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 عندما حكم مرسي: الزيارات الخارجية
 ملف توثيقي

، للعام الذي حكم فيه الدكتور محمد مرس ي الرئيس الشرعي املنتخب ملصر، بعد انتخابه 
ً
 توثيقيا

ً
فيما يلي ملفا

 في يونيو 
ً
، وسيتم نشر امللف على أربعة أجزاء، 2013يوليو  3، حتى االنقالب العسكري الذي تم عليه في 2012رسميا

يتناول األول منها زيارات الرئيس محمد مرس ي الخارجية، والثاني لقاءاته الداخلية مع الوفود األجنبية، والثالث 

 قراراته الرئاسية، والرابع جوالته امليدانية ولقاءاته املحلية.

 2012يوليو  11زيارة السعودية يف 
خارجية ملرس ي بدعوة من امللك عبد هللا في أعقاب خالف دبلوماس ي وتوتر في العالقة بين البلدين وهي أول زيارة 

 .بسبب مطالب بإطالق سراح املحامي املصري أحمد الجيزاوي 

 أسباب الزيارة ونتائجها:

زيادة االستثمارات السعودية في مصر، ومنح املزيد من الفرص للعمالة املصرية املاهرة، وحل مشكالت الربط البري  

 .التي تعوق تدفق التبادل التجاري واالستثماري 

 2012يوليو  15زيارة اثيوبيا يف 
 1995أول زيارة لرئيس مصري ألثيوبيا منذ عام  -

 كانت على هامش القمة االفريقية -

، وذلك للمرة األولى في تاريخ نهر ”سد النهضة“قامت اثيوبيا بعدها في تحويل مجرى النيل األزرق قرب موقع بناء  -

 النيل.

 أسباب الزيارة ونتائجها:

التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق املصالح املشتركة للبلدين، واستناًدا إلى التزام كل طرف بمبدأ 

 بمصالح الطرف اآلخر عدم اإلضرار

 2012أغسطس  14زيارة السعودية يف 
 زيارة بروتوكولية لحضور القمة االسالمية االستثنائية الرابعة بمكة املكرمة -
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 التحديات واملخاطر التي تواجه الدول االسالمية -

 2012أغسطس  27زيارة الصين يف 
اشارت الى حركة جديدة في عالقات القاهرة بعد عقود من وصفت بالتاريخية والقت اهتماما سياسيا كبيرا حيث 

 االتجاه نحو الغرب

 أسباب الزيارة ونتائجها:

مليارات دوالر أهمها قيام شركة صينية بتطوير املنطقة الصناعية شمال غرب خليج  6عقد بتمويل استمارات صينية في مصر ب 

 ومنحة صينية لتمويل مشروعات البنية التحتية. السويس، وتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة

 2012أغسطس  30زيارة إيران يف 
 اثارت جدال واسعا في األوساط السلفية -

 وجه خاللها مرس ي انتقادات الذعة ملا يحدث في سوريا -

 أسباب الزيارة ونتائجها:

 تسليم رئاسة حركة عدم االنحياز إليران  -

 ان ومصر لحل االزمة السورية اقتراح لجنة رباعية ضمنها إير  -

 ماليين سنويا 3اثمرت عن زيادة عدد السياج االيرانيين في مصر الي  -

 2012سبتمبر  13زيارة بلجيكا يف 
في مستهل سلسلة زيارات ألوروبا بغرض جلب دعم االتحاد االوروبي للتحول الديمقراطي في مصر وتزامنت مع 

 صلي هللا عليه وسلم للنبياحتجاجات واسعة في البلدان االسالمية على الفيلم االمريكي املس يء 

 أسباب الزيارة ونتائجها:

والطاقة واستثمارات القطاع الخاص االوروبي في مصر الى جانب املساعدات االقتصادية وخلق وظائف والزراعة 

 تطلعات الحكومة املصرية لتطوير صناعات الغاز والطاقة املتجددة

 2012سبتمبر  14زيارة بلجيكا يف 
 أسباب الزيارة ونتائجها:
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مقراطي وما يمكن أن تقدمه العالقات الثنائية بين البلدين والدعم اإليطالي واألوروبي ملصر خالل فترة التحول الدي -

إيطاليا لدعم االقتصاد املصري خاصة في مجال ملشروعات الصغيرة واملتوسطة إلى جانب التعاون الثالثي مع دول 

 أخرى مثل ليبيا عن طريق الشركات العاملة للبلدين هناك.

