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المتغيرات الداخمية والخارجية وتأثيرىا عمى السياسة الخارجية المصرية في 
 02٢٢ضوء التحوالت االستراتيجية في المنطقة العربية بعد 

Internal and external variables and their impact on 

Egyptian foreign policy in light of the strategic shifts 

in the Arab region after 2011 
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 المستخمص

لقد شيدت الدولة المصرية العديد من التغيرات في اقرن الحادي والعشرين وخاصة في العقد الثاني منو 
التأثير عمى المجتمع المصري کافة وباألحرى في بداياتو حيث مرت بالعديد من الظروؼ التي أثرت کل 

وليس فقط النظام السياسي، وبالضرورة أدت تمک المتغيرات إلى نيج متباين في أداء السياسة الخارجية 
المصرية، وبالتالي في ىذا الموضع يسعى الباحث لرصد المتغيرات التي عصفت بالبيئة الداخمية المصرية 

اسة الخارجية وىو الذي سيتضح من خبللو مدى فاعمية تمک ولتي بدورىا ثرت بنحو أو بآخر عمى السي
السياسة في تنفيذ أىداؼ الدولة من عدمو، ثم سيتم التطرؽ کذلک األمر لرصد کافة المتغيرات الخارجية 
أي المرتبطة بالبيئة الدولية والتي أثرت بشکل أو بآخر عمى السياسة الخارجية المصرية، وعميو سيتم تقسيم 

 إلى اآلتي؛ ىذه الدراسة
 :المحور األول: المتغيرات الداخمية، أثرىا عمى السياسة الخارجية المصرية 

 (.0292-0299البند األول: المتغيرات الداخمية في البيئة المصرية )• 
 البند الثاني: تتبع مسار أداء السياسة الخارجية في تمک الحقبة.• 
 مى السياسة الخارجية المصرية:المحور الثاني: المتغيرات الخارجية، أثرىا ع 
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 (0292 – 0299البند األول: المتغيرات الخارجية المرتبطة بالبيئة المصرية )• 
 البند الثاني: تأثر أداء السياسة الخارجية المصرية في تمک الحقبة.• 

 السياسة الخارجية، مصر، المتغيرات الداخمية، المتغيرات الخارجية الكممات المفتاحية:

Abstract: 

The Egyptian state has witnessed many changes in the twenty-first century, 

especially in the second decade of it, and rather in its beginnings, as it passed 

through many circumstances that affected all the Egyptian society, not just the 

political system, and by necessity these changes led to a different approach in the 

performance of Egyptian foreign policy, Consequently, in this regard, the 

researcher seeks to monitor the variables that have plagued the Egyptian internal 

environment, which in turn influenced, in one way or another, the foreign policy, 

through which it will become clear to what extent the effectiveness of that policy 

in implementing the goals of the state or not, then the matter will also be addressed 

to monitor all external variables, i.e. related to the environment. This study will be 

divided into the following, in one way or another, on the Egyptian foreign policy. 

 

• First Item: Internal Changes in the Egyptian Environment (2011-2018). 

• The second item: tracing the course of the foreign policy performance of that era. 

policy: 

Item 1: External variables related to the Egyptian environment (2011-2018) 

• The second item: the impact of the performance of the Egyptian foreign policy 

during that era. 

Keywords: Foreign Policy; Egypt; Internal variants; External variables 
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عمى السياسية الخارجية المحور األول: المتغيرات الداخمية فی البيئة المصرية وتأثيرىا 
 :المصرية

مرت عمى الدولة المصرية خبلل بداية العقد الثانية من القرن الحادی والعشرين عدة تحديات ومتغيرات أثرت 
عمى نيج الدولة المصرية وسياستيا بل کذلک األمر أثرت عمى أداء السياسة الخارجية وتباين أداءىا، وجاء 

حيث تعتبر المرتکز واألساس لبلنتقال بمصر من حقبة نظام  0299اير الحدث األول متمثبًل فی ثورة ين
حکم شابو العديد من االنتقادات إلى انعطافات ومسارات غاية متذبذبة ما بين صعود وىبوط فی أداءىا، وقد 

تمک مرت کذلک بنظام حکم تمى تمک الثورة أثر تأثيًرا بالًغا عمى الدولة وسياساتيا الخارجية حيث اتسم أداء 
السياسة بالتراجع االنکماش فی الساحة الدولية بل أنو شيد إخفاًقا فی العديد من الممفات، ثم تمتيا ثورة 
الثبلثين من يونيو التی صححت المسار باتجاه تکوير أداء الدولة وتوسيع نشاطيا وحماية مصالحيا والقضاء 

لباحث فی ىذا المبحث إلى رصد أ]رز ، وعميو سيتطرؽ ا0299عمى المثالب التی عصفت بيا عقب يناير 
 0299المتغيرات الداخمية التی ُأرت فی السياسة الخارجية المصرية عمى مدار فترات الدراسة التی تبدأ من 

وذلک من خبلل البند األول، ثم تتبع مسار تمک السياسة خبلل تمک الفترة وتأثير تمک العوامل  0292إلى 
 ,عمييا من خبلل البند الثانی

 .البند األول: المتغيرات الداخمية فی البيئة المصرية •
 .البند الثانی: تتبع مسار أداء السياسة الخارجية فی تمک الحقبة •

 :0292 – 0299البند األول: المتغيرات الداخمية فی البيئة المصرية 
الفاصل بين الوقع فی لقد مثمت تمک الحقبة من القرن الحالی فترة فاصمة فی تاريخ مصر کونيا مثمت الحد 

نفؽ مظمم يسبب العديد من االضطرابات لمدولة وما بين االستمرار من أجل نيج اإلصبلح والتنمية إلنقاذ ما 
يمکن إنقاذه وتطوير المجتمع والبيئة المصری، لذا من أبرز المتغيرات الداخمية التی تمثمت فی تمک الِفترة 

ظروؼ بتنحی نظام حکم دام ألکثر من ثبلثين عام وقدوم آخر لم وما نتج عنيا من  0299أواًل ثورة يناير 
يستمر إال عام عمى األکثر، ثانًيا الحدث التاريخی الثانی والمتمثل بالثورة عمى نظام الحکم القائم، ومنو لقدوم 
نظام سياسی آخر حامبًل معو العديد من الممفات، وبالتالی سيتطرؽ الباحث فی ىذا البند لرصد تمک 

تغيرات إيجاًزا باعتبارىا المؤثر عمى أداء تمک السياسة وذلک ألنيا تشکل المحددات الداخمية بنحو أو الم
 بآخر ليا، وىذا ما سيمی تناولو عمى النحو اآلتی بيانو؛

