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مع دخول عبد الفتاح السيسي حلبة المنافسة السياسية واقترابه شبه المحسوم من
مقعد الرئاسة، تحاول هاتان الورقتان  إعادة تقييم سياسات كل من االتحاد األوروبي

والواليات المتحدة األمريكية تجاه مصر. 

وتحذر الورقة الخاصة باالتحاد األوروبي من إعادة إنتاج ذات السياسات األوروبية
القديمة التي تقايض الديموقراطية باالستقرار، وتدعو – عوضاً عن ذلك – إلى االنخراط
في عملية تهدف إلى تشجيع إدماج كافة القوى السياسية المصرية، والعمل على إطالق

سراح السجناء السياسيين وتعزيز حقوق اإلنسان، وتخصيص الجزء األكبر من الدعم
المالي للمجتمع المدني الصاعد. 

وبينما تحوز أمريكا تأثيراً يفوق كثيراً تأثير االتحاد األوروبي في دولة مثل مصر، فإن ثمة
حاجة إلى استراتيجية جديدة تتخطى قصر النظر الذي ميز السياسات السابقة والتي
ارتكزت على التماهي مع أي سلطة مهما كانت تحت مبرر استمرار التعاون األمني. 

وتقترح الورقة أن تقوم االستراتيجية الجديدة بإعادة تقييم النهج السابق لتأخذ باالعتبار
معايير هامة من بينها: الشراكة في مكافحة اإلرهاب، والدفع باتجاه ضمان حرية التعبير 

ونشاط المجتمع المدني، باإلضافة لدعم اإلصالحات الحكومية المرتقبة في المجال
االقتصادي. 

  ميشيل دو نسياسة الىاليات المتحدة االمريكية تجاه مصر وتحدياتها؟

 ألفارو فاسكىنسيلىساالتحاد األوربي: هل يكرر األخطاء نفسها؟
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عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.
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