ياحة اإليطالية في السوق أدت إلى االتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وإيطاليا وزيادة تدفق الس -

مليون دوالر في مشروعات تنفذ على أرض مصر في إطار برنامج مبادلة الديون مثل دعم  200املصرية وضخ 

السكك  هيكلةمليون يورو، وتنفيذ املرحلة الثانية من مشروع إعادة  45الصناعات الصغيرة واملتوسطة بمبلغ 

 مليون يورو 50تفاق على إنشاء مخابز آلية جديدة بقيمة مليون يورو، كما تم اال 3.2الحديدية بقيمة 

 2012سبتمبر  14زيارة الواليات املتحدة يف 
 لحضور اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة -

جاءت عقب توتر في العالقات نتيجة هجوم محتجين على السفارة األمريكية نتيجة الفيلم املس يء للنبي صلى هللا  -

 اوباما بالتصريح عن مصر: " ليسوا حلفاءنا " عليه وسلم دفعت

 أسباب الزيارة ونتائجها:

التقي عددا من املسئولين االمريكيين على هامش القمة، باإلضافة للعديد من زعماء الدول اهمهم رئيس الحكومة  -

 املتحدة مملأل الى االمين العام  باإلضافةفرانسوا هوالند،  الفرنس يالبريطانية ديفيد كاميرون والرئيس 

 أجرى حوارا مع بي بي س ي -

 ألقى كلمة امام الجمعية العامة لألمم املتحدة. -

 التقي رجال دين للحديث عن دور االديان -

 2012سبتمبر  30زيارة تركيا يف 
 تزامنت مع انعقاد املؤتمر العام الطارئ الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا

 ونتائجها:أسباب الزيارة 

 التعاون الثنائي بين مصر وتركيا خاصة ما يتعلق بزيادة االستثمارات والسياحة -

 تطورات األزمة السورية -

 القضية الفلسطينية -
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 التوقيع على عدد من االتفاقيات االقتصادية -

 2012أكتوبر  9زيارة أوغندا يف 
 تزامنت مع احتفالها بعيد استقاللها الخمسين

 ة ونتائجها:أسباب الزيار 

 مشاكل حوض النيل -

 التعاون الزراعي -

 بين البلدين التجاري زيادة التبادل  -

 األوغنديالتنمية املصرية لقطاع الصحة  -

 السياحيالتبادل  -

 2013يناير  30زيارة املانيا يف 
 قوبل مرس ي ووفده ببرود شديد -

 وكذلك بعض االخطاء الدبلوماسية -

 ونتائجها:أسباب الزيارة 

االتفاق مع املسؤولين األملان على تأسيس مجلس استشاري مشترك يتولى تفعيل كافة االتفاقيات واملعاهدات  -

 .1919األملانية املصرية في املجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية منذ العام 

 تذليل العقبات أمام االستثمارات األملانية واألجنبية بمصر -

السلطات املصرية السماح بعودة مكاتب مراكز بحثية أملانية بالقاهرة للعمل بعد توقف إثر تعرضها عزم  -

 .2011ملداهمات أمنية ورفع دعوى ضدها عام 

 حاول مرس ي تفنيد مخاوف فيما يخص حقوق االنسان والحريات او السياحة -

 2013مارس  18زيارة باكستان يف 
دية والودية بين البلدين املسلمين الكبيرين موضحة أنها أول زيارة رسمية يقوم بها مثلت منعطفا في العالقات التقلي

 رئيس مصري منذ جمال عبد الناصر

 أسباب الزيارة ونتائجها:
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 التوقيع على اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون في مجال البحث والتكنولوجيا واملبادالت التجارية بين البلدين

 2013مارس  19زيارة الهند يف 
فرصة جديدة لدفن مضايقات املاض ي وإعادة بناء العالقات املهملة منذ ايام عبد الناصر حيث لم يزرها مبارك اال 

 عام 18بعد توليه ب 

 أسباب الزيارة ونتائجها:

 تعزيز حجم التبادل التجاري  -

 مشروع تنمية محور قناة السويس، مرحبا بُمساهمة الهند في هذا املشروع -

القضية الفلسطينية، حيث اتفقا على ُمواصلة دعم الشعب الفلسطيني من أجل حصوله على حقه املشروع في  -

