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 : األبعاد واملآالت 2013العالقات املصریة الفرنسیة بعد 

 د محمد عصام لعروسي 

 تمهید 
، وقد ات�حت املالمح األساسية لهذا التغي�� 2022إ��    2013املصر�ة تحوال مفصليا منذ  -عرفت العالقات الفر�سية 

من خالل ما عرفتھ العالقات من تطور وتقارب الفت ع�� العديد من األصعدة ت�للت بتبادل الز�ارات ع�� مستوى 

ورو�ي من نظام السي��ي،  الرؤساء ب�ن فر�سا ومصر، وكذلك �غي�� املوقف الفر���ي ومعھ و�ش�ل �س�ي املوقف األ 

ا�جديدة   السياسية  النخبة  تدب��  طبيعة  ع��  باألخص  والفر�سية  األورو�ية  التحفظات  من  العديد  وجود  رغم 

التداول   العامة وع�� مبدأ  وا�حر�ات  اإل�سان  امل�حوظ ملصر ع�� مستوى حقوق  وال��اجع  الداخلية  للتناقضات 

اإلسالمي�ن ألك�� من سنة ولم تحظ بالدعم ال�امل من قبل الدول   السل�ي ع�� السلطة، �عد أن لم �ستمر تجر�ة

للمنطقة �عد   (Authoritarian Regimes)الغر�ية لتنت�ي التجر�ة سريعا وتف�ح ا�جال لعودة األنظمة السلطو�ة  

 تجر�ة االنتقال الديمقراطي �� �ل من مصر وتو�س.

� بوصلة السياسة الفر�سية إزاء منطقة الشرق األوسط تتناول هذه الدراسة البحثية بالتمحيص والتحليل �غي�

ومصر با�خصوص �عد أحداث الر�يع العر�ي، حيث أعر�ت فر�سا حي��ا أ��ا تدعم املسار الديمقراطي السل�ي ��  

منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، لت��اجع فيما �عد عن هذا الن�ج املؤقت. كما تحاول الورقة توضيح املعالم 

ة ملدر�ات السياسة ا�خارجية الفر�سية إزاء مصر مع الوقوف ع�� أهم مظاهر التغي�� ودوافع العودة إ��  ا�جديد

قبول أنماط ا�حكم األوتوقراطي والعسكري �عد تجر�ة اإلخوان املسلم�ن �� مصر، ومعرفة ما تجنيھ فر�سا من 

�ستفيد مصر أيضا من بوابة هذه الشراكة؟    الشراكة مع القاهرة �� ظل تراجع الدعم األمر��ي لهذا البلد، وماذا

وما�� تجليات التقارب الفر���ي واملصري ع�� مستوى القضايا الدولية واإلقليمية والسياسات ا�خارجية وأيضا  

 ع�� مستوى الشراكة العسكر�ة واألمنية وا�جيوسياسية؟ 

�� وجھ ا�خصوص مع رصد �ل كما تقارب الورقة مقومات وأسس السياسة الفر�سية �� الشرق األوسط ومصر ع 

املتغ��ات والتحوالت ال�ي تجعل من السياسة ا�خارجية الفر�سية إزاء مصر سياسة متكيفة ومتحورة ومتناغمة مع 
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وا�حرب  �ورونا  أزمة  �عد  والدولية  اإلقليمية  البيئة   �� تحوالت  من  يحصل  وما  املصري  السيا��ي  النظام  طبيعة 

 ها �� أورو�ا.الروسية األوكرانية ال�ي تدور رحا

 أوًال: السیاسة الخارجیة الفرنسیة غیر ثابتة إزاء الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
السياسة ا�خارجية الفر�سية،  م�انة خاصة ليس فقط �� )  MENA(تحتل منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا  

 لدى مجتمعها وسياس��ا وتار�خها وثقاف��ا
ً
خالل ا�حملة الرئاسية   اوا�ح   االهتمام والتوجھلقد �ان هذا  .  ولكن أيضا

.  استقطابات حادة   ال�ي باتت �شهد  ، عندما احتد ا�جدل حول املتغ��ات ال�ي �عرفها املنطقة2017الفر�سية لعام  

منذ فوزه بالرئاسة، أكد إيمانو�ل ماكرون ع�� هذا البعد الواق��، مع إعطاء دور مركزي للشرق األوسط �� �ل  

 .ياسة ا�خارجية ال�ي ألقاها �� ومبادراتھ ال�ي اعتمدهاخطابات الس

وز�ارة ماكرون للمملكة العر�ية   تم التأكيد ع�� الطبيعة املستمرة واملتشابكة للعالقة من خالل التدخل الفر���ي

فر�سا تجديد  تحاول  .  السعودية إليجاد حل لألزمة ال�ي أثار��ا مثال استقالة رئيس الوزراء اللبنا�ي ا�حر�ري �� الر�اض

العالقات السياسية والعالقات االقتصادية    دينامي��ا الدبلوماسية �ش�ل مستمر �� املنطقة من خالل تدعيم قوة

 .(1)منطقة الشرق األوسط الوثيقة وتأكيد الوجود العسكري الكب�� �� جميع أنحاء

تغرب أن تواجھ فر�سا تحديات التغي��  ، ولم يكن من املسجد وثيقة�انت عالقة فر�سا مع القوى الك��ى �� املنطقة  

ذلك أن الدولة العميقة .  �� الشرق األوسط، لكن �عد ذلك تصاعدت طموحات فر�سا منذ االنتفاضات العر�ية

ع�� �عديل   2011سلطات اإلل��يھ منذ عام    أصبحت متوجسة من عدم االستقرار �� املنطقة، وعملت  الفر�سية

 .و�عقيدا��ا ية كن�ج للتعاطي مع قضايا املنطقةسياس��ا واتباع واقعي��ا التقليد

وا�جزء األول من والية فرا�سوا هوالند،   ع�� الرغم من التحول األو�� خالل املرحلة األخ��ة من عهد ني�وال سار�وزي

وهذه :  “  Reassurance Approach"  إعادة الثقة  "سعت فر�سا لدعم ح�ومات الشرق األوسط باستخدام مقار�ة ـ  

القلق الدائم �� مواجهة التحديات   باريس  وتقديم ردود فعل مطمئنة ع�� ما اعت��تھ  دعم شر�ا��اة �ع�ي  السياس

اإلرهابية و�ش�الية عدم االستقرار، والتغ��ات �� م��ان القوى اإلقلي�ي �� املنطقة، وتصاعد منسوب عدم اليق�ن  

اصة ع�� خلفية ال�جمات اإلرهابية ال�ي شهد��ا فر�سا ، وخاألم�ي وضرورة التعاون والتنسيق األم�ي واالستخبارا�ي
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عنصرا أفر�قيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  مع  التعاون  أن  أكدت  مواجهة    محور�ا  وال�ي  و��  الشراكة  �عز�ز   ��

 . ا�خاطر القادمة من منطقة جنوب املتوسط والقارة األفر�قية

مع غياب تصور فر���ي وا�ح حول   كب�� لفر�سا �� املنطقةلكن هذه الدينامية الفر�سية، فشلت �� إعطاء نفوذ  

معها التعامل  تفضل  ال�ي  السياسية  األنظمة  وش�ل  إليھ  تطمح  الذي  االستقرار  التنبؤ  .  نوع  يصعب  باملقابل 

عودة روسيا كالعب دو��    الداخلية ال�ي قد �شهدها دول الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، بال��امن مع  بالتطورات

سات القوى الك��ى وتراجع النفوذ األمر��ي �� املنطقة، وازداد هذا األمر �عقيدا �� عهد الرئيس األمر��ي  لسيا  صا�ع

ترامب الذي تم��ت قراراتھ �عدم الثبات واالستدامة وا�حسم إزاء قضايا الشرق األوسط و�األخص �� امللف السوري  

لتحقيق الفر���ي  التحدي  يجعل  مما  اإليرا�ي،  النووي  مدر�ات    وامللف  غياب   �� املنال  صعب  الفر�سية  املصا�ح 

 . فر�سية جديد ة ترتكن إل��ا توجهات السياسة الفر�سية ا�حالية

العر�ية الدول  تنت�ج سياسة متجا�سة مع �ل  ا�حقيقة فر�سا ال  أو األكراد جانب    إ��   ��  أو إسرائيل  إيران   
ً
أيضا

