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 املقدمة

السياسددا الرايةيددا هددم االددا هةدداي  الالقدد  لددل العن ددا  ال  ليددا  م هددم رنل ددا تتال دد ي  تعدد 
 العن ا  اليم ال  ل  لف ا الذه العن ا  يةب ل ا السياسا الرايةيا .

سديتا الادا   لل اطاي القثنا ق ل اتةاالا  السياسا الرايةيا الهصييا لل ظدل قمدا السيسدل 
تهددد    30يةيدددا الهصدددييا هندددذ تنقدددل الددديميس ا سدددال  هقهددد  هيسدددل لدددل نظددديل   دددا السياسدددا الرا

   دددددا الدددددي ا هدددددم قالدددددا اللهددددد ى   ددددد ا ال نددددد    قالدددددا الف ندددددا السياسددددديا  ايهنيدددددا  2013
 اي تصدددا يا  الهةتهعيدددا التدددل هدددي  ال دددا الدددالن   التدددل الددد  يالا تفددديى  يددد  ا    دددا صدددان  السياسدددا 

اسدا الرايةيدا لال د  هدا هداالل اي تيةهدا ل  ا د  الد ار ل الرايةيا  لعاليت ا  ت ة ات ا قيد  ام السي
 طاليعا النظاا السياسل الااما ليه.  

 هد   الهسسسديا الهد ل هم الني يي الاا  نظيه   ا آليدا السياسدا الرايةيدا لدل الدذه ل    يه
ردنل ة ات دا ا  يهيدا      ليدا  لل صدنع ا  االدا هقد  ا  السياسدا الرايةيدا الهصدييا  لظدن   دم ت  

 ذه اله ل.ال
 .اواًل: اهمية البحث

 :ثل االهيا الالق  لل ناطتيم اساسيتيم الهاتته
 ايق ا   الهسايا   الت ة ا  السياسيا الهصييا  الهيا    ا  يهيا . ياسا  -1
  اها. الة ل ال امي ا  يهيا     ليا  ق ل   ي هصي لل الهنطاا ا   يهيا  الشي  ا  سط -2

 
 ثانيًا: أشكالية البحث.

تمهم اشماليا الالق  لل التعيف   ا ت ة ا  السياسا الرايةيا الهصييا 
   ذلك هم  2014لتيل القم ها الهنترالا  اا  هق  ات ا  اليامل صنع ا رنل 

 :رنل هةه  ا هم التساسي  التل ستةيب  ن ا ال ياسا
 ؟هاال  هف  ا السياسا الرايةيا -1
 ؟ياهاالل اليامل صن  السياسا الرايةيا الهصي  -2
مدددان م الثانلايندددايي  صددد ي  الدددا  25هددداالل هقددد  ا  السياسدددا الرايةيدددا الهصدددييا العددد  ثددد يل  -3

 ؟السيسل
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 ؟هاالل ايتةاالا  اي  يهيا ل سياسا الرايةيا الهصييا -4
  ؟هاالل ايتةاالا  ال  ليا ل سياسا الرايةيا الهصييا -5

 ثالثًا: فرضية البحث.

السياسا الرايةيا الهصييا ش     هنذ ت لل اليميس ام " ينط   الالق  هم لينيه هفا الا: 
 ال  الفتا  السيسل الع ي  هم النةاقا  س ا    ا الهست   اي  يهل ا  ال  لل  ايهي الذي 

 ." انعمس   ا   ي  همانا هصي اي  يهيا  ال  ليا

 .رابعًا: المنهج المستخدم

ا      استر هنا الهن ج ال صفل تعته  ال ياسا اس  ب الالق  الع هل لل هاايالت ا له ن   
 التق ي ل مأ ال هعيلا لل تتال  ه ن ع الالق .