ستقلة
ُ
 إقامة دولته امل

اتفاقية لتطوير مركز التدريب املنهي بشبرا الخيمة، وخمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مجاالت تكنولوجيا  -

ز املعلومات وأمنها، والتراث الثقافي، و  َميُّ
َ
ر، وكذلك إلنشاء مركز ت

َ
دعم وتنمية املشروعات الصغيرة وُمتناهية الِصغ

في مجال تكنولوجيا املعلومات بجامعة األزهـر، باإلضافة إلى خطابين للنوايا األول بشأن إطالق األقمار الصناعية، 

 واآلخر حول مشروع إنارة قرية )عين قريشت( بمحافظة مطروح بالطاقة الشمسية.

 لتقي القادة والعلماء املمثلين لشتى الجماعات الدينية واملنظمات اإلسالمية الهنديةا -

 2013مارس  25زيارة قطر يف 
 أسباب الزيارة ونتائجها:

 للُمشاركة في أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للقمة العربية

 بالجالية املصرية في الدوحةالقطري، والتقى  -حضر اجتماع مجلس األعمال املصري 

 2013مارس  27زيارة جنوب افريقيا يف 
 أسباب الزيارة ونتائجها:

 املشاركة في اجتماع رؤساء دول مبادرة النيباد للبنية التحتية في إفريقيا مع رؤساء دول تجمع البريكس -

 ن بينجعلى هامش مشاركته التقى الرئيس الروس ي فالديمير بوتين، والرئيس الصيني جي -
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 2013أبريل  4زيارة السودان يف 
 اثارت بعض الجدل بالداخل نتيجة تصريحات سودانية بوعود مصرية للسودان بحاليب وشالتين

 أسباب الزيارة ونتائجها:

 الدعوة للتكامل بين البلدين -

 قدمت السودان قطعة أرض بمساحة مليوني متر مربع"، إلقامة مدينة صناعية مصرية عليه -

تاح الطريق الشرقي والغربي بين البلدين، ليكونا شريانين إضافيين يربطان بين البلدين، والطريق الثالث افت -

 ، الذي سيبدأ من اإلسكندرية وسينتهي إلى السودان.«القاهرة كيب تاون »

 «عنتيبي»مواجهة تحديات توقيع دول حوض النيل على  -

 2013أبريل  18زيارة روسيا يف 
لة إلحداث نوع من التوازن في امليزان التجاري بين البلدين الذي يميل ملصلحة روسيا، وذلك بزيادة وصفت بأنها محاو 

 الفرص أمام الصادرات املصرية إلى روسيا

 أسباب الزيارة ونتائجها:

 محاولة بناء تحالف مع موسكو، ورفع العالقات إلى مستوي أعلي -

 االزمة السورية -

لتي تم بناؤها من قبل االتحاد السوفيتي بمصر في صناعات الحديد والصلب، تأهيل وتطوير الصناعات، ا -

 واأللومنيوم، وتطوير توربينات السد العالي.

تصنيع املشترك لألوناش والروافع، وإنشاء مركز إقليمي للتتبع املالحي، بنظام األقمار الصناعية الروسية".  وأعلنت  -

مشروعات، من أهمها إنشاء خطى مترو األنفاق الخامس والسادس، وتطوير مصانع الرئاسة أن روسيا تدرس عدة 

 الحديد والصلب، ومشروعات الطاقة التقليدية والنووية، ومشروع منخفض القطارة

 2013مايو  8زيارة البرازيل يف 
 اول زيارة لرئيس مصري للبرازيل.

 أسباب الزيارة ونتائجها:

 وهي من أشهر الهيئات في العالم والتي أحدثت تقدما كبيرا في البرازيل.زيارة هيئة البحوث الزراعية  -
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زيارة ملقر اتحاد الصناعات البرازيلية التقي خاللها مع باولو سكاف رئيس االتحاد وحضر جانبا من اجتماع منتدى  -

 االعمال املصري البرازيلي

ة والحجر الزراعي والصحة والتعاون بين مكتبة اتفاقيات تشمل التعاون في مجاالت التنمية الزراعي 6توقيع -

 االسكندرية واملكتبة الوطنية في البرازيل وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التنمية االجتماعية والتعاون التقني

اتوبيس عام في القاهرة الكبرى وتطوير القطاع الزراعي  5000مشاركة البرازيليين في املشروع املصري لتوفير -

 عات الزراعيةوالصنا
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