املنطقة  �� رئيسي�ن  السياسة  .  كمحاور�ن  هذه  عرفت  منذ وقد   
ً
تجار�ا  

ً
توجها تضمنت  حيث  وا�حة،  تحوالت 

  ، وصيغ أخرى للتعاون املتعدد األطراف خالل العقد األخ��.1973السبعينيات، ح�ى قبل الصدمة الب��ولية عام 

منطقة الشرق األوسط   ومع ذلك، فإن األنماط املتكررة للسلوك ا�خار�� الفر���ي �عكس ن�ج فر�سا الواق�� تجاه

للعالقات ال�خصية ع�� مستوى رؤساء    من خالل إيالء أهمية خاصة ـ:  ا، خاصة من حيث األساليبوشمال أفر�قي 

ا�حوار مع "  �� التعاطي مع القوى اإلقليمية، مع اع��از صر�ح بفتح  paternalistic approachالدول؛ املقار�ة األبو�ة  

بتأكيد  اإلقلي�ي؛  النظام  أطراف  ا  جميع  مع  العمل  عن  والرضا  العالقة  القبول  واستمرار  االستبدادية؛  ألنظمة 

صعو�ة   مع الدور السيا��ي للهو�ات الدينية �� منطقة الشرق األوسط، حيث يفسر تار�خ فر�سا العلما�ي  ملتبسة

تتعا�ش فر�سا بصعو�ة شديدة مع االختالف الدي�ي مع    فهم تيارات اإلسالم السيا��ي ع�� وجھ ا�خصوص، حيث

 . {2}ت املسيحية استمرار الدفاع عن األقليا 

 
ً
كب��ا  

ً
تحديا الواقعية  االس��اتيجية  هذه  االجتماعية   واجهت  االنتفاضات  و�داية  العر�ي  الر�يع  مرحلة  خالل 

الثورة والسياسية لدعم  متأخرة  خطوة  أعقب��ا  وال�ي  املستقرة  غ��  اإلقليمية  البيئة  �غ��  مع  ذلك  �عد  ثم   ،

ال�ي استمرت لف��ة قص��ة جدا، و�� ال��اية هيمن ن�ج إعادة تأم�ن وا�ح�ومات وا�حر�ات السياسية، تلك السياسة  
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هذا الن�ج هو أحدث ملمح من مالمح التمركز الواق�� طو�ل  .املصا�ح من خالل الثقة مجددا �� النخب السلطو�ة 

 . املنطقة املدى لفر�سا �� 

قديم كما عرفتھ فر�سا، ذلك أن دون شك أن �غي�� السياسة الفر�سية ال يتعلق فقط باختفاء الشرق األوسط ال

.  التغي��ات ال�ي أحدث��ا االنتفاضات العر�ية، أظهرت بامللموس أن البيئة اإلقليمية املهددة تتطلب �عديالت جذر�ة 

فمثال ع�� الرغم من أن فر�سا �انت متورطة ومتواطئة �� البداية مع نظام بنع�� �� تو�س، إال أ��ا احتشدت �� 

�ش�ل كب�� مع معمر   والثورة �عد سقوط ز�ن العابدين بن ع��، كما �ان سار�وزي يتقارب  ا�خلف مدعمة للتحول 

القذا�� و�شار األسد، ولكن �عد ذلك انتقلت السياسة الفر�سية للمساعدة �� اإلطاحة باألنظمة السابقة ودعمت  

ة السياسية امل��الكة وال�ي ان��ت ��دف إ�� املساعدة �� إ��اء حكم األنظم   �ش�ل فعال عملية االنتقال السيا��ي ال�ي

 ] 3[ صالحي��ا حسب املنطق ال��اغما�ي الغر�ي

آالن  أشار  حيث  املنطقة،  إزاء  الفر�سية  السياسة   �� تحول شامل  إ��  تدعو  و�أ��ا  املفاجئة  التغي��ات  بدت هذه 

عام    �� ذلك  إ��  ا�خارجية  2011جو�يھ  السياسة  حول  رئيس  خطاب  الثاني  ��  مهمتھ   
ً
ل�خارجية، مس��ال �وز�ر  ة 

االستبدادية لألنظمة  طو�لة  ف��ة  خالل  شر�كة  �انت  فر�سا  أن   
ً
لدعم   مو�حا ا�جهد  من  املز�د  بذل  إ��  وتحتاج 

 ]4. [املنطقة التطلعات الديمقراطية واالقتصادية �� 

العديد  من ا�جوانب لكن بالرغم من هذا الدعم الفر���ي املؤقت للديمقراطيات الناشئة �� الشرق األوسط، ضلت  

بفعل  
ً
وضوحا االستقطاب   أقل  منسوب  ارتفاع  مع  اإلقليم،  شهدها  ال�ي  الواسعة  اإلقليمية  االضطرابات 

 .والطائفي، واالنقسامات العرقية ال�ي قسمت منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا  ا�جيوسيا��ي واأليديولو�� 

تحدي البقاء أوال والتحول إ�� دولة خدمات قادرة ع�� تلبية وتأكدت القناعة الفر�سية �عدم قدرة الدول ع�� رفع  

وهذا ما هدد أر�ان و�نيات الدول ع�� غرار العراق   –توقعات املواطن�ن ثانيا، بما �� ذلك تلبية االحتياجات األساسية  

�جية لتدم�� محاولة من"وليبيا ولبنان وتو�س والسودان وغ��ها من املناطقة ا�حيو�ة، حيث اقتنعت فر�سا بوجود  

 ] 5". [الدول 

�عد األولو�ة ال��ائية لفر�سا �� استبدال األنظمة السلطو�ة بأنظمة حكم ديمقراطية   بناء ع�� هذه املعطيات، لم

كما اق��حها خطاب جو�يھ، لكن سرعان ما تحول ا�خطاب إ�� ن�ج واق�� �س��دف تجنب املز�د من زعزعة االستقرار 
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 طمأنة ا� 
ً
. ح�ومات أن مسألة االستقرار وترتيب األوضاع الداخلية هو شأن داخ�� لهذه الدول �� املنطقة، وأيضا

قامت فر�سا بالعديد من املبادرات �� هذا الباب كمراجعة اتفاقية التعاون القضائي مع املغرب ال ��اء توتر العالقات 

معها �� امللفات الرئيسية مثل سور�ا   الثنائية ب�ن البلدين، توثيق العالقة مع اململكة العر�ية السعودية والتقارب

 ].6[ و�يران ومصر ولبنان، و�� كث�� من األحيان أخذ مخاوف شر�ا��ا �ع�ن االعتبار ودعم نظام السي��ي �� مصر

 محرکات السیاسة الفرنسیة : ثانیًا
للسياسة الفر�سية  يبدو أن ا�خاوف الفر�سية من ��ديدات األمن القومي �� الداخل وا�خارج، من الدوافع الرئيسة  

الباردة، إن لم يكن قبل ذلك، اعت��ت ا�ح�ومات الفر�سية منطقة الشرق .  �� الشرق األوسط ��اية ا�حرب  منذ 

األهمية  بالغة  وجيوسياسية  أمنية  منطقة  أفر�قيا  وشمال  ب�ن   األوسط  ت��اوح  بقضايا  م��ايد  اهتمام  إبراز  مع 

 ]. 7[ املد اإلرها�ي الن�اعات املس�حة وعدم انتشار

  وع�� الرغم من محاولة فر�سا ال��و�ج لصور��ا الرسمية �� املنطقة باعتبارها فاعال يدعو إ�� السالم و���اء الن�اعات

ضد  ل�حرب  كمعارض��ا  األمر�كية،  املتحدة  الواليات  مع  متناقضة  مواقف  واتخاذها  السلمية  بالطرق  و�سو���ا 

�� عام  .  من األحيان، العديد من العمليات العسكر�ة �� املنطقة، شاركت بل وقادت �� كث��  2003العراق �� عام  

أنظر (ثلث القوات العسكر�ة �� عمليات خارجية �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا    ، �شرت فر�سا2017

 ]  8[)ا�خر�طة
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مهما دورا  الفر���ي  ا�جيش  يلعب  األ   كما  ومبيعات  الدفا��  التعاون  سقف  األحيان  �عض   �� �ان :  س�حةيتجاوز 

 من وز�ر ا�خارجية 
ً
الرئيس الفر���ي فرا�سوا هوالند وجان إيف لودر�ان وز�ر الدفاع هما ا�حاوران الرئيسي�ن، بدال