 .خامسًا: هيكلية البحث

 الهالق  اي للنن   م الها ها  الراتها   تنا ل ثنثا هالاق      اتا تاسيا الالق  
 ي لالهط ب اتنا ل     سا الا ثنثا هطالب    ايطاي النظيي ل سياسا الرايةيا الهصييا  

الهط ب اها الهط ب الثانل اليامل صن  السياسا الرايةيا الهصييا   هف  ا السياسا الرايةيا   
مان م الثانل  ص ي   25هق  ا  السياسا الرايةيا الهصييا الع  ث يل لا   نقنا ليه الثال  

ايتةاالا  اي  يهيا ل سياسا الرايةيا لمام تق   ن ام الهالق  الثانل  اهاالا السيسل. 
ثنثا هطالب  الهط ب اي ل السياسا الرايةيا الهصييا قيال    سا اينا    الهصييا ا

الهط ب الثال  السياسا    اهااسياميل    الهط ب الثانل السياسا الرايةيا الهصييا قيال تيميا
ايتةاالا  ال  ليا ل سياسا لياليم الهالق  الثال    ةا الرايةيا الهصييا قيال السع  يا. 

قيال  الهط ب اي ل السياسا الرايةيا الهصييا   اليميتنهم ثنثا هطالب   ا الهصييا الرايةي
الهط ب الثانل السياسا الرايةيا الهصييا قيال ي سيا تنا ل ال ييا  الهتق ل ايهييميا    

  الهط ب الثال  السياسا الرايةيا الهصييا قيال الصيم. لل قيم  يس  ايتقا يا  
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 املبحث االول
 طار النظري للسياسة اخلارجية املصريةاال

 
طاي النظيي لل متاالا الالق  الع هل  ايا لل ايالهيا هم اةل ا الدا ا  القد  هدم اللهد ى الدذي يهثل اي

 لددل ه ندد ع السياسددا   الالاقدد  الددا  ياسددت ا ينتدداب الالقدد  هددم رددنل صدديا ا الفمدديل ا  الظددااليل التددل ي دد ف
طددداي النظددديي الدددا اليدددام هف ددد ا السياسدددا الرايةيدددا الشدددمل  ددداا  اليدددام الرايةيدددا الهصدددييا سدددنقا ل لدددل الدددذا اي

رصامص ا  االهيت ا  لظن   م اليام  ت نيح اليامل صن  السياسا الرايةيا لل هصي.   ياسا هق  ات ا العد  
 -مان م الثانلاينايي  ص ي  الا السيسل   ذالك هم رنل الهطالب التاليا: 25ث يل 
 

 املطلب االول
 ة اخلارجيةمفهوم السياس

 
السياسا الرايةيا الل اق   االا اال اف لعاليا  ال  لا التل تعهل هم رنل ا لتنفيدذ االد ال ا لدل الهةتهد  

ا الهدا ته مدده الد  لل   تعتالدي ال  لدا الدل ال قد ل ا ساسديا لدل الهةتهد    الدل الهسال دا لههايسدا السياسدا الرايةيد
 همانيا  الها يا  العسمييا.هم هال ا السيا ل  اي

ي ددا ام العددى الالددداقثيم يددي م الدددأم ههايسددا السياسدددا الرايةيددا ليسدد  هاتصددديل   ددا الددد  ل لاددط الدددل ام   
الشيما  هتع  ل الةنسيا   الهنظها  اي  يهيا مالةاهعا العياليا  الهنظها  ال  ليا مدا ها الهتقد ل الهدا ته مده 

 .(1)اه  ال  ل التاالعا ل  ل ا سياست ا الرايةيا الراصا التل    تتف  ا  ترت فهم شرصيا ا تالاييا 

     قا ل المثيي هم الهن ةييم لل هةال السياسا الرايةيا ام يا ه ا تعييفا  هق  ا  ل سياسا الرايةيا .