، انطمقت الشرارة األولى لتمک الثورة عمى مواقع التواصل االجتماعی بين العديد من 0299أواًل ثورة يناير
ک من أجل االعتراض عمى األوضاع المعيشية المتردية والقمع االجتماعی ناىيک عن ىشاشة الشباب وذل
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الطبقة الوسطى بل واختفائيا والتفاوت الشديد بيتن طبقات المجتمع مع ارتفاع معدالت الفقر والسياسی وحتى 
ع بالحقوؽ والحريات التی سوء األوضاع االقتصادية، لذا انطمقت من أجل المطالبة بالعدالة االجتماعية والتمت

تم قمعيا، باإلضافة لممطالبة بإنياء قانون الطوارئ الذی دام تطبيقو فی الدولة المصرية لسنوات عدة، 
وبالتالی انتيجت المطالبة بالتغيير الجذری فی مختمؼ قطاعات الدولة السياسية، االقتصادية، االجتماعية، 

سسات الدولة کافة وخاصة فی المحفل السياسی وسيطرة الحزب الثقافية، وذلک نتيجة الفساد الذی ضرب مؤ 
 ( ).% من إجمالی األصوات12الوطنی عمى معظم مقاعد البرلمان بمعدل 

وبالتالی کانت من أبرز نتائجيا أنيا تسببت فی تنحی نظام الحکم القائم فی ذلک التوقيت برئاسة الرئيس  
لببلد المجمس العسکری بفترة انتقالية تمتد إلى أن ُتعقد األسبؽ مبارک، ثم تولى بعد ذلک إدارة شئون ا

االنتخابات الرئاسية الديمقراطية من أجل أن يقوم الشعب باختيار من يمثمو ويقوم عمى أداء وظائفو، ىذا 
باإلضافة إلى تعطيل مجمسی الشعب والشورى تمييًدا لعقد انتخابات برلمانية، عمى أن يتولى المجمس األعمى 

صدار القوانين، والتزام الدولة بکافة والمواثيؽ واالتفاقيات الدولية لمقوات  المسمحة الميمة المرتبطة بسن وا 
والمعاىدات التی تعتبر طرًفا بيا مع استمرار التمثيل الدبموماسی والقنصمی لمدولة فی الخارج وتيسير أعمال 

ة لمباشرة ميامو، والجدير بالذکر أنيا بدأت الدولة لحين انتخاب رئيس لمسمطة التنفيذية يأتی عمى رأس الدول
 ( ) .يوم الثبلثاء فی الخامس والعشرين من يناير المقرر فيو االحتفال بعيد الشرطة المصرية

، جاءت تمک االنتخابات الرئاسية لتعتبر األولى بعد ثورة يناير والثانية فی 0290ثانًيا االنتخابات الرئاسية 
الرئيس األسبؽ مبارک، وجاءت تمک االنتخابات فی ظل مطالب بعممية التسريع تاريخ مصر بعد فترة حکم 

فی تداول السمطة من خبلل عقد انتخابات رئاسية ُمبکرة، وتم عقدىا عمى مدار يومين ولعل أن المنافسة قد 
انتيت بين المرشحين؛ أحمد شفيؽ ومحمد مرسی، وانتيت نتائجيا بفوز المرشح محمد مرسی برئاسة 

 ( ) .يورية وتم ِحمؼ اليمين أمام المحکمة الدستوريةالجم
وبتولی زمام الحکم دخمت مصر فی فترة راىنة من أجل محاولة درء المساب والظرفيات التی مرت وتمر  

بيا الدول، ولکن من خبلل عدة قراءات اتضح أن نظام الحکم برئاسة الرئيس األسبؽ محمد مرسی لم يمبی 
ير التی أطاحت بنظام حکم دام لنحو ثبلثين عام حيث لم يحقؽ ىذا النظام تقدًما طموحات وأىداؼ ثورة ينا

ممموًسا فی کافة القطاعات ناىيک عن إخفاقو فی بعض الممفات والعجز الدبموماسی فی أخرى، ىذا 
، والتساىل فی بعض 0299باإلضافة إلى تأجج أزمة مياه النيل بعد اإلعبلن عن إنشاء سد النيضة فی 

يا التی تمثل وجدان لمدولة المصرية کممؼ الحدود وخاصة حبليب وشبلتين، واالنفبلت األمنی فی شبو القضا
جزيرة سيناء وخاصة فی شماليا بظيور التنظيمات اإلرىابية التی ىددت أمن وسبلمة المجتمع وذلک جراء 
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سيناء مقًرا ليم، ىذا اإلفراج عن الجياديين والمتطرفين من السجون المصری بعفو رئاسی واتخاذىم من 
باإلضافة إلى حالة االستقطاب االجتماعی والتفرقة بين أبناء الواحد مما ىدد بفتنة طائفية وحتى انقسام بين 
أبناء المعتقد الواحد کما وحادث الشيعة فی الجيزة، وحتى عمى صعيد األقباط حيث تم استيدافيم بشکل أو 

ئية، واإلخفاؽ الخارجی، فضبًل عن التصادم مع المؤسسات بآخر، ناىيک عن المشکبلت األمنية والغذا
القضائية واإلعبلمية، وتنفيذ أجندات الجماعات اإلسبلمية وخاصة جماعة اإلخوان المسممين حيث أنو کان 

 ( ).مرشحيا وتم تمکينيم فی مفاصل الدولة، وأصبح االىتمام بالصالح الخاص وليس العام
وما نتج عنيا من ظروؼ تکاد تکون کارثية  0290التطرؽ لحقبة حکم ؛ وبعد 0293ثالثًا ثورة يونيو 

وميددة بالدرجة األولى کيان الدولة بل وأنيا کانت فی اتجاه السيولة ومنو إلى اليشاشة والتی تعنی اتجاه 
مؤسسات الدولة لمفشل الکمی، وکانت تمک القراءات فقط فی فترة حکم لم تتجاوز عشرة أشير، وتمک الفترة 

تی مثمت إنذاًرا لمختمؼ القوى السياسة وخاصة الشباب بأن ىذا النظام لن يضيؼ لمدولة بل يأخذ من ال
تاريخيا ومکانتيا الدولية وحتى قد ينتقص من سيادتيا عمى بعض المناطؽ لذا قامت دعوات بضرورة تدخل 

المصريين والتی عبارة  الجيش من أجل سحب الثقة من ىذا النظام وأنشأت حرکة تمرد لتجمع التوقيعات من
عن استثمارات سحب الثقة من السمطة التنفيذية والتشريعية وعمى رأسيا رئيس الدولة والدعوة النتخابات 
رئاسية ُمبکرة وبالفعل تم تجميع التواقيع والتی تخطت العشرين مميون توقيًعا، ولم يقؼ األمر عند ىذا الحد 