ومع  .  الفر���ي لوران فابيوس، ملصر ودول ا�خليج فيما يتعلق باألزمات اإلقليمية وا�جهود املبذولة مل�افحة اإلرهاب 

ع��  .  ارتياحا عندما يتناسب العمل العسكري مع اس��اتيجية سياسية أوسع  ذلك، فإن فر�سا عادة ما ت�ون أك��

سبيل املثال، رفض هوالند االنضمام إ�� الضر�ات العسكر�ة ضد داعش �� العراق ح�ى تم استبدال رئيس الوزراء  

 �� �غداد) بحيدر العبادي( نوري املال�ي 
ً
 .  كجزء من ال��امھ �عملية سياسية أك�� شموال

�شأن خطط االستقرار �عد ��اية مرحلة داعش �� �ل من العراق   توجساو�� سور�ا، �انت فر�سا ع�� الدوام أك��  

لق باال ملوضوع  
ُ
وسور�ا، بما �� ذلك خطط التسو�ة السياسية، خالفا ملا عليھ الواليات املتحدة األمر�كية ال�ي لم ت

 .2003�عد الغزو األمر��ي للعراق ��  ال��تيبات السياسية واالستقرار السيا��ي �� العراق 
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ما �عزز الدور الفر���ي �� املنطقة، هو فك االرتباط األم���ي التدر��� بالشرق األوسط والذي فاقم االنزالق ا�حاصل 

ت واشنطن ع�� مدى العقد املا��ي عن أهداف طموحة �انت �س�� إل��ا من قبل، مثل 
ّ
نحو السلطو�ة. فقد تخل

ل �� إحداث تحّول ديمقرا
ّ
، ومنع  (9)  ضمان االستقرار اإلقلي�ي طي �� املنطقة، واستبدل��ا بأولو�ات متواضعة تتمث

نھ ��ديد األرا��ي األم��كية. لقد أف�ح تقليص الوجود  إيران من حيازة أس�حة نوو�ة، وم�افحة اإلرهاب الذي من شأ

 أك�� أمام القوى اإلقليمية لتعز�ز نفوذها، و�عطاء األولو�ة لبقا��ا �� ا�حكم ع�� حساب 
ً
األم���ي �� املنطقة مجاال

 .}10تأم�ن مصا�ح شعو��ا {

ُد بتحو�ل    ولم تقف روسيا والص�ن وفر�سا مكتو�� األيدي، بل ا��مكت �� ملء الفراغ الذي ُ��ّدِ خلفتھ أم���ا، ما 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا إ�� ساحة منافسة ب�ن القوى العظ�ى. لقد أصبحت موس�و منخرطة �ش�ل 

  
ً
أيضا . وعّززت روسيا 

ً
ُمنخفضة �سبيا ب�لفٍة  دبلوماسية وعسكر�ة مهمة  نتائج  السوري، وحصدت  الن�اع   �� كب�� 

الم العر�ي، وال سيما �� شمال أفر�قيا، حيث استخدمت صفقات األس�حة وقوات نفوذها �� أجزاء أخرى من الع

املرتزقة لتحقيق أهدافها. و�حيٌح أن ا�حرب �� أوكرانيا حّولت اهتمام موس�و إ�� جوارها ا�جيوسيا��ي املباشر،  

 أن تدير ظهره
ً
 واملعزولة دوليا

ً
�َ�كة عسكر�ا

ُ
ع من روسيا امل

ّ
 .ا للشرق األوسط وشمال أفر�قيالكن من املبكر ألوانھ توق

 
ً
دت الص�ن بدورها عالقا��ا ببلدان الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، موّسعة

ّ
 شرا�ا��ا االقتصادية والتجار�ة وقد وط

(11) �� مبادرا��ا  منتديات   وكذلك   
ً
أيضا بيج�ن  وأطلقت  والتكنولوجيا.  والتمو�ل  والطاقة  التحتية  الب�ى  مجاالت 

عت اتفاقات عسكر�ة ثنائية مع مصر -دبلوماسية ُمتعّددة األطراف، من ضم��ا منتدى التعاون الصي�ي
ّ
العر�ي، ووق

تنامي �� ا
ُ
ملنطقة، أل��ا ترى �� التعاون مع الص�ن  و�يران والسعودية. وقد رّحبت ا�ح�ومات العر�ية بالنفوذ الصي�ي امل

عدم   شاركها 
ُ
� الص�ن  أن  عن  ناهيك  األم���ي،  االرتباط  فك  أعقاب   �� العظ�ى  القوى  مع  عالقا��ا  لتنويع   

ً
فرصة

  .�عظيمها للقيم الديمقراطية

 2014ثالثا: تطور العالقات الفرنسیة املصریة منذ 
بناء ع�� هذا املنظور ال��اغما�ي �� التعامل مع قضايا وملفات الشرق األوسط، �شهد العالقات املصر�ة الفر�سية 

 منذ أن تو�� عبدالفتاح السي��ي السلطة �� مص 
ً
 م�حوظا

ً
ر، إذ بلغ عدد الز�ارات الرسمية ب�ن البلدين أك��  تقار�ا

إزاء 2014ز�ارة ع�� مستوى رؤساء ووزراء وكبار املسؤول�ن منذ نوفم��    20من   النظر  �� وجهات   
ً
، عكست تقار�ا
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القضايا الثنائية، وع�� رأسها القضية الفلسطينية، واألزمة الليبية، وكذلك رغبة البلدين �� تقو�ة شراك��ما ال�ي 

 .تمتد ع�� قرن�ن من الزمان �� ا�جاالت االقتصادية، والعسكر�ة، والثقافية

و�عد ز�ارة الرئيس إيمانو�ل ماكرون ملصر الز�ارة الرئاسية السادسة ب�ن البلدين خالل أر�ع سنوات، إذ حل الرئيس  

 خالل حفل افتتاح قناة السويس ا�جديدة عام  
ً
 شرفيا

ً
قبل أن يقوم بز�ارة    2015السابق، فرا�سوا هوالند، ضيفا

، فضال عن  2022و   2021و  2017و  2014بينما زار عبدالفتاح السي��ي باريس، أعوام  ،  2016رسمية ملصر عام  

 .بقمة املناخ بباريس ممثال للقارة األفر�قية 2015مشاركتھ عام 

كشفت   حيث  م�حوظ،  �ش�ل  «السي��ي»  عهد   �� وفر�سا  مصر  ب�ن  االقتصادية  العالقات  السفارة  وتطورت 

القاهرة أن هناك نحو    �� �� مصر، وتوظف ما يقرب من    150الفر�سية  ألف �خص،    33شركة فر�سية �عمل 

 .و�جما�� �عاقدات الو�الة الفر�سية للتنمية يبلغ حوا�� مليار يورو ت��كز �� مجاالت الطاقة والنقل ا�حضري 

ي والعميل الثامن لها �� منطقة الشرق األوسط وتظل مصر الشر�ك الثالث واألر�ع�ن لفر�سا ع�� املستوى العامل

وشمال أفر�قيا والعميل األول لها �� منطقة الشرق األوسط، و�عد مصر املورد الثالث والست�ن لفر�سا ع�� املستوى 

الشرق  مستوى  ع��  والثا�ي  األوسط  والشرق  أفر�قيا  شمال  منطقة  مستوى  ع��  عشر  ا�حادي  واملورد  العاملي 

  )12.(األوسط

 من فر�سا. �عد أن تخلت إدارة أو�اما عن  
ً
 للدول األعضاء �� االتحاد األورو�ي، بدءا

ً
 متم��ا

ً
 شر��ا

ً
�عد مصر أيضا

عالقا��ا الدبلوماسية مع السي��ي، أدى التقارب االس��اتي�� ب�ن باريس والقاهرة وخصوصا �� موضوع ا�حرب ضد 

إ��  داعش   ذلك  ترجمة  إ��  بالفعل  املسلم�ن  �� واإلخوان  لفر�سا  متعددة  مصا�ح  وجود  بحكم  دبلوما��ي  تقارب 

 .  )13(مصر

ير�و  ما  الفر�سية �ستثمر  السالح وحسب، فالدولة  البلدين ع�� صفقات  ب�ن  الثنائي  التعاون  يقتصر أش�ال  ال 

�� مشاريع البنية التحتية ال�ي تقوم ��ا ا�ح�ومة املصر�ة بناًء ع�� اتفاقية تم التوقيع عل��ا ��   مليار يورو  4.6ع�� 