 .تعريف السياسة الخارجية
مددد ي  يعددديف السياسدددا الرايةيدددا الأن دددا :السياسدددا الرايةيدددا ل  لدددا هدددم الددد  ل تقددد   هسددد م ا تةددداه ال  لدددا 

ج  اللايددا هن ددا تقايدد  النددل الظددي ف الههمنددا ل   لددا الددالطي  السدد هيا التددل ي تصددل قدد  ايرددي   ان ددا اليندداه
 .  (2)القيب

                                                 

 2005ا8ا19  1291اش ا   الاس  السياسا الرايةيا  الق اي الهته م  ع  (1)
 22  ص2011-1اقه  ن يي النعيهل  السياسا الرايةيا   اي  اليام ل نشي  الت  ي   الهه ما ايي نيا ال اشهيا  ط (2)
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ةهي  ص ي النشداط الردايةل قتدا  لد  لدا تصد ي اها ال مت ي قاه  يالي  ليعيف السياسا الرايةيا الأن ا: 
صددد ي لي يدددا ل قيمدددا  دددم ال  لدددا مقايادددا نظاهيدددا  ام نشددداط الةها دددا م ةددد   قندددايي ا  التعاليددديا  الذاتيدددا م
 .(1)الرايةيا تنط ي  تن يج تق  الذا الالاب ال اس  الذي نط     يه اسا السياسا الرايةيا

هقهدد  السددي  سدد يا الددا يالددط السياسددا الرايةيددا الهةه  ددا هددم ايالعددا  ل ددل ل يدده: اليندداهج  الينهددا يددذالب  .
 هةه  دا الالد امل الهتاقدا هدم اةدل تقايد العهل الع نل الذي يرتايه الههث  م اليسهي م ل  ق ل ال  ليدا هدم الديم 

اال اف هق  ل لل الهقيط الرايةل  طالادا  ل دذا التعييدف لدأم السياسدا الرايةيدا تنصديف الدا هةه  دا اساسديا 
 .(2)الاليناهةيا الع نيا  ايرتياييا  ال  ليا  الرايةيا  هم ا العا  الل ال اق يا  اليسهيا 

 
 .أهمية السياسة الخارجية

الرايةيا اق  العناصي اليميسيا الهم ندا ل سياسدا العاهده ل   لدا  ل دل تتندهم اترداذ الاديايا  تع  السياسا 
  يهل ل   لا   هدم ثدا ل دل تقتدل ه  عدا  هيم يدا  لدل السياسدا العاهدا. اليد  ام هتع اا الا هم ال طنل  الميام ايال

الا اري .  الالنسدالا لدالعى ال قد ا   السياسا العاها ترت ف هم  ق ل   ليااالهيا السياسا الرايةيا لل اطاي 
تعتالدددي السياسدددا الرايةيدددا ا ال يميسددديا لتقايددد  االددد اف السياسدددا العاهدددا. الينهدددا تقتدددل السياسدددا الرايةيدددا هماندددا 

 .(3)ق ا  ايري   اال اف السياسا العاها لالعى ال  الاهشيا لل تقاي
 

 .(4)الخطوات التي تجسد السياسة الخارجية
التيةهدا الهصدالح الا هيدا الدا هالدا د  االد اف هقد  ل لدل قالدا تالندل سياسدا رايةيدا  يداا ال  لدا لدل اللالدب -1

 هق  ل.
ام صدددانعل الاددديايا  لدددل تيةهدددا الهصدددالح الا هيدددا  يأردددذ م لدددل قسدددالان ا الظدددي ف الاليميدددا الهرت فدددا   دددا -2

 الهست   ال ار ل  الرايةل.
 .ل الها يا  الالشييا  التمن ل ةيال  الع اهام تقاي  ايال اف الهيا  تقايا ا يتط ب هم صانعل الايايا  ي -3
 ياا صان  الايايا  هم تط يي رطته ا  الستياتيةيا تالعا  لا يا  ا  اهمانيا  ال  لا  الا  يةا هدم الههمدم -4

 التعاهل ه  ه ا ف السياسا الرايةيا الالس  ك العاننل هم اةل تقاي  ايال اف الرايةيا ل   لا.
 اييةااليا التل هم شأن ا تقاي  هصالح ال  لا الرايةيا  تالعُا لا يا  ال  لا.تتالنا ال  لا اله ا ف -5

                                                 