ياسية بأن يتم تنسيؽ العديد من االحتجاجات إلى أن يتم تنفيذ بل دعت تمک الحرکة والعديد من القوى الس
تمک المطالب وجاء تاريخ ىذا اليوم ليشيد عمى مرحمة فاصمة فی تاريخ مصر کونيا مثمت نقطة فاصمة بين 
الدخول فی نفؽ مظمم وما بين نجاة الدولة مما کان يحاک ليا، والجدير بالذکر أن تمبک االحتجاجات بدأت 

ثين من يونيو وانتيت فی الثالث من يوليو بإعبلن المجمس العسکری بخارطة مستقبل أو طريؽ ال فی الثبل
بما فييا الرئيس األسبؽ مرسی،  0290تتضمن فی أی عناصرىا تواجد النظام الذی خمفتو انتخابات 

دولة عدلی وتضمنت عقد انتخابات رئاسية مبکرة ولکن إلى أن يتم تحقيؽ ذلک يتولى الرئاسة المؤقتة لم
 ( ).منصور رئيس المحکمة الدستورية العميا إلى أن يتم تسمم وتسميم القيادة بعد عقد تمک االنتخابات

، تعتبر تمک الفترة حاسمة فی تاريخ الدولة المصرية وخاصة أنيا ما زالت 0298رابًعا االنتخابات الرئاسية 
بيا، بعد تولى المستشار عدلی منصور فی تحدی البقاء والوجود وخاصة بعد تمک الظروؼ التی مرت 

الرئاسة المؤقتة لمببلد من تمک الفترة مثمت تصحيح المسار لمدولة فی مختمؼ االتجاىات والقطاعات داخمًيا 
وخارجًيا، کما أنيا واجيت تحِد غاية فی الخطورة تمثل فی ارتفاع ظاىرة العنؼ السياسی من قبل المؤيدين 

صام فی بعض الميادين المصرية، ناىيک عن التيديد بالعمميات اإلرىابية ووصمت لحد االعت 0290لنظام 
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من قبل بعض قادة جماعة اإلخوان التی صنفت مؤخًرا کونيا إرىابية لتحريضيا عمى القتل وسفک الدماء، 
وازداد نشاط التنظيمات اإلرىابية فی سيناء بل وفی بعض المناطؽ المتفرقة خارج سيناء، مما تسببت فی 

اؽ أمنی وانتشار القوات المسمحة فی سيناء من أجل مجابية تمک التيديدات التی تشکل تيديد لؤلمن إرى
القومی المصری ومازالت الدولة المصرية تجابو مخاطر اإلرىاب إلى ىذا التوقيت عمى الرغم من اتباع عدة 

 .حدتيا بنحو أو بآخراستراتيجيات من أجل مکافحة الظاىرة ونتيجة تضافر عمل المؤسسات قد انخفضت 
أما عن االنتخابات الرئاسية، فقد ُعقدت بين عدة متنافسين وانتيت بالتنافس بين المرشحين حمدين صباحی، 
وعبد الفتاح السيسی، وبفوز المرشح عبد الفتاح السيسی برئاسة الدولة وتمک تکون الرئاسة الثالثة فی تاريخ 

ة حتى تاريخو ولکن شيدت العديد من التحوالت والتغيرات فی ، وىی الممتد0299مصر والثانية بعد يناير 
مسار مصر فی کافة األنحاء وذلک من خبلل انتياج سياسة اإلصبلح من أجل الخروج بمصر من النفؽ 
المظمم نحو التنمية المستدامة، وشيدت تمک الفترة العديد من التحديات ولعل من أبرزىا الظاىرة اإلرىابية 

االجتماعی والممؼ االقتصادی واألمنی، وبالتالی حمل ىذا النظام العديد من التحديات التی باإلضافة لمممؼ 
خمفتيا األنظمة السياسية السابقة وشيدت تمک المرحمة تغير جذری ليس فقط فی الداخل وبل والخارج کذلک 

 .األمر، وذلک ألن القيادة السياسية تسعى لتوسيع نطاؽ عبلقاتيا بالخارج
ظاىرة اإلرىابية؛ تمثل تمک الظاىرة أحد أبرز المتغيرات الداخمية التی لحقت بالدولة المصرية فی خامًسا ال

الفترة المستيدفة وخاصة أنو وبعد ثورة يناير بدأت تمک الظاىرة تستيدؼ الدولة المصرية من خبلل العمميات 
 0290عزل النظام السياسی الموجية ضد قواتيا المسمحة، ثم ارتفعت أصداء تمک العمميات وخاصة بعد 

حيث باتت تضرب کافة األنحاء کما أنيا رکزت اىتماميا عمى الکنائس والقوات المسمحة والشرطة المصرية 
باإلضافة لضرب بعض مؤسسات الدولة الحيوية وبالتالی ىذا المتغير رئيسی کونو يضرب مباشرة کيان 

 .اسة الخارجية المصرية ويحدد أولوياتياوتواجد الدولة، وبالتالی فإنو يؤثر عمى تحرکات السي
 .البند الثانی: تتبع مسار أداء السياسة الخارجية فی تمک الحقبة

يأتی ىذا البند ليتم من خبللو التطرؽ إلى تأثر السياسة الخارجية بالمتغيرات الداخمية فی تمک الحقبة، 
رت بيا الدولة المصرية فی الداخل، أی وبالتالی فإن تتبع مسار أداء تمک السياسة وفًقا لممراحل التی م

مرحمة ما قبل وبعد يناير، مرحمة تولى الرئيس األسبؽ مرسی الحکم، مرحمة ثورة الثبلثين من يونيو إلى تولى 
 الرئيس الحالی عبد الفتاح السيسی الحکم، وىذا ما سيتطرؽ لو الباحث عمى النحو اآلتی بيانو؛

يزت السياسة الخارجية فی حقبة نظام الرئيس األسبؽ مبارک وتحديًدا فی أواًل مرحمة ما قبل وبعد يناير، تم
العقد األخير من واليتو بتذبذبيا واتجاىيا فی منحى أو اتجاه واحد وغالًبا ما کان منصًبا عمى الغرب، مما 
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ىماليا الوحدات الدولي ة أدى إلى انحسار العبلقات المصرية الخارجية واقتصارىا عمى معسکر بعينو وا 
األخرى مما جعل سياستيا الخارجية غير نشطة وفعالة کونيا ولم ُتَحيد عبلقاتيا الخارجية، ولعل من أبرز 
المسببات الندالع يناير ىو عدم فاعمية الدور المصری الخارجی وىو ما ينعکس عمى اإلخفاؽ فی تحقيؽ 