، ومن  (14)مليون يورو ل�ح�ومة املصر�ة ع�� ش�ل قروض ح�ومية    800تقديم   تتضمن ، و 2021حز�ران/ يونيو    14
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الفر�سية التنمية  و�الة  تقدمھ  يورو  مليار  أيضا  و  (AFD)بي��ا  يورو،  تضم��ا  ملياري  مصرفية  قروض  ش�ل  ع�� 

 . (15) الدولة الفر�سية ع�� أن تقوم شر�ات فر�سية بتنفيذ تلك املشاريع

 2014املصري منذ -العسکري الفرنسي رابعا: التعاون
 �� مبيعات األس�حة الفر�سية: �� عام  

ً
 مهما

ً
، �انت 2015تحت حكم عبد الفتاح السي��ي، أصبحت مصر شر��ا

متعددة املهام وصوار�خ كروز جو�ة.    Fremm، باإلضافة إ�� فرقاطة  (16)مقاتلة من طراز رافال    24أول دولة �ش��ي  

، مما (17)، أصبحت مصر الز�ون الرئيس لألس�حة  2017نعت �� خمسة أشهر. �� عام  مليار يورو، ص  5.2بقيمة  

ن فر�سا من وضع نفسها �� املقدمة أمام الواليات املتحدة كمزود رئيس لسوق السالح املصري. كما ساهمت 
ّ

مك

�ل خاص �� �ش  Vinci et Bouygues�عض الشر�ات الفر�سية �� التنمية االقتصادية ملصر، حيث ساهمت شرك�ي  

 .   (18)تطو�ر م��و القاهرة 

�عد مصر من أهم عمالء قطاع صناعة األس�حة الفر���ي، و�� ثا�ي أك�� أسواق املعدات العسكر�ة الفر�سية �عد 

ب�ن   ما  الف��ة   �� كب��  �ش�ل  السالح  يتعلق بصفقات  فيما  الفر�سية  املصر�ة  العالقات  �عززت  وقد    2016الهند. 

صا2020و تصاعدت  حيث  بنسبة  ،  مصر  إ��  الفر�سية  األس�حة  ب�ن    44درات  ما  بالف��ة  مقارنة  املائة   ��2011  

 من صادرات األس�حة الفر�سية.   (19)�� املائة 20نحو  ، ال�ي تلقت ف��ا مصر2015و

  2021و  2015و�عت�� الصفقات ال�خمة ال�ي أبرم��ا القاهرة مع باريس لشراء مقاتالت الرافال �� األعوام ما ب�ن  

  (20)مليار يورو ع�� التوا�� 4.5و 5.2قيم��ما  أغ�� صفقات األس�حة ال�ي عقد��ا مصر ع�� اإلطالق حيث بلغت

تجدر اإلشارة إ�� أن القروض ال�ي تمنحها فر�سا ملصر �� أحد املصادر األساسية �� تمو�ل معظم صفقات السالح 

 وصلت قيم��ا إ��   2015ملصر ��  الك��ى ال�ي تتم ب�ن البلدين. فقد منحت فر�سا  
ً
، أما ��   (21)مليار يورو  3.2قروضا

لتتمكن من سداد قيمة صفقة  )22( مليار يورو  4.5فقد اعتمدت مصر ع�� قرض تمو��� فر���ي بقيمة  2021

 .الرافال األخ��ة

الفر���ي لل�حافة   (Disclose)ع د�س�لوز  ع�� مستوى التعاون العسكري واالستخبارا�ي غ�� العل�ي، كشف موق

ع�� مئات الوثائق الرسمية الفر�سية السر�ة ال�ي تكشف   (23)2021�شر�ن الثا�ي/ نوفم��   21 االستقصائية �� 
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�ات ارتكبت خالل عملية عسكر�ة سر�ة لفر�سا �� مصر املعروفة "�عملية س����". وأبرز هذا التحقيق تورط  عن ان��ا

مئات  Disclose ، حيث تلقى موقع2018و  2016فر�سا �� الضر�ات ا�جو�ة ضد املدني�ن، وذلك خالل الف��ة ما ب�ن  

ال�ي حدثت خالل ه الوثائق السر�ة وال�ي تكشف عن االن��ا�ات  ال�ي نفذت  من  املهمة االستخباراتية  �افحة  ملذه 

 �� ال�حراء الغر�ية بالقرب من ا�حدود الليبية.   2016اإلرهاب، وال�ي بدأت �� ف��اير 

اإلرها�ي   النشاط  استطالع  األصلية و��  مهمتھ  عن  السري  العسكري  التعاون  انحرف هذا  كيف  الوثائق  وتو�ح 

، وتحول إ�� حملة  1200التسلل ع�� ا�حدود املصر�ة الليبية البالغ طولها ومجا��ة املس�ح�ن الذين داوموا 
ً
كيلوم��ا

من عمليات اإلعدام التعسفي خارج نطاق القانون، وتنطوي تلك املهام ع�� جرائم دولة تم إبالغ مكتب الرئاسة 

 .(24)الفر�سية ع��ا باستمرار، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فر���ي �شأ��ا

ا�ح�ومة املصر�ة نظام سي��ا�ي �خم للمراقبة  باستخدام الذي كشفت عنھ الوثائق فيتعلقاألخر،    ا�جانبأما  

سلطات الفر�سية. حيث تمكنت ا�ح�ومة املصر�ة ��  ثالث شر�ات فر�سية �� مصر بموافقة ال  أشرفت ع�� إنجازه

، من ا�حصول ع�� أنظمة مراقبة إليك��ونية متقدمة للغاية طور��ا الشر�ات الفر�سية العمالقة نيكسا 2014عام 

وأر�وم وسون��ير وداسو سيستمز، و�اع��ا للنظام املصري �عد حصولها ع�� موافقة وزارة االقتصاد الفر�سية ال�ي 

 . (25)سها حينذاك الرئيس الفر���ي ا�حا�� إيمانو�ل ماكرون�ان يرأ

 املصري، القيام بالعديد من التدر�بات املش��كة أهمها:  -من جانب أخر، شمل التنسيق العسكري الفر���ي

، نفذت القوات البحر�ة املصر�ة والفر�سية تدر�با 2020�� يوليو  الفر���ي املش��ك:  -التدر�ب البحري املصري -

ع  "تحبحر�ا  املصر�ة  الفرقاطة  مشاركة  التدر�ب  شهد  وقد  املتوسط.  البحر  نطاق   �� والفرقاطة يابرا  مصر"  ا 

وقد تضمن التدر�ب العديد من األ�شطة ذات الطا�ع االح��ا��، وقد شهد التدر�ب تنظيم "،  ACONITالفر�سية "

املهام تنفيذ   �� التعاون  تنظيم  أساليب  حول  تركزت  ال�ي  األ�شطة  من  التشكيالت    العديد  ضد  بالبحر  القتالية 

البحر�ة املعادية، باإلضافة إ�� االستخدام الفع�� لألس�حة �� االشتباك مع األهداف السطحية وا�جو�ة، كما شهد 

 (26)التدر�ب تنفيذ معارك تصادمية باستخدام الطائرات ا�حمولة بحرا  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://egypt-papers.disclose.ngo/en/chapter/surveillance-dassault


Page 11 of 26 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 24, 2022      

، قامت القوات املصر�ة والفر�سية  2021يو  �� أوائل ما  ":2021الفر���ي املش��ك "رمسيس  -التدر�ب املصري -

"، بإحدى القواعد ا�جو�ة املصر�ة، إ�� جانب تدر�ب بحري عابر �� نطاق 2021بتنفيذ تدر�ب مش��ك "رمسيس  

الفر���ي  ا�جانب  ومن  الفاتح"،  "�جم  املصر�ة  الفرقاطة  البحري  التدر�ب   �� شارك  وقد  ا�جنو�ي،  األسطول 

�حاملة الطائرات الفر�سية" شارل د�غول"، وتضمن التدر�ب ا�جوي تنفيذ العديد من  ا�جموعة القتالية املصاحبة  

األ�شطة التدر�بية والطلعات ا�جو�ة املش��كة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتالت متعددة 

�بية املش��كة، وال�ي تحقق املهام لكال ا�جانب�ن. أما التدر�ب البحري العابر فتضمن تنفيذ العديد من األ�شطة التدر 

  (27)االستفادة القصوى للطرف�ن 

، نفذت القوات البحر�ة والفر�سية 2021�� يونيو  تدر�ب مش��ك عابر ب�ن القوات البحر�ة املصر�ة والفر�سية:  -