 19اقه  ن يي النعيهل  هص ي سال  ذميه  ص (1)
ةاهعا الل ا   هة ا الع د ا السياسديا  اللد ا    -هثنا   ل اله  ا ي    ا   ت ييس السياسا الرايةيا لل م يا الع  ا السياسيا(2) 
 2009  39-38ع

 27  ص 1998-2هقه  السي  س يا  تق يل السياسا الرايةيا همتالا الن نا الهصييا  هصي  ط (3)
 27اقه  ن يي النعيهل  هص ي سال  ذميه  ص (4)
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 يدداا هسسسددا  ال  لددا ةهيعددا   التادد يا   يي ل تادد ا الددذي انة تدده الددذه الهسسسددا  تةدداه تقايدد  االدد اف ال  لددا -6
 الرايةيا.

 .خصائص السياسة الخارجية
  تتهثددددل ايةيددددا رصددددامص  سددددها  هقدددد  لسياسددددا الريددددذالب هعظددددا  ايسدددد  العن ددددا  ال  ليددددا الددددا ام ل 

  .(1)الايتل:
 ل ل تعالي  م سياسا يسهيا ل   لا يتالناالا ة ا  ال  لا التنفيذي. -1
ل دددل تعالدددي  دددم سياسدددا يسدددهيا ل   لدددا يتالناالدددا ة دددا  ال  لدددا التنفيدددذي لع ا سدددالل الهثدددال هدددا يصددد ي  دددم  -2

الينهدا هدا يصد ي  دم اي ايل ايهييميدا هدم الم نليس ييعالي  م السياسا اليسهيا ل  ييا  الهتقد ل ايهييميدا   
 س  ميا  رايةيا الل هم صهيا سياست ا الرايةيا.

 الدددل سياسدددا هع ندددا :  تق ي  دددا يدددتا  الدددي تق يدددل السياسدددا   التصدددييقا  الهع ندددا اليسدددهيا. ام السياسدددا  -3
 دا  ال  ليدا. سياسدا  قد ل   ليدا ا ا  الهقديط الردايةل  الدذا هدا يهي الدا  دم العن الرايةيا ل   لدا تتصديف الدا

السياسددا الرايةيددا الددل هددا يصدد ي  ددم الههث دديم اليسددهييم ل   لددا ال اقدد ل مدد ن ا الددا الاددا ييم   ددا الدد اا ال قدد ل 
 التعالما ه اي الا هم اةل تنفيذ ت ك السياسا.

 
 .(2):األهداف االساسية في السياسة الخارجية لكل دولة

 هل  يم م ذلك هم رنل:الهقالظا   ا استانل ال  لا  سيا ت ا  اهن ا الا  -1
 هقا لا ا اها  ن ا  ةي ل ه  ةييان ا. -ا
 هرت فا الهظاالي ه   ييالا ه  ال  ل. ال ر ل لل هقالفا  -ب
القصددد ل   دددا هع ندددا   سدددمييا  ا تصدددا يا  الددد ر ل لدددل هعاالددد ا  يسدددهيا  تمدددتن   سدددمييا  سياسددديا  - 

  ا تصا يا.
 ف اي ل  الدددل الددد  ا  ال  ال سدددي ا ل قفددداظ   دددا سددديا ل ال  لدددا يتالط الدددذا ال ددد ف الال ددديددد    يدددا ل  ددد ل ال  لدددا: -2

لاددد ل ال  لدددا الدددل هددد يج هيمدددب هدددم هةه  دددا هدددم   اهدددل السياسددديا  اي تصدددا يا  الالشدددييا  الةلياليدددا   اهن دددا.
تمن ل ةيا  النفسيا الا  يي ذالك.    ل ال  لا الل التل تق   سياست ا الرايةيا يم السياسا الرايةيا تيتالط  ال
 ستن  الا   ل ال  لا.  ت

                                                 

-2011 الي  هيه م ايستهيايا  الثالا  لدل السياسدا الرايةيدا الة امييدا لدل ظدل التقد ي  السياسديا لدل الهنطادا الهلاياليدا  (1)
-25ص   2016سعي ل الة امدي -  يسالا هاةستيي  يي هنش يل  م يا القا    الع  ا السياسيا  ةاهعا  .الطاالي ه يي2015
26 
 . اش ا   الاس  هص ي سال  ذميه (2)
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تطد يي الهسدت   اي تصدا ي ل   لدا:  الدذي يعتالدي الد ف الداا هدم االد اف ال  لدا  الدل ام  ةد   ال  لدا يسددتن   -3
 الا  ة   ا  ل ا تصا يا يت لي لي ا الق  اي نا هم الثي ل ال طنيا.

