها و 
 منها.الدراسة، وعلى وجه الخصوص التحديات االقتصادية والسياسية 

 

 خالصة
أن يفعل الكثير لتعزيز استقرار مصر على المدى القريب. لكن تخلص الدراسة إلى أن االتحاد األوروبي يستطيع 

تشمل حلواًل  ةمشتركفإن عليها تقديم خطة مصر على المدى البعيد، مع تعاون  تحقيقأوروبا في حال أرادت 
ويستطيع االتحاد األوروبي  .حقوق اإلنسان وسيادة القانون ، ودعم اقتصادي شامل تحقيق نمو ، معاآلنيةقضايا لل

هو الذي يولد  الدكتاتوري فالنظام  ،حرية التعبير والحد مناتخاذ موقف حازم بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان  أيضاً 
وفي حالة حدوث بعض التقدم  .األوروبي كذلك واالتحاد وخيمة على مصر والمنطقةال هعواقبلتطرف، الذي تنعكس ا

لتعزيز االستقرار  يحقق بعض اإلنجازاتأن يستطيع لالتحاد األوروبي ، وحقوق اإلنسان سيادة القانون في مجال 
 .أوسع بشكل هتأمين مصالحو االجتماعي واالقتصادي والسياسي المصري، 

 

 : للبرلمان األوروبي التوصيات التي قدمتها الدراسة
ز على دعم البرامج االقتصادية الشاملة، التي تفيد الشباب والنساء من خالل األوروبي أن يركعلى االتحاد   -1

وبرنامج األعمال التجارية الصغيرة التابع  "االتحاد األوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل"مبادرات مثل برنامج 
إعداد في  للمساعدة "إراسموس +"ة لبرامج مثل التعليمي المنحزيادة  يه كذلكلوعللبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير. 

ز دات االتحاد األوروبي، التي تركمزيد من الشباب المصري لدخول سوق العمل. كما يمكن لبرامج مساعوتأهيل 
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الفرص مزيد من في مصر، وتوفير الالجامعي  التعليمعلى التدريب المهني أن تساعد في تخفيف الضغط على 
 لتوظيف الشباب.

بأن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز، حيث أن ذلك يصب في مصلحته  على االتحاد األوروبي دعم طموحات مصر -2
على الغاز في ظل النمو المتزايد ألوروبا ز أمن الطاقة، عز ساحة إنتاج الطاقة يمكن أن ي   مصر علىأيضًا: فظهور 

 فيالتعاون بين دول شرق البحر المتوسط واالتحاد األوروبي أن يساهم  كذلكوي مكن مع انخفاض اإلنتاج المحلي. 
 .في المنطقة بأسرهاتعزيز األمن واالستقرار 

؛ للتخفيف من دة في مصرالمتجدطاقة الدعم المبادرات الرامية إلى تطوير مصادر أن يعلى االتحاد األوروبي  -3
خفض تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة و  الصحة تحسينمما يساعد على  –التلوث من والحد ر المناخي، آثار التغي

دة يساعد أيضًا  بمعالجة األمراض المزمنة الناجمة عن التلوث المفرط. كما أنَّ زيادة توافر مصادر الطاقة المتجدِّّ
 .على استقرار مصر على المدى البعيد، من خالل تزويد السكان بمصادر طاقة أكثر تجانسًا واستدامة

 
 
  