بورسعيد"  "�جم  الشبحية  املصر�ة  الفرقاطة  باش��اك  وذلك  الشما��،  األسطول  بنطاق  عابرا  بحر�ا  تدر�با 

تنفيذ تمار�ن دفاع جوي وتمار�ن تكتيكية   "، وقد تضمن التدر�بLA FAYETTEرقاطة الفر�سية الشبحية "  والف

للوحدات البحر�ة، وتمار�ن حول ا�حرب اإللك��ونية، باإلضافة إ�� عملية التأم�ن البحري ال�ي ��دف إ�� ا�حد من  

  (28)ة مخاطر ال��ديدات السطحية وا�جو�

 املصري والفرنسي بخصوص امللف اللیبي خامسا: تقاطع املوقفین
تتعلق   ال�يتتقاطع ح�ومة السي��ي مع ا�ح�ومة الفر�سية �� العديد من أهداف السياسة ا�خارجية خاصة تلك   

ل�جن�ال اللي�ي خليفة حف�� �� مسعاه الن��اع السلطة   دعما باملوقف من األزمة الليبية، حيث قدمت كال ا�ح�ومت�ن

الف��ة من    �� ��ا دوليا  ترتب  . وهو الدعم الذي(29)2020-2019من ح�ومة الوفاق الوط�ي �� طرابلس، املع��ف 

مجموعة من النتائج ال�ارثية أهمها تفاقم ا�حرب األهلية �� البالد �عد محاولة حف�� االستيالء ع�� طرابلس   عليھ

إزاء ذلك، والذي اجتمع ا�حليفان املصري والفر���ي   2020بالقوة، والدور ال���ي الذي بدأ �� �انون الثا�ي/ يناير  

 .ع�� معارضتھ �شده

�� مقار���ما األولية لألزمة الليبية اختيار دعم ا�جن�ال حف��،    وفر�سا األخطاء االس��اتيجية ال�ي ارتكب��ا مصر  من 

حيث اعتقد الطرفان أن التحالف مع ا�جن�ال اللي�ي سيساعد مصر ع�� تحقيق أهدافها ومصا�حها االس��اتيجية 
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كري ع�� حساب التسو�ة السياسية، واعتبار هذا الن�ج �� ليبيا، وهذا ما دفع مصر وفر�سا إ�� دعم ا�حل العس

 . وسيلة الستعادة االستقرار �� البالد و���اء ا�حرب األهلية

السنوات    مدار  ليبياع��   �� الصراع  من  قدمتاملاضية  واللوجس�ي    ،  العسكري  الدعم  أش�ال  جميع  مصر 

السي��ي ا�حملة العسكر�ة ال�ي ش��ا حف�� �� أبر�ل  كما دعم. إ�� معسكر حف�� �� شرق ليبياواالستخبارا�ي واألم�ي 

الليبية  2019 العاصمة  ع��  العسكر�ة، .  طرابلس  للسيطرة  أهدافھ  تحقيق   �� ال��اية   �� ا�جن�ال  ذلك فشل  ومع 

 فبدأت القاهرة تنظر إ�� حليفها السابق ع�� أنھ أصبح عبئا ثقيال عل��ا بل تحول إ�� عقبة حقيقية �عرقل أية إم�انية 

الن�اع  � ساهم.  اللي�يحل  األغلب،  و�التا��    وع��  الوفاق،  ح�ومة  مع  عالق��ا  تحس�ن   �� حف��  عن  القاهرة  تخ�� 

 . (30)استبعاد ا�حل العسكري لصا�ح ا�حل السيا��ي

حف��   ا�جن�ال  أن  ورأت  واألمنية،  االقتصادية  مصا�حها  تحقيق  إ��  سعت  القاهرة،  غرار  وع��  لفر�سا  بالنسبة 

ي� قد  لضمان  الطموح   
ً
رئيسيا  

ً
شر��ا املصا�ح   "االستقرار"ون  وتأم�ن  "التطرف"  ملواجهة  الثورة،  �عد  لليبيا 

 . االقتصادية الفر�سية �� ��اية املطاف، مثل عمليات التنقيب عن النفط و�نتاجھ

 ل�حيفة لوموند الفر�سية
ً
خالل حملة .  كما زودت فر�سا حف�� �ش�ل مزدوج باملعدات العسكر�ة والتدر�ب، وفقا

، شوهدت صوار�خ فر�سية ب�ن قوات حف��، وكشفت العديد من  2019حف�� ع�� طرابلس، ال�ي انطلقت �� أبر�ل  

 أن مس�ح�ن يحملون جوازات سفر فر�سية ع��وا ا�حدود الليبية لتقديم الدعم اللوجس�ي �خليفة 
ً
املصادر أيضا

 .(31) حف��

، زاد املوقف الفر���ي تصلبا، حيث 2020منذ    جانب ح�ومة طرابلسحققھ وقوف تركيا إ��  �لما زاد النجاح الذي  

انتقد ماكرون تركيا �خرقها لقرار الذي تفرضھ األمم املتحدة بحظر تزو�د األطراف املتصارعة �� ليبيا باألس�حة، 

كما .  ن�حف��، مما يو�ح سياسة الكيل بمكيال�  رغم أن باريس لم تتصد لدعم اإلمارات ومصر العمليات العسكر�ة

 .  (32)دعم ماكرون مبادرة السالم املصر�ة، مش��ا إ�� أ��ا تقف إ�� جانب مصر ضد تركيا

تركي إ�عاد  محاولة  ع��  فقط  يقتصر  ال  ليبيا   �� الفر���ي  الدور  فر�ساالكن  وقفت  حيث  االتحاد   ضد  ،  إدانات 

 سها مع روما حول هذا امللف الشائكاألورو�ي �حف��، ضدا عن دعم إيطاليا �ح�ومة الوفاق الوط�ي، مش��ة إ�� تناف
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 عن تفعيل ا�حلول السياسية �� ليبيا، ح�ى قبل تقدم  .  (33)
ً
 إقليميا عاجزا

ً
�ل هذا جعل االتحاد األورو�ي فاعال

 . حف�� نحو طرابلس ودخول تركيا ع�� خط ا�حرب

وهذا .  � وكقوة توازن ضد تركياكما امتنعت فر�سا إ�� حد كب�� عن انتقاد الدور الرو��ي، �سبب دعمها املتبادل �حف�

أشار رئيس الناتو ستولتن��غ ��  .  يظهر دور باريس �� تقو�ض حلف الناتو، رغم انتقادا��ا ل��كيا لفعلها ال��يء نفسھ

الدور ، لكن فر�سا لن تدعم أي مبادرة تضفي الشرعية ع��  (34)مايو إ�� استعداده لدعم ح�ومة الوفاق الوط�ي  

 . ال���ي �� ليبيا

تختمريبد بدأت  و�اريس  القاهرة  لدى  القناعات  أن  املواقف   و  �شأن ضرورة االصطفاف مع �عض التخاذ نفس 

من جهة تر�د فر�سا التموقع ضمن الدول املتنافسة ع�� الكعكة الليبية وضمان االستقرار   :بخصوص امللف اللي�ي

ال هذ   �� للتواجد  أخرى  دول  ومنع  املمكنة  ا�خسائر  بأقل  املتوسط  ��  �جنوب  تراجع  مع  لكن  بالنفط،  الغ�ي  بلد 

ومن جهة أخرى،   .االعتماد ع�� القوة العسكر�ة ودعم خليفة حف�� الذي لم يحقق األهداف الفر�سية واملصر�ة

ح�ومة  مع  النس�ي  التقارب  خالل  من  الليبية  األزمة   �� رئيس  وفاعل  كمخاطب  دورها  استعادة  القاهرة  تحاول 

ع�� "اإلرهاب"، تلك الذريعة ال�ي �ستخدمها القاهرة الس��جاع ثقة الغرب والدول طرابلس، واالستمرار �� ا�حرب  

 .  العر�ية واستعادة هيب��ا ودورها اإلقلي�ي املفقود

 �امال للعملية -ومن �ل ذلك، فع�� الرغم من التصر�حات الدبلوماسية الرسمية املصر�ة
ً
ظهر دعما

ُ
الفر�سية وال�ي ت

  �� 
ً
سياسيا من خالل / اس��اتيجية التعامل مع امللف اللي�ي عن طر�ق التعامل بازدواجية عسكر�االسياسية، و�غ��ا