نيددا ل سياسددا الرايةيددا انددالا الددا ايالدد اف السدداالاا نسددتطي  الادد ل ال ةدد   ةه ددا اينددا  هددم ايالدد اف الاان  
 :(1)نذمي هن ا 

 العهل   ا نشي ايي ي ل ةيا  الثاالا الراصا الال  لا رايج ق   الا. -1
 العهل   ا ت  يا اسس السنا اي  يهل  ال  لل. -2

 
 .ادوات السياسة الخارجية

 .(2)ياسا الييهام ا  ا  السياسا الرايةيا الا ثهام ا  ا  هق  ل 
 سيا: اي  ا  ال ال  ها -1

 تنددا اله ددايا   الهدد اي  التددل تسددتعه  ا ال  لددا لددل تهثيددل ذات ددا ا ا  ال قدد ا  ال  ليددا ايرددي   التفددا ى  
الها لدل ذلدك شدي  سياسدت ا ا ا  الاندايا ال  ليدا  قهايدا ه اطني دا  ههت مدات ا لدل الردايج  تنظديا تعداه  ا  هع ا

 ددا هددم الهدد اي   الل شددالما السددفايا   الانصدد يا  هدد  ايةانب. تعتهدد  اي  ا  ال ال  هاسدديا   ددا ت ظيددف هةه  
  الهف نيا    ييالا هم ا  ا  ايتصال ال  لل.

 اي  ا  اي تصا يا: -2
تشهل اي  ا  اي تصا يا اينشطا التل تستعهل ل تأثيي لل ا ايل ت  ي  الثي ل اي تصا يا ا   ي  قد ا  

ك الالنام   الر ها   تالا ل الثي ل  الهعداهن  الهاليدا   ليا اري .  تشهل ت ك اينشطا انتاج  ت  ي   است ن
  ييالدا   هددنم اهث ددا ت ددك اينشددطا ا طددا   ط دب الهسددا  ا  اي تصددا يا.  التفددا ى قدد ل التنظدديا الهعدداهن  
التةاييا  التعييفا  الةهيميا   ا  ا  القهايا التةاييا   العا الا   الهفا نا  اي تصا يا   ا طا  الند يا  

 ن  ال  لا اي لا الالي ايا   ا  ا  تق ي  سعي صيف العه ا ال طنيا.ا مأ طا    تةايي
 اي  ا  العسمييا : -3

 الددل هةه  ددا الهاددييا  الهتع اددا الاسددتعهال ا  التصدد يي الاسددتعهال العنددف الهسدد ح الهددنظا ندد  ال قدد ا  
ت  يع ددا   اسددتعهال ا  الت  يدد  ال  ليددا ايرددي .  تشددهل الددذه اي  ا  انشددا   دد ا  هسدد قا  تسدد يق ا  تدد ييال ا    

الاسددتعهال الادد ل   الهسددا  ل العسددمييا   اللدد   الهسدد ح   تادد يا  ه يددا  ت  يدد  الادد ا  سدد ا  الالناددل الالقدديي ا  
الة ي  تص يي اي  ا  العسمييا  تط يي ايس قا   تلييي قةدا الهادييا  العسدمييا الهشد يل العسدمييا    اد  

 ح.هس الهقالفا  العسمييا  ال ة ا ال
 ا   ا  السياسيا ال ار يا: -4

                                                 