مصرية آنذاک لمممؼ اإلفريقی أىداؼ ومصالح مصر الخارجية، وخاصة اإلىمال المتعمد من قبل السمطة ال
ودول الجوار النيمی وخاصة بعد حادثة محاولة اغتيال الرئيس األسبؽ مبارک فی أديس أبابا، وبالتالی کانت 
تمک السياسة محدودة وفًقا لرؤية وأىداؼ الدولة فی تمک الحقبة مما أدى إلى تمبد فی العبلقات بينيا وبين 

الذکر الدول اإلفريقية، المعسکر الشرقی باإلضافة إلى الميل کل  بعض الدول ولعل من أبرزىا کما سمؼ
الميل إلى النفوذ الغربی فی مختمؼ القطاعات التجارية، االقتصادية، السياسية وحتى العسکرية فی مسائل 

 ( ).التسميح وما إلى ذلک
فی سياسة مصر  لذا وبعد أن قامت الثورة المصرية فی يناير کانت بمثابة التحول الجوىری ليس فقط

الخارجية ولکن فی توجيات الدولة عامة وذلک لمحاولة درء المثالب السابقة التی أصابت الدولة بالرکود، 
وبالتالی بدأت الدولة المصرية بعد يناير بأن تولی اىتماميا لمعديد من الممفات والقضايا التی تم إىماليا 

فريقية ناىيک عن الممؼ اإليرانی وعن عبلقتو بدول مسبًقا وعمى رأسيا ممؼ دول حوض النيل والقارة اإل
الخميج العربی والحفاظ عمى کافة االلتزامات واالتفاقيات التی توجد الدولة طرًفا بيا، وبالتالی فإن ثورة يناير 
کانت من أبرز العوامل التی أثرت فی أداء السياسة الخارجية المصرية وخاصة أنيا شکمت انفراجة فی 

لممفات التی تعثرت أو تم إىماليا کممؼ دول حوض النيل وخاصة عندما تدخمت کوسيط بين العديد من ا
شمال وجنوب السودان، ناىيک عن ترجبييا بدور الکنيسة اإلثيوبية مع األزىر تجاه بعض القضايا اإلفريقية، 

أخيًرا محاولة االحتفاظ ) ( باإلضافة إلى التطرؽ إلى الثورات العربية وتأثيرىا عمى االمن القومی المصری، و 
ببنود معاىدة السبلم بين الجانب المصری واإلسرائيمی وضمان أال يتم العبث بيا ومنو إلى القضية 
الفمسطينية وتحقيؽ تقدم بيا يتناسب وطموحات الشعب الفمسطينی بالرغبة فی االستقبلل، وبالتالی فإن تمک 

إعادة صياغة أىدافيا ودوائرىا وحتى محدداتيا تجاه  السياسة خبلل تمک الفترة کانت بمثابة أمل من أجل
 .المجتمع الدولی کافة

، بعد تولی الرئيس األسبؽ مرسی مقاليد الحکم انتيجت الدولة المصرية 0290ثانًيا السياسة الخارجية بعد 
ما انعکس بدوره مساًرا مغايًرا تماًما لوضع الدولة بعد يناير وُاناء تولی المجمس العسکری مقاليد الببلد وىو 

عمى السياسة الخارجية المصرية، فبعد أن حققت ثورة يناير انفراجة فی العبلقات الخارجية ومنو لنشاط نسبی 
فی أداءىا وىو ما أصبح مغايًرا فی فترة حکم الرئيس السابؽ مرسی، حيث تراجعت السياسة الخارجية 



 

 0202أكتوبر   -  الثامن ة كمية السياسة واالقتصاد العددمجم
 

 

186 
 

ت مما أدى إلى انحسار دورىا إقميمًيا ودولًيا بل المصرية تراجًعا ممحوًظا فی العديد من القضايا والممفا
وتيددت مکانتيا فی مختمؼ المحافل الدولية، وکانت السياسة الخارجية فی عيد مرسی يحکميا عدة 
اعتبارات أو أولويات يأتی فی مقدمتيا؛ القيم والمعايير األخبلقية ويتضاءل فييا التأثير الخارجی، ىذا 

التی تحکميا سياسية ال أمنية وخاصة بعد إبعاد األجيزة المخابراتية واألمنية عن باإلضافة إلى أن المعايير 
تحديد محدداتيا ودوائر تحرکيا واستبداليا بالظيير الدينی أو الخمفية الدينية لشخص الرئيس والمتمثمة فی 

 ( ) .جماعة اإلخوان المسممين
حکمو وسمطتو وعمى رأسيا المممکة العربية  کما توجو الرئيس فی زياراتو إلى الدول التی تعارض شرعية

السعودية ثم إلى إثيوبيا التی تتعارض مع حصة مصر المائية وأخيًرا بتحسين العبلقات اإليرانية وخاصة 
عقب يناير وتولی مرسی زمام الحکم بإعبلن إيران عن أول سفير إيرانی ليا فی القاىرة عقب القطيعة 

أن تمک السياسة اتسمت بالتبعية الغربية وحرص الدولة عمى استمرار الدبموماسية فی عيد مبارک، کما 
عبلقاتيا مع الواليات المتحدة األمريکية، فعمى الرغم من التمويح فی بداية األشير األولى لمحکم أن تمک 
ر السياسة تحوی التغيرات الجذرية فی عبلقات مصر بالخارج إال أنيا لم تختمؼ کثيًرا عن نظام ما قبل يناي

فکانت شعارات أکثر من أولويات وأىداؼ وبرامج محددة، وبالتالی األمل الذی توقعو الکثيرين وخاصة بعد 
يناير لم يتحقؽ بل تراجعت السياسة الخارجية عمى نحو غير معيود بل وتشکمت دوائرىا وفًقا ألىداؼ 

دة السياسية والحزب الحاکم من ومصالح جماعة اإلخوان والتی تعتبر الظيير الدينی والسياسی األقوى لمقيا
 ( ).خبلل سيطرتو عمى البرلمان فکانت السياسة الخارجية تتجو نحو تشخيص العاقات الخارجية وأخونتيا

وأخيًرا يمکن اإلشارة أن تم تجريد الخارجية المصرية من کافة صبلحياتيا کما أن القيادة السياسية قد أعمنت 
ة الدبموماسية لو، وتبنيو العديد من القضايا المخالفة لنيج الدولة عمى الحرب عمى نظام بشار األسد والقطعي

مدار التاريخ، ومطالبتو باإلفراج عن أحد المتطرفين المحتجزين فی الواليات المتحدة األمريکية والمدعو عمر 
شد عبد الرحمن، وبالتالی کانت السياسة الخارجية المصرية بترجمة لمشروع دينی تم وضعو من قبل مر 

 .جماعة اإلخوان التی تم إعبلنيا إرىابية مؤخًرا
، جاءت تمک الفترة لتعبر عن خارطة طريؽ بل ومستقبل 0293ثالثًا السياسة الخارجية، وما بعد يونيو 

لمعبور بالدولة المصرية من مازؽ االنييار وبالتالی کرست الدولة إمکانياتيا من أجل تحقيؽ ىذا اليدؼ 
الخارجية أحد مکونات السياسة العميا لمدولة فإنيا تعتبر ضمن أدوات الدولة التی وباعتبار أن السياسة 

توجييا لمخارجی وبالتالی بما ان تمک المرحمة کانت بمثابة تصحيح مسار ألخطاء األنظمة السابقة فإنيا 
نيو اتسمت بالنشاط والتحرک الموسع الذی استيدؼ مختمؼ دول العالم من أجل توضيح رؤية مصر فی يو 
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رادة شعبيا من أجل التطمع لؤلفضل بعيًدا عن أی اعتبارات شخصية قد تؤدی بالدولة والمجتمع  0293 وا 
إلى ظرفيات مغايرة تماًما ألىداؼ الدولة، وبالتالی کانت الفترة التی تولى فييا عدلی منصور الرئاسة المؤقتة 

ة الوصل بين األوضاع الداخمية والعالم وأنيا بمثابة ظرفية راىنة فی أداء السياسة الخارجية کونيا تعد حمق
الخط األول الذی يستيدؼ الدفاع عن مقدسات الشعب واحترام إرادتو، وبالتالی لعبت دوًرا جوىرًيا فی ترسيخ 

والتأريخ لما بعد يونيو أی استحقاؽ الرئاسة واالنتخابات الرئاسية بسمطة جديدة تحمل  0293مبادئ يونيو 
 .رؤى مختمفة

، فاتسمت بالفاعمية فی تحقيؽ أىداؼ وبرامج الدولة، 0298ن أداء السياسة الخارجية بعد انتخابات أما ع
استقطبت دول العالم حول المشروع والرؤية المصرية وفتحت المجال أمام أوجو تعاون متنوعة بين مصر 

ؼ اإلفريقی وخاصة حوض والدول المناظرة ليا، کما أنيا سمطت الضوء عمى العديد من الممفات اليامة کالمم
النيل، الممؼ العربی، الممؼ اإلقميمی، الممؼ الحدودی، ممؼ اإلرىاب ووفًقا لتمک الممفات تشکمت تحرکات 
ودوائر السياسة الخارجية المصرية، وفی ىذا المقام يمکن االستنتاج أن السياسة الخارجية المصرية فی تمک 

المصری بالخارج والمترجم لسياسات الدولة العميا داخمًيا وخارجًيا  الفترة کانت وال زالت الوسيمة لربط الداخل
باإلضافة لکونيا حمقة لوصل التی جمعت الخارج بالداخل وقربت وجيات النظر والرؤى ولکن ىذا ال يعنی 
أنيا ال تواجو صعوبات فی العديد من الممفات والمحافل کتعثر ممؼ المياه والتفاوض مع سد النيضة، بعض 

 ( ) .اقيل فی الممؼ العربی، ولکن السمة الغالبة الفاعمية الممحوظة والنشاط البينالعر 
ولعل من أبرز النجاحات التی حققتيا السياسة الخارجية المصرية؛ نجاح الدبموماسية المصرية فی الحصول 

ة مجمس ، ثم عصوي0292عمى مقعد غير دائم فی مجمس األمن وانتخابيا رئيًسا لمجنة مکافحة اإلرىاب 
 ( ).0291تم انتخابيا کرئيس لبلتحاد اإلفريقی لعام  0292السمم واألمن اإلفريقی، وفی عام 

 
 :المحور الثانی: المتغيرات الخارجية، تأثيرىا عمى السياسة الخارجية المصرية

رجية ما بين مثمما تطرؽ المحور األول إلى المتغيرات الداخمية فی البيئة المصرية وتأثيرىا عمى السياسة الخا
صعوًدا وىبوًطا، فإن ىذا الموضع سيتطرؽ إلى رصد المتغيرات الخارجية التی عصفت بالبيئة الدولية 
واإلقميمية والتی بدورىا أثرت عمى السياسة الخارجية المصرية ومنو إلى تحديد أولوياتيا وتحرکاتيا ومنو 

؛ الثورات العربية، الممؼ اإلفريقی وتحديًدا لدوائرىا عمى الصييد الخارجی، ولعل من أبرز تمک المتغيرات
ازمة سد النيضة اإلثيوبی، الممؼ الخميجی، التطفل الترکی، ظاىرة اإلرىاب، التغيرات الدولية التی ىددت 



 

 0202أكتوبر   -  الثامن ة كمية السياسة واالقتصاد العددمجم
 

 

188 
 

نظام توازن القوى بين الوحدات الدولية، وبالتالی سيتم تقسيميا إلى البند األول ليتطرؽ لممتغيرات الخارجية 
 .واإلقميمية، ثم من خبلل البند الثانی تأثر تمک السياسة بتمک المتغيرات لمبيئة الدولية

 (البند األول: المتغيرات الخارجية المرتبطة بالبيئة المصرية )متغيرات البيئة الدولية واإلقميمية
يمکن رصد المتغيرات الخارجية التی أثرت بنحو أو بآخر عمى السياسة الخارجية وخاصة فی توجيو 
تحرکاتيا وأىدافيا لمخارج، يمکن تقسيميا لمتغيرات إقميمية وأخرى دولية، فتمک اإلقميمية يمکن جمميا فی 
يران، التطفل الترکی عمى المنطقة، الممؼ اإلفريقی وخاصة  ممؼ الثورات العربية، ممؼ دول الخميج العربی وا 

عن الدولية فتتمثل فی ظاىرة اإلرىاب،  دول حوض النيل واالضطرابات التی تشيدىا القارة اإلفريقية، أما
 توازنات القوى بين الوحدات الدولية، ويمکن تناوليا کما والتالی؛

أواًل المتغيرات اإلقميمية؛ طرأت عمى البيئة اإلقميمية التی تعد الدولة المصرية جزًء منيا العديد من المتغيرات 
عديد من االضطرابات ولعل من أبرز تمک األحداث التی أثرت کل التأثير عمى توازن المنطقة بل وسببت ال

ما شيدتو المنطقة العربية من انتفاضات فی مختمؼ األرجاء وتحديًدا فی کل من سوريا، اليمن، ليبيا، تونس 
وذلک من أجل المطالب بالتغير استيداًفا لتحقيؽ التحسن االجتماعی فی شتى قطاعاتو المعيشية وحتى 

البة باإلصبلح فی مختمؼ القطاعات والقضاء عمى الفساد بکافة مؤشراتو المجتمعية ناىيک عن المط
ومعدالتو، وبالتالی جاءت تمک التحرکات لتسبب العديد من االضطرابات فی المنطقة وخاصة أن بعضيا 
انتيى بسمسمة من العنؼ غير المبرر من قبل بعض التيارات أو حتى من األنظمة السياسية وىو ما تسبب 

ی فی سياسات المنطقة وخاصة أنيا عرضت مفيوم الدولة الوطنية لبلنقضاء وفًقا لممخاطر التی بتحول جذر 
 .تعرضت ليا وحالة السيولة التی طرأت عمى بعض من تمک الدول

فعمى صعيد تونس فقد نجحت تحرکاتيا وثورتيا بأن تخرج من تمک األزمة منتصرة بإرادة شعبية عزمت  
وعزيز الذی راح ضحية األوضاع االجتماعية المتردية واإلىمال المتناىی من عمى التغيير ثأًرا لمحمد ب

مختمؼ القطاعات، أما عن کل من اليمن وليبيا وسوريا فإنيا انتيت بأحداث دامية نتج عنيا فقدان الکثير 
اىا لتيديد من األرواح بل وانتشار التنظيمات اإلرىابية التی باتت تيدد أمن واستقرار المنطقة بالکامل وتتعد

أمن المجتمع الدولی، فتمک المتغيرات التی حولت المنطقة العربية من منطقة أمن واستقرار دائم إلى بؤرة 
لبلضطرابات والعنؼ بل واإلرىاب إن جاز التعبير، وىی بدورىا تؤثر عمى توجو الدولة المصرية ومواقفيا 

 .تجاه تمک األزمات بل وتحدد أولوياتيا
يأتی المتغير اإلقميمی الثانی متمثبًل فی ممؼ إيران ودول الخميج؛ يجمع دول الخميج بيران عبلقات مضطربة 
عمى مدار التاريخ وخاصة المممکة العربية السعودية التی وطالما يجمعيا بإيران االختبلؼ فی وجيات النظر 
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رانی، وفی اآلونة األخيرة شيدت تمک وخاصة بعد حادثة اقتحام الحرم المکی من قبل الحرس الثوری اإلي
المنطقة التحرش الدائم من قبل إيران بدول الخميج وتحديًدا المممکة العربية السعودية وخاصة فی المنطقة 
الجنوبية التی تضم فی أغمبيا الطوائؼ الشيعية وىو ما ييدد األمن القومی لمخميج العربی، کما أن ىنالک 

تمثل فی الدولة القطرية التی يجمعيا عبلقات متذبذبة بالدولة المصرية ممؼ آخر مرتبط بدول الخميج و 
حيث أنيا تعترض عمى خروج الرئيس األسبؽ مرسی من الحکم  0293وخاصة بالنظام السياسی الذی تمى 

وخاصة أن تمک الجماعة کانت تحقؽ أىداؼ وطموحات الدولة القطرية، کما أنو ثبت أن الدولة القطرية 
ات اإلرىابية التی تُنفذ ضد الدولة المصرية بل وأنيا تمارس حممة ممنيجة ضد القيادة السياسية تمول العممي

 .وفًقا ألجندات محددة بالتعاون مع الدولة الترکية
أما عن المتغير الثالث فيتمثل فی القضية الفمسطينية، والتی تمثل قضية وجود لمدولة المصرية عمى مدار 

القضية تطورات بل تعِد من قبل الجانب اإلسرائيمی وخاصة من خبلل عممية  تمک الحقب، فقد شيدت تمک
بناء المستوطنات فی قطاع غزة والقدس ومنو لمحاولة تيويد الدولة باعتبار أن القدس ىی عاصمة الدولة 
اإلسرائيمية وىو ما يمکن اعتباره بمثابة خطوة لمقضاء عمى اليوية الفمسطينية بل ومحوىا، ناىيک عن 

إلغارات عمى حقوؽ الفمسطينيين من خبلل عمميات القذؼ لمناطؽ مختمفة من القطاع، وعمميات السحل ا
والضرب ليذا الشعب وذلک من أجل فرض سياسة األمر الواقع عمى ىذا الشعب لکبح جماحو وقتل أی 

الثانی ليذا القرن  رغبة بداخمو لممقاومة، وبالتالی فإن ىذا التطور الذی لحؽ بتمک القضية بداية من العقد
ليی باألمر الذی يستدعی التوقؼ عمى حيثياتو وخاصة فی ظل ارتباط الدولة المصرية بحدود مشترکة مع 

 .الدولة الفمسطينية واإلسرائيمية ناىيک عن معاىدة السبلم بين مصر والطرؼ اإلسرائيمی
مؼ حساس لمغاية لمدولة المصرية وذلک ألنو المتغير اإلقميمی الرابع متمثبًل فی البيئة اإلفريقية؛ يعد ىذا الم

خبلل الفترة الرئاسية لمرئيس األسبؽ مبارک قد تم إىمال تمک ىذا الممؼ بعد حادثة محاولة االغتيال 
لشخصو کما سبؽ وأشار الباحث فی موضع سالؼ وبالتالی فإن إعادة النظر ليذا الممؼ وه الجانب من 

ر غاية األىمية وخاصة أنيا مرتبط بدول حوض النيل التی تشترک مع السياسة الخارجية المصرية ليو باألم
مصر فی نير النيل ناىيک عن المکانة التاريخية التی کانت تحتميا الدولة المصرية فی القارة اإلفريقية فی 

مدولة حقبة ناصر، لذا فإن أی متغيرات تطرأ عمى القارة اإلفريقية فإنيا تؤثر بالضرورة عمى السياسة العميا ل
قدام الدولة اإلثيوبية عمى بناء السد دون  ولعل من أبرز المتغيرات اإلفريقية ىو ممؼ سد النيضة اإلثيوبی وا 
أن تنتيج مبدأ الشفافية فی اإلعبلن عمى التفاصيل الفنية التی تتضمنيا عمميو البناء وسنوات الملء ومدى 

لمتغير االضطرابات الواقعة فی دولة السودان الضر المتوقع أن يمحؽ بالدولة المصرية، ىذا باإلضافة 
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وتأثيرىا عمى الداخل المصری وما نجم عن تمک القبلقل من انفصال جنوب السودان عن السودان، ناىيک 
عن مشاکل دارفور، وغيرىا من النزاعات المسمحة التی تتعرض ليا القارة وحتى انتشار ظاىرة اإلرىاب، 

التوجو الغربی لمقارة اإلفريقية وذلک لبلستثمار باعتبار أن إفريقيا قارة االضطرابات العرقية واإلثنية، و 
 .المستقبل

ثانًيا المتغيرات الدولية؛ تمک البيئة الدولية تضم العديد من القوى الکبرى وعمى رأسيا القطب األوحد الواليات 
فی موازين القوة فی العالم المتحدة األمريکية، ولکن مع المضی قدًما فی ىذا العقد اتضح أن ىنالک تغير 

وذلک باتجاه إقصاء أمريکا عن سيادة العالم وأحادية القطبية وذلک من خبلل القوى الصاعدة التی حققت 
طفرة فی العديد من المجاالت وأىميا القطاع االقتصادی والعسکری ومنيا عمى سبيل الذکر دولة السين 

ن، االتحاد األوروبی، کما أن ىنالک اقتصاديات صاعدة الشعبية، دولة روسيا، فرنسا، بريطانيا، اليابا
استطاعت أن تحتفظ بمکانة بين تمک القوى الکبرى، وبالتالی فإن التغير الذی طرأ عمى تمک البيئة متمثل 
فی التنافس بين تمک الوحدات والحروب غير العسکرية التی أعمنتيا وخاصة االقتصادية منيا، کما أن العالم 

العقد وجيتين مختمفتين لئلدارة األمريکية إحداىا تمثمت فی نظام الرئيس أوباما ودعمو  شيد خبلل ىذا
، ثم إدارة ترامب المغايرة تمام الستراتيجية أوباما 0298وتحفظو عمى حکومة وقيادة  0290لحکومة وقيادة 

ة خاصة اعتباره أن والتی تعمن العداء الصريح لمنافسييا وعمى رأسيم الصين، ثم العداء لمدول اإلسبلمي
التطرؼ ينبع من تمک الدول، وبالتالی إن قدوم تمک الرؤية المتشددة ألفکارىا عمى رأس دولة کبرى وتقود 
العالم فإنو ألمر جمل کونو ييدد المصالح العالمية وتوازنات القوى بين الوحدات الدولية وىو ما أدخل الدول 

دارة ترامب، ناىيک عن االنحياز  فی صراعات ومنيا الصراعات والحروب التجارية بين دولة الصين وا 
 .الکامل لمشروع تيويد القدس

ثانًيا ظاىرة اإلرىاب، تعتبر من أبرز المتغيرات التی عصفت بالمجتمع الدولی فی العقد الثانی من ىذا القرن 
ة ال تخضع وذلک ألنيا ىددت مختمؼ الدول العربية منيا واألجنبية حيث أنيا أضحت حروب غير تناظري

لقواعد الحروب التناظرية فتعتبر عدو خفی غير معموم، کما أنو يخدم مصالح دول بعينيا أی أنيا حرب 
باإلنابة عن أخرى فی أراِض ال تخضع لسيطرتيا لتمرير مصالحيا، فانتشار تمک الظاىرة بات ييدد استقرار 

لسياسة الخارجية المصرية کونيا تعانی من وأمن الشعوب وبالتالی يعتبر من أىم المتغيرات التی أثرت فی ا
أفتو وييدد أراضييا، لذا تعتبر المتغيرات الخارجية ىی نابعة من النظام الدولی ذاتو وتفاعبلتو فضبًل عن 

 .األفعال ونقيضيا التی تصدر عن الدول
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 :البند الثانی: تأثير المتغيرات الخارجية عمى السياسة الخارجية المصرية
وضع ليسمط الضوء عمى تأثير تمک المتغيرات عمى السياسة الخارجية، لذا فی ىذا اإلطار يأتی ىذا الم

يمکن أواًل اإلشارة إلى تحرکات ودوائر السياسة الخارجية يتضح أنيا کما سمؼ الذکر تتجو إلى الممؼ 
لتدقيؽ ما ىی إال العربی، والممؼ اإلفريقی، باإلضافة إلى الممؼ الفمسطينی، األسيوی، الدولی، وىی إن تم ا

ترجمة لممتغيرات التی لحقت بالبيئة اإلقميمية والدولية ومنو إلى سياسات نفذتيا الدولة ضمن برامجيا وأىدافيا 
 .لمحفاظ عمى توازنيا اإلقميمی والدولی وحماية مصالحيا مع الدول المجاورة وحتى غير المجاورة

اإلقميمية والدولية ما ىو إلى ترجمو لتأثير تمک ومنو يتضح أن توجيات الدولة المصرة تجاه الممفات 
المتغيرات عمى أولوياتيا وبرامجيا وأىدافيا لذا تتشکل دوائرىا وتحرکاتيا فی االتجاىات التی تشکل تيديد 
مباشر ألمنيا ولمصالحيا، باإلضافة إلى توجييا لمممفات التی تمثل انطبلقة لتوىجيا ونيضتيا وتنمية 

 .عبلقاتيا
فی نطاؽ الممؼ العربی وخاصة األزمات العربية قد لعبت دور الوسيط بين األطراؼ المتنازعة فی فمثبًل  

سوريا وتحديًدا المعارضة والجيش السوری والوحدات الدولية لکنيا استثنت جبية النصرة وبعض التنظيمات 
لک فی عممية تدعيم وتبنی الموالية والتی اعتبرتيا من التنظيمات اإلرىابية المتطرفة، کما أنيا ساىمت کذ

المبادرة الخميجية لتحقيؽ المصالحة بين اليمن والمعارضة من خبلل حثيا عمى ضرورة أن يتم االمتثال 
لممؤسسات الشرعية فی اليمن وذلک من أجل حماية مصالحيا فی مضيؽ باب المندب فضبًل عن تأمين 

ن الخميج العربی من آثار تمک النزاعات سبلمة الشعب اليمنی من النزاعات المسمحة والحفاظ عمى أم
وخاصة أنو جزء ال يتجزأ من األمن القومی المصری، أما عن دورىا فی ليبيا فقد جاىدت الدبموماسية 
المصرية من أجل أن يتم التداول السممی لمسمطة بعيًدا عن االضطرابات والنزاعات التی تمر بيا، کما أنيا 

الظاىرة اإلرىابية فييا من خبلل الدمج وتسريع انتقال السمطة ومحاولة  تسعى کذلک لمقضاء عمى بؤرة تفشی
 ( ).درء الخبلفات

أما عن تأثرىا بالممؼ اإلفريقی وخاصة أزمة سد النيضة والعديد من الدول، فقد سعت الخارجية المصرية 
فی الدول اإلفريقية  إلى أن تحقؽ انفراجة فی العبلقات مع دول القارة وذلک من خبلل الترکيز عمى التنمية

إقامة مشروعات البنية التحتية کما فی دولة تنزانيا وسد روفينجر التی تنفذه وتشرؼ عميو شرکات مصرية، 
ناىيک عن استقدام العمماء فی مختمؼ المجاالت لمعديد من الدول اإلفريقية کالسودان، والمکانة التی يتمتع 

کنسية اإلفريقية باختبلؼ الدول التی تتواجد بيا فی المسائل الدينية بيا األزىر بين دول القارة، والتعاون مع ال
الخاصة باألقباط وخاصة فی برامج نبذ العنؼ والتعصب الدينی والتعايش بين األديان، ) ( فتوجييا لمقارة 
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عادة لعب الدور الريادی والقيادی ما ىو إال ترجمة إلنذار شديد الميجة ىدد بم کانتيا اإلفريقية بالتنمية وا 
ومصالحيا فی تمک المنطقة وخاصة أنو يربطيا بيا مصالح وعبلقات تاريخية واألىم نير النيل، لذا سعت 
لتوطيد العبلقات مع دول حوض النيل من أجل تدعيم موقفيا فی أزمة سد النيضة التی طرأت عمى الدلة 

لنيضة ىو ما جعل مصر تعيد ، وبالتالی إن المخاطر التی تم استنتاجيا من ممؼ سد ا0299بعد يناير 
البحث عن مکانتيا التی فقدتيا من عقود عدة، لذا تقدمت لعضوية مجمس السمم واالمن اإلفريقی وأخيًرا 

 .0291رئاسية االتحاد لعام 
فی حين تمثمت الوجية الخميجية فی شقين األول تدعيم وتوطيد عبلقاتيا التاريخية بتمک الدول، إعبلن 

يج جزء ال يتجزأ من أمن مصر وىو بمثابة مناوشة لمجانب اإليرانی تجاه تمک المنطقة، الدولة أن أمن الخم
أما الشؽ الثانی ىو القطيعة الدبموماسية لدولة قطر بعد أن ثبت تعاطييا مع التنظيمات اإلرىابية التی تنفذ 

ا، وتمک القطيعة لم عمميات ضد القوات المسمحة المصرية، باإلضافة لتمويل أنشطتيا والدعم الموجستی لي
تشمل دولة مصر فقد بل ضمت العديد من الدول العربية وعمى رأسيا دول الخميج العربی؛ المممکة العربية 
السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دولة الکويت، البحرين، وغيرىا من الدول العربية، وبالتالی 

القطرية وتعزيز العبلقات الخميجية المصرية وحماية أمن  سياستيا تجاه الخميج العربی استيدفت ردع الدولة
 .الخميج العربی من التحرش اإليرانی حتى لو من خبلل الترىيب والتمويح بالقوة

کما أثر الممؼ الفمسطينی عمى السياسة المصرية وخاصة التجاوزات التی تم ارتکابيا فی حؽ الشعب 
الدولی إلى إدانة العدوان اإلسرائيمی عمى قطاع غزة ووصفتو الفمسطينی فقد دعت الدولة المصرية المجتمع 

بأنو غير إنسانی، کما أنيا أدانت کذلک عممية بناء المستوطنات والتوسع فييا، وأقرت بحؽ الشعب 
الفمسطينی فی دولة مستقمة عاصمتيا القدس الشرقية، وىذا ال ينفی حفاظ الدولة عمى بنود اتفاقية السبلم 

ائيل ومراعاة ذلک ضمن تمک المعايير، کما أن السياسة الخارجية المصرية ما زالت تنظر بينيا وبين إسر 
لمدولة اإلسرائيمية باعتبارىا الميدد الرئيسی لؤلمن القومی المصری وذلک ألنو تخطى التيديد بل تعدى بالقوة 

ممية وبالتالی فإن سياسة المسمحة عمى أجزاء من الدولة ولکن تم استرداىا بالحرب المسمحة والمفاوضات الس
 .مصر الخارجية تعمل وفؽ ىذا األساس

وأخيًرا عن تأثير المتغيرات الدولية عمى تمک السياسة فيتضح جمًيا من خبلل االستراتيجية التی اعتمدتيا 
والتی استيدفت توسيع نطاؽ عبلقات الدولة المصرية بالخارج وذلک من  0293الدولة وخاصة بعد يونيو 

د عبلقاتيا وتحقيؽ مصالحيا من خبلل موازنة عبلقاتيا بمختمؼ الدول، کما أنيا وطدت من خبلل تحيي
عبلقاتيا بالدولة الروسية والصينية من خبلل االستثمار فی الدولة المصرية من قبل تمک الشرکات، ناىيک 
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دولة، وال يمکن عن صفقات التسمح، کما اتجيت لمقارة األسيوية لربطيا بنطاؽ برامج وتطمعات وأىداؼ ال
إغفال عبلقاتيا بالجانب األوروبی باإلضافة لحفاظيا بعبلقاتيا بالواليات المتحدة األمريکية وسعييا لعودة 
المعونات العسکرية التی اقتطعت خبلل ىذا العقد کإجراء تحفظی عمى اإلجراءات والتحوالت التی مرت 

 .بالدولة
ما ىی إلى ترجمة لبرنامج الحاکم السياسی الذی يترجمو  ويخمص مما سبؽ أن السياسة لخارجية ألی دولة

لسياسة عميا تنقسم بدورىا لسياسة داخمية وأخرى خارجية وتأتی الخارجية کأداة لتحقؽ أىداؼ وبرامج 
وتطمعات الدولة فی الداخل والخارج، کما أن األمن القومی يعتبر أحد محدداتيا بل أنو الرکيزة األساسية التی 

السياسة الخارجية لمدولة، لذا فی ىذا الفصل قد أفاض الباحث فی تفصيل مفيوم تمک السياسة  تشکل دوائر
باإلضافة إلى أبعادىا ومحدداتيا التی تنقسم بدورىا إلى داخمية وخارجية، ثم تم التطرؽ السياسة الخارجية 

اتيا، ثم التطرؽ لمفيوم المصرية بالتخصيص وذلک برصد مبادئيا، وأبعادىا، باإلضافة إلى دوائرىا ومحدد
األمن القومی وأبعاده، وخصائصو باإلضافة إلى سماتو ومنو إلى أدواتو ووسائل تحقيقو وباإلسقاط عمى األن 
القومی المصری من خبلل رصد تحدياتو ومحدداتو، لذا يمکن اعتبار أن األمن القومی جزء ال يتجزأ من 

دائيا، کما أن السياسة الخارجية أداة من أدوات الدولة عمل لسياسة الخارجية بل والفاعل الرئيسی فی أ
لمتعبير عن أيدولوجيتيا واستراتيجيتيا لمخارج ونقل التفاعبلت والتحرکات الخارجية لمداخل ومنو إلى ردود 

 .األفعال أو حتى األفعال تجاه الظروؼ الدولية الطارئة
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