القوى  �افة  باالنفتاح ع��  اإلقليمية  أو  ا�حور�ة  التكتالت  إطار   �� أو  الفردية  املبادرات  ع��  الطرف�ن سواء  قيام 

 �� املشهد اللي�ي ع�� ضوء  م فقدان تــأث��همواألطراف الفاعلة �� املشهد اللي�ي، إال أن هذا التغ�� راجع لضمان عد

التفاهم ب�ن ليبيا وتركيا تم افتتاحها    تنامي فاعلية الدور ال���ي والذي �عاظم �� ظل توقيع مجموعة من مذكرات

بمذكر�ي حول التعاون األم�ي والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحر�ة و�ان أخرها مذكرة تفاهم �� مجال الطاقة 

�� تطو�ر املشاريع املتعلقة باستكشاف و�نتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبي��، بحيث شهدت مجمل ��دف إ

مصر�ا اع��اضا  التفاهمات  ال��كية  فر�سيا -هذه  التفاهم  مذكرات  مجمل  أن  الطرف�ن  اعت��  غ��  -بحيث  الليبية 

 . قانونية و�ش�ل ��ديدا الستقرار املنطقة
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أنھ �� حال فشل _وع�� الرغم من تقاطعات املوقف�ن املصري والفر���ي �� العديد من النقاط �� امللف اللي�ي، يتوقع  

التسو�ة السياسية �� ليبيا نتيجة تمسك حف�� با�خيار العسكري مع توسيع نطاق العمليات امليدانية واستمرار 

ل الدعم اإلقلي�ي والدو�� خاصة من فر�سا وروسيا  الدور الرو��ي من خالل �خ ميليشيات فاغن�، بجانب تواص

 _ل�جن�ال املتقاعد، و�� ظل استبعاده من معادلة التسو�ة السياسية وتضاؤل حظوظ دخولھ �� املشهد السيا��ي

استمرار  تناغم موقف النظام املصري مع املوقف الفر���ي وذلك من خالل تقديم الدعم املباشر �خليفة حف�� 

 �� ليبيا. والتدخل عسكر�ا 

تندرج الذرائع الفر�سية واملصر�ة التخاذ هذا املوقف، ضمن منظور فر���ي يحاول ت��ير التدخل العسكري �� ليبيا   

األورو�ي ومصر�ة تحت ذريعة حماية األمن القومي املصري من األخطار ا�حدقة -تحت ذريعة حماية األمن املتوسطي

� �حماية مصا�حها االقتصادية من النفط والغاز اللي�ي اللذان �عت��ان  بھ، لكن الواقع هو مغاير تماما ففر�سا �س� 

األجود عامليا وسياسيا وعسكر�ا من خالل إعادة تمركزها �� القارة األفر�قية انطالقا من ليبيا خصوصا �عد تراجع 

�شاء مز�د من القواعد م�ان��ا األفر�قية من خالل بروز فاعل�ن أك�� أهمية �الص�ن وتركيا و�اإلضافة إ�� الس�� إل

العسكر�ة الفر�سية �� العديد من الدول األفر�قية ا�حاذية لليبيا، أما النظام املصري فيس�� �حماية م�انتھ من  

 أي اه��از ممكن أن ي�حق بھ �� حال فشل مشروع حف�� الذي �ان يراهن عليھ �حسم الن�اع �� ليبيا لصا�حھ.

ملهام واألدوار، فان فر�سا ومصر �سعيان إ�� بقاء حف�� كجزء من املشهد  وع�� الرغم من التقاطع ع�� مستوى ا

اللي�ي أو ورقة عند الضرورة وعدم استبعاده �ش�ل ك�� من املشهد السيا��ي، ألن أي خروج �حف�� من املشهد سيعيد 

ا�حرب ال�ي يخشاها امللف اللي�ي إ�� نقطة الصفر والعودة إ�� منطق استمرار الصراع عن طر�ق القوة والسالح و��  

الطرف�ن خصوصا مصر، لذلك فإنھ من غ�� املرجح تخ�� فر�سا ومصر ��ائيا عن ورقة حف�� �� ظل عدم وجود رؤ�ة 

 .(35)وا�حة �� املشهد السيا��ي اللي�ي 

 مسألة حقوق اإلنسان ال تعیق الشراکة املصریة الفرنسیة: سادسا
الفر� العالقات  شهدتھ  الذي  الكب��  التقارب  وصفقات   -سيةإن  واالقتصادي  العسكري  الصعيد  ع��  املصر�ة 

باألساس، دفعت ��ذه األخ��ة أن تل��م الصمت طو�ال ع�� خروقات حقوق   بمليارات الدوالرات �ستفيد م��ا فر�سا
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��مت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى فر�سا بـ التواطؤ املفضوح والصمت اإل�سان �� مصر، حيث ا

 . عن القمع الذي يمارسھ النظام املصري ألي ش�ل من أش�ال املعارضة املقصود

الفر�سيةلكن   مناسبة  امتنعت    الدولة  من  أك��  انتقاد��  الفتاح    عن  عبد  املصري،  ا�جيش   �� السابق  ا�جن�ال 

املتظاهر�ن  بقمع  قام  الذي  �عد   السي��ي،  مر��ي،  محمد  ديمقراطيا  املنتخب  الراحل  املصري  الرئيس  وملؤ�دي 

مصر قيادة  وتوليھ  بھ  للتأث��.  اإلطاحة  �شدة  اإلل��يھ  قصر  ع��  الضغط  وو�ش  رايتس  هيومن  حاولت  ع��    كما 

 . (36)" سياسات صارمة"وال�ي اعت��ها ماكرون ب�و��ا مجرد " ان��ا�ات حقوق اإل�سان"السي��ي �شأن �جلھ �� 

،  2020و�� بيان مش��ك صدر �� العام  .  مصر  ، باعت فر�سا ما يز�د عن مليار دوالر من األس�حة إ�� 2019�� عام  

الدبلوماسية الفر�سية، ع�� أع�� املستو�ات، "منظمة حقوقية أخرى إن    17أكدت منظمة هيومن رايتس وو�ش و

 . �ساند السي��ي �� قمع املعارضة املصر�ة 

أمر حيوي وضروري للسي��ي هو    ماكرون أن دعم فر�سا  الرئيس الفر���ي ا�حا�� وجوابا ع�� �ل االنتقادات، أكد  

نتائج عكسية ع��    لثبات أر�ان األمن اإلقلي�ي وأنھ ع�� هذا األساس، فإن اتخاذ موقف أك�� صرامة سي�ون لھ 

لن أش��ط �� قضايا التعاون الدفا�� واالقتصادي مع مصر حل ا�خالفات : "وقال ماكرون.  عملية م�افحة اإلرهاب

ما �ع�ي استمرار لن�ج الواقعية السياسية الفر�سية �� عهد الرئيس ماكرون كما   .(37)"  حقوق اإل�سانباملتعلقة  

 . �ان األمر مع فرا�سوا هوالند وقبلھ سار�وزي

 �� التعامل مع قضايا حقوق اإل�سان
ً
الدبلوماسية "  ع��   التأكيد  لقد شهد ن�ج إعادة التأم�ن والثقة الفر�سي�ن أيضا

 ما تدفع   أو املناصرة ا�خاصة لبعض"  الهادئة
ً
ا�حاالت الفردية �خروقات حقوق اإل�سان، كما أن لغة املصا�ح غالبا

مع معظم التجاوزات ال�ي �جلت �� ف��ة السي��ي مع تزايد االعتقاالت   Accommodative  فر�سا إ�� أن ت�ون متكيفة

 . اإلرهابضد  ا�حرب، خاصة �� سياق (38) واالختطافات وال�جن التعسفي وا�عدام ا�حاكمات العادلة

إن التدهور الذي عرفھ مجال حقوق اإل�سان، دفع باملسؤول�ن الفر�سي�ن إ�� إثارة عدد قليل من ا�حاالت الفردية  

خالل اللقاءات الثنائية والز�ارات الرسمية ب�ن البلدين، كما أث��ت قضايا ا�حر�ات العامة وحر�ة التعب�� �� وسائل 
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 لتوازي مع م�افحة اإلرهاب لضمان املز�د من االستقرار ع�� املدى الطو�لاإلعالم وا�حق �� االحتجاج السل�ي با

(39)  . 