 .اش ا   الاس  هص ي سال  ذميه (1)
 .94-91هقه  السي  س يا  هص ي سال  ذميه  ص  (2)
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تنصدديف اي  ا  السياسدديا ال ار يددا الددا ت ددك اله ددايا   الهدد اي  التددل تسددتعه  ا ال  لددا لمسددب تأييدد  الادد   
السياسيا الشأم التعاهل ه   نايا السياسا الرايةيا.  هم ثا  لأم   يل صدان  السياسدا الرايةيدا   دا التعاهدل 

لل   لته  امتسداب تأييد الا لسياسدته  ل هده لقيمدا النظداا  ا  اتده الاان نيدا  ا  اييدا ه  هرت ف الا   السياسيا 
    ياته الهاليا  التنظيهيا الل هم اليم ا   ا  ال اها التل يهمم ت ظيف ا لل  ه يا السياسا الرايةيا.

 ا   ا  ايسترالاييا: -5
 ها  الهتع اا الا يا   رطط  ن ايا  س  ميا   ياص  ال ا اله ايا   اله اي  الهستعه ا لةه   تفسيي الهع 

ال قدددد ا  ال  ليددددا ايرددددي .  تشددددهل ت ددددك ا   ا  اله ددددايا  الراصددددا الميفيددددا ةهدددد  الهع  هددددا    تفسدددديي ت ددددك 
 الهع  ها   مها تشهل هةه  ا هم اله اي  مأ  ا  ايستطنع  التةسس   ا  ا  اليه   لك اليه    ييالا.

 ا   ا  اليه يا:-6
هقا لا التأثيي لل الماي    ا   ا  اليه يا هةه  ا هم ا  ا  السياسا الرايةيا التل تتنهم ين يج تق

ايرييم.  تشهل ت ك ا   ا  هةه  ا هم اي  ا  ال  اميا  ايي ي ل ةيا  الثااليا.  تنصيف ا   ا  ال  اميا 
رددب  يددي اليسددهيا لددل ال قدد ا  ال  ليددا الددا ت ددك اينشددطا اله ة ددا الددا التددأثيي لددل هفددااليا ا لدديا  العددا ييم  الن

الهةتهد   ايري . اها ا   ا  ايي ي ل ةيا لأن ا ت  ف الا نشي تص ي هثالل شاهل لها يناللدل ام يمد م   يده
ل ةيدددا لدددل ان دددا تيمددد    دددا ت ظيدددف لدددل الهسدددتاالل. اهدددا اي  ا  الثااليدددا ترت دددف  دددم ا   ا  ال  اميدددا  ايي ي  

الثااليدا العدي ى   اهدايردي    هدم اهث ت دا اشعالل لل التدأثيي   دا ال قد ا  ال  ليدا انتاج الثاالل  التيا  الاي
 لل الرايج   نشي تع يا الا هيا لل الرايج   ييالا.

 ا   ا  الع هيا  التمن ل ةيا: -7
لا تشهل ا   ا  الع هيا  التمن ل ةيا ل سياسا الرايةيا اله اي   اله ايا  التل تنط ي   ا استعهال الهعي 

 الع هيددا  النظييددا   تطالياات ددا لقددل هشددمن  هعينددا.  تتدديا   ت ددك اي  ا  هددااليم هةددي  التالددا ل الع هددل   الددياهج
الهسدددا  ل الفنيدددا الدددا ت ظيدددف اي هددداي الصدددنا يا للددديى ا تصدددال الردددايةل   استمشددداف الفندددا  الردددايةل 

  الهقيطا  الايشتياك ه  ايرييم.
 اله اي  الطاليعيا:-8

م الدددل رالصددا هددم الالددا  ا   لددديس ي  الطاليعيددا ةهيدد  الهددد اي  الهتاقددا ل هةتهدد   التددل تمدد  ياصدد  الدداله ا
نسدام  رددل لددل  ة  الددا.   دد  تسددتعهل الهدد اي  الطاليعيدا مددأ ال هددم ا  ا  السياسددا الرايةيددا.  هددم اهث ددا الددذه لأل

ا ا  السددد    ددديى الددديميس 1973اسدددتعهاي  قظدددي تصددد يي الالتدددي ل العيالدددل الدددا العدددى الددد  ل اللياليدددا سدددنا