ولإلشارة، فإن فر�سا تتبع سياسة انفرادية �� مصر والشرق األوسط �ش�ل عام بالنسبة مللفات حقوق اإل�سان، 

ية للشؤون ا�خارجية، كما  وال تتناغم مع االتحاد األورو�ي �� العديد من املواقف وخاصة ع�� مستوى ال�جنة األورو�

تتقاطع تصورات العديد من الدول األورو�ية مع فر�سا �إيطاليا ومع أملانيا ال�ي تحافظ ع�� مسافة وا�حة بالنسبة 

 .للديمقراطية وحقوق اإل�سان �� مصر

من  وع�� ضوء ذلك �لھ، ففي الوقت الذي ارتفع حجم التعاون العسكري ما ب�ن النظام املصري وفر�سا، وذلك  

خالل ارتفاع حجم صادرا��ا من األس�حة والتكنولوجيا األمنية إ�� مصر إ�� أع�� مستو�ا��ا، تب�ى ال��ملان األورو�ي 

يدين  ال�ي  القرارات  �� مصر، مطالبا   العديد من  الديمقراطية األساسية  ل�حقوق  املستمرة  االن��ا�ات  من خاللها 

��ا�ا��ا ضد املدافع�ن عن ا�حقوق وا�حر�ات. كما طالب النظام  السلطات املصر�ة �� مناسبات عديدة إ�� وقف ان

املصري إيقاف عقو�ة اإلعدام وتنفيذ أح�امها ال�ي وصلت إ�� معدالت قياسية �� ظل حكم عبد الفتاح السي��ي. 

   .باإلضافة إ�� اإلهدار الكب�� �حق املصر��ن �� املشاركة السياسية

�ي �غا��ي �عض الدول األورو�ية وع�� رأسها فر�سا عن ان��ا�ات حقوق اإل�سان و�� هذا الصدد انتقد ال��ملان األورو 

�� مصر بحيث طالب بإعادة النظر �� صفقات األس�حة امل��مة مع مصر والدعم املادي والتنموي الذي تقدمھ �عض  

اإل�سان �� مصر   دول االتحاد ملصر، و�انت أبرز مواقف ال��ملان األورو�ي تجاه التعامل الفر���ي مع ملف حقوق 

عندما انتقد أعضاءه �شدة قرار اإلل��يھ بمنح عبد الفتاح السي��ي وسام جوقة الشرف الفر���ي وهو ما اعت��ه 

 .أمر منا�� للمبادئ والقيم ال�ي �سهر ع�� اح��امها دول االتحاد ومن ضم��ا فر�سا   2020ال��ملان األورو�ي �� د�سم��  

ا�حادة املوجهة للنظام املصري ع�� خلفية االن��ا�ات ا�جسيمة ل�حقوق وا�حر�ات ع�� الرغم من ارتفاع االنتقادات  

ا�حقو��  بامللف  الشراكة مع مصر  ا�جماعية، فإن فر�سا ترفض ر�ط  أو  الفردية  سياسة "وتبن��ا �خطاب    سواء 

لقضايا ضد عبد  �غض النظر عن رفع العديد من ا"  املصا�ح ب�ن الدول تفوق االعتبارات املتعلقة بحقوق اإل�سان

   .الفتاح السي��ي و�عض املسؤول�ن املصر��ن سواء عسكر��ن أو مدني�ن لدى ا�حاكم الفر�سية
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الداخلية   قواني��ا   �� الدولية  القضائية  الوالية  مبدأ  أدمجت  فر�سا  أن  لها (40)ورغم  �سمح  الذي  املبدأ  هذا   ،

مرتكب��ا أمام محاكمها الوطنية سواء �ان من    بصالحية التحقيق �� جرائم دولية وقعت خارج ا�حدود، ومحاكمة

ورغم تنصيص مواد القانون الفر���ي ع�� إم�انية محاكمة امل��م�ن �� حال تواجدهم ��  مواطن��ا أم من األجانب.  

نطاق ال��اب الفر���ي، ح�ى و�ن ارتكبوا جرائمهم خارج البالد، و�ذا �عذر توقيف امل��م�ن �سبب حصان��م، و�م�انية 

��م �عد ان��اء مدة تول��م للمسؤولية، فان السلطات الفر�سية تصر ع�� عدم تفعيل مبدأ الوالية القضائية مالحق

اإل�سان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  للمواثيق  واملنافية  يرتك��ا  ال�ي  ا�جرائم  �سبب  املصري  النظام  إزاء  الدولية 

 .  (41)وا�حر�ات العامة 

 لیست سیاسة أوروبیة السیاسة الفرنسیة إزاء مصر: سابعا
 ع�� استخدام اإلكراه والقوة العسكر�ة كمنطلق لسياس��ا �� دعم 

ً
إ�� وقف اعتمادها الفع�� أوال تحتاج فر�سا 

 ] 42. [و�ا�� الشر�اء اإلقليمي�ن، بما �� ذلك �� مواجهة ا�جماعات اإلرهابية واملليشيات املس�حة  النظام املصري 

ت�ون أك�� فعالية عند التعاطي    لفر�سا ع�� وجھ ا�خصوص هو إيجاد من�جية وطرق جديدةسي�ون التحدي األول  

تحتاج فر�سا أيضا إ�� �غي�� .  وسور�ا، ال سيما �� املناطق ا�حررة من داعش  مع قضايا التحول الديمقراطي �� مصر 

واليمن  وليبيا  مصر   �� سياس��ا   �� [م����  باالعتماد]  43.  تبدأ  أن  لفر�سا  الدو��    ع��   يمكن  نفوذها  استثمار 

 والمركز�ة  واألورو�ي، �حشد إجماع دو�� أك�� لوضع دول املنطقة �� حالة اختبار لـ
ً
يمكن لفر�سا .  �سو�ة أك�� شموال

 . الن�ج الدبلوما��ي ع�� مختلف األزمات األخرى �� جميع أنحاء املنطقة �عد ذلك تطبيق هذا

مفاهيم   عن  باريس  ابتعاد  الشاإن  وتطبيق قواعد ا�ح�امة  اإل�سانية،  املساعدات  وتقديم  الدو��،    ملة،  القانون 

لكن يمكن .  �سهم �� تكريس هذا التناقض �� تفضيل ال��اغماتية واملصا�ح الفر�سية    –ودعم منظمة األمم املتحدة  

ا العديد من األزمات، كما أظهرت تفاعال��ا مع   �� �� دورها   
ً
أك�� تماس�ا بالتأكيد  لقيادة املصر�ة أن ت�ون فر�سا 

املا��ي  خالل أكتو�ر   �� لباريس  السي��ي  [ز�ارة   .44 [   �� ا�حدودة  اإل�سانية   وز�ادة مساهمات فر�سا  املساعدات 

 .الدولية 

 وحسما حول أوجھ القصور �� 
ً
دبلوماسي��ا �شأن حقوق اإل�سان، حيث شدد لو  ع�� فر�سا أن ت�ون أك�� وضوحا

 "غياب الديمقراطية"للشعوب، و"  اسيةاإلحباطات السي"ع�� أن   در�ان نفسھ
ً
، وان��ا�ات حقوق اإل�سان تلعب دورا
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هو عدم االنخراط    و�التا�� فاملطلوب من باريس  ]45. [أساسيا �� إعادة تدو�ر األزمات اإلقليمية ا�حالية واستمرارها

�� األنظمة  �ليا  فر�سا.  االستبدادية   مساندة  �س��  أن  يجب  الصدد،  هذا  أ ��  تنسيق  ذات إ��  الدول  مع  فضل 

 .نقاط القوة من داخل االتحاد األورو�ي األسلوب والن�ج املماثل�ن واالعتماد أك�� ع�� 

ع�� الرغم من  .  غ�� ا�ح�ومي�ن �� مصرتجاه الفاعل�ن    سياس��ا ا�خارجية  النفتاح  ع�� فر�سا �عز�ز ا�جهود ا�حالية

 بالعالقات الرسمية ب�ن ا�ح�ومات  الثقافية، تظل فر�سا أك�� �شبتا تقاليدها العر�قة �� ما �س�ى بالدبلوماسية  

 ] 46[   الكث�� من الصعو�ات ال�ي واجه��ا فر�سا �� تو�س ومصر وهذا ما يفسر.  بدل العمل مع ا�جتمع املد�ي ا�ح�� 

جتمع املصري  يبدو أن ماكرون يصر ع�� التعامل مع مصر القيادة والنظام السيا��ي القائم وليس مع �ل م�ونات ا�

�ش�ل م���� باالعتماد ع�� محاور�ن غ�� مألوف�ن  بحاجة إ�� املز�د من املساعدة  خالفا للن�ج األمر��ي واألملا�ي، فهو

مثل النساء والشباب وا�جتمع املد�ي، واملشاركة �� مواضيع جديدة مثل التدر�ب امل�ي واإلسهام �� حل إش�الية 

ا�جهات الفاعلة  �حتاج �ش�ل خاص إ�� القيام بذلك �� البلدان ال�ي توجد ف��ا هذهو ].  41[عدم املساواة اإلقليمية

 من اإلرادة السياسية   تتطلب مثل هذه املشاركة ال�ي تتجاوز ز�ارات الرئيس الفر���ي،.  ال�ي تواجھ القمع والتنكيل
ً
كال

 من اإلحالة إ�� تقدي
ً
م ا�خدمات املتخصصة للنظام السيا��ي واالندماج �� التيار الرئيس للسياسة ا�خارجية، بدال

 ].47. [املصري مقابل منافع اقتصادية مؤقتة 

إ�� تنويع سياسة املساعدات وتكييفها مع أدوات التنمية الفر�سية وال��ك�� أك�� ع�� بناء القدرات فر�سا    تحتاج

واملساهمة   بادرات من أع�� الهرمدعم امل العامة ومشاريع البنية التحتية �� مصر ودول املنطقة، أك�� من ال��ك�� ع�� 

. بذلك �� جهود تنظيم ا�جتمع، فمن املؤكد أ��ا ستستفيد من �عز�ز مؤسسات ا�جتمع املد�ي �� الداخل وا�خارج

 ما �ستفيدون من  
ً
وهذا بدوره يفتح الفرصة للتعاون �ش�ل أك�� مع شر�اء االتحاد األورو�ي الرئيسي�ن، الذين غالبا

 . حلي�ن ودينامي��م املتسارعةقوة الفاعل�ن ا�

 ملحة استشرافیة: ثامنا 
يرجح أن تتسم السياسة ا�خارجية الفر�سية إزاء مصر ودول الشرق األوسط وشمال أفر�قيا عموما باالستمرار�ة،  

و�عميق الشرا�ات االس��اتيجية متعددة ا�جاالت ال�ي أقيمت ع�� مدى السنوات املاضية مع الدول ال�ي تمتلك ف��ا 

الدول ا�خليجية ال�ي أصبحت من املش��ين الرئيسي�ن للمعدات  فر�سا مصا�ح عسكر�ة وتجار�ة متنامية و�األخص
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العسكر�ة الفر�سية، وكذلك مصر ولبنان، هذا األخ�� الذي يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية هائلة لكنھ 

 .األوسطيمتلك أهمية مركز�ة ضمن تصورا��ا ا�جيوسياسية األوسع للشرق 

ووقف  الطاقة،  مصادر  وتأم�ن  اإلرهاب،  م�افحة  ذلك   �� بما  الفر�سية  املصا�ح  تلبية  ع��  ماكرون  وسيحرص 

الفر���ي،  الدفاعية  الصناعات  قطاع  أمام  جديدة  أسواق  وفتح  الشرعي�ن،  غ��  واملهاجر�ن  الالجئ�ن  تدفقات 

ا أمام  �خمة  استثمار�ة  فرص  و�تاحة  التجار�ة،  املبادالت  الفر�سيةوتنشيط  يتوقع  .  لشر�ات  اإلطار،  هذا  و�� 

�و��ا أساسية   –مصر واإلمارات والسعودية وقطر    –استمرار العالقات مع الالعب�ن الرئيسي�ن �� الشرق األوسط  

االستقرار  حول  أوسع  مناقشات  لبدء  وا�حوار  ال��دئة  أدوات  تفعيل  ومحاولة  املنطقة،   �� فر�سا  الس��اتيجية 

ع�.  اإلقلي�ي الدور عالوة  تخفيض  عن  الناجم  االس��اتي��  الفراغ  ملء  ع��   
ً
حر�صا ماكرون  سي�ون  ذلك،   �

 . (48)األمر��ي

ومن غ�� ا�حتمل أن �غ�� فر�سا موقفها فيما يتعلق بالنظام املصري وطبيعة التحوالت ال�ي �عرفها الدولة وا�جتمع  

املصر��ن، مع وجود مؤشرات قو�ة إلفالس البلد والدخول �� دوامة املديونية وا��يار لالقتصاد والعملة ومعدالت 

 .2013وعد ��ا الشعب منذ الوصول إ�� السلطة سنة  الت�خم وعدم وفاء النظام ا�حاكم بال��امات ال�ي 

األوكرانية وتداعيا��ا ا�جيوسياسية رؤ�ة النخبة الفر�سية للنظام الدو�� باعتباره يمر -كما ستعزز ا�حرب الروسية 

�عملية تحول عميقة من نظام قائم ع�� القواعد إ�� حقبة جديدة من سياسات القوة واملنافسة ا�جيوسياسية، 

واالستقالل االس��اتي�� سيدفعها للتحرك باتجاه املناطق   و�� هذا السياق، فإن املفهوم الفر���ي للسيادة األورو�ية

أهمية  �عاظم  ا مع  أفر�قيا، السيمَّ الشرق األوسط وشمال  �� منطقة  ف��ا مصا�ح اس��اتيجية واسعة  تمتلك  ال�ي 

روسيا   عن   
ً
�عيدا األورو�ية  الطاقة  تنويع  اس��اتيجية  ضمن  وا�خليجية  العر�ية  الطاقة  واستثمار (49)مصادر   ،

 لألس�حة والعتاد الفر�سي�ن.عالقة مع مصر ال�ي �عت�� سوقا رائجة لفر�سا خاصة بالنسبة ال

 خاتمة 
أن باريس ستحرص خالل املرحلة القادمة ع�� تثبيت التوجهات الفر�سية ا�جديدة تجاه مصر ومنطقة من املؤكد  

 من رؤ���ا لسياسة خارجية مستقلة و 
ً
استقاللية املوقف الفر���ي   تأكيدالشرق األوسط وشمال أفر�قيا، انطالقا

واألورو�ي إزاء العديد من القضايا �� املنطقة وخاصة القضية الفلسطينية وامللف النووي اإليرا�ي، حيث تتمسك  
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، خالفا للصراع واألمر��ي اإليرا�ي وسياسات العقو�ات املفروضة   2015أورو�ا باالتفاق النووي املوقع مع إيران سنة  

 ل واشنطن.ع�� إيران من قب

من خالل الورقة، يتب�ن أن فر�سا ماضية �� طر�قها إ�� تمت�ن عالقا��ا مع مصر ون�ج سياسة خارجية برأس�ن من  

خالل دعم العالقات الثنائية و�أجندات متضار�ة �� �عض األحيان مع االتحاد األورو�ي ودول االتحاد، مع استمرار 

تحاد األورو�ي �� العديد من القضايا واألزمات �األزمة الليبية ومسألة وجود تنافر واختالف ب�ن فر�سا و�عض دول اال

 حقوق اإل�سان �� مصر . 

ومصر   لإلقليم  الداخلية  البيئة   �� ا�حتملة  بالتغي��ات  املتعلقة  التحديات  من  العديد  فر�سا  ستواجھ  باملقابل 

ا�� �عد  والسياسية  االجتماعية  االحتجاجات  تصاعد  احتمال  مع  وصعو�ة  با�خصوص،  االقتصادية  ا�حياة  يار 

استمرار مصر �� ا�حفاظ ع�� التوازنات االقتصادية واالجتماعية. من جهة ثانية، تواجھ باريس منافسة كب��ة من  

الرئيسيت�ن (إيران وتركيا) الرافضة ألي أدوار فر�سية تخصم من مساحات   القوى الدولية والقوت�ن اإلقليميت�ن 

من جه��ا،   .محاوالت الص�ن وروسيا ��ميش ا�حضور األمر��ي واألورو�ي �� املنطقة  نفوذهم، كما ستواجھ باريس

ستحاول مصر تأكيد الشراكة العسكر�ة مع فر�سا واالنفتاح أيضا ع�� با�� الفاعل�ن اإلقليمي�ن �الص�ن وروسيا،  

مر�كية تجاه منطقة الشرق �� إطار سياسة تنويع الشر�اء وكسب املز�د من الشرعية و�عو�ض تراجع االل��امات األ 

 األوسط وشمال أفر�قيا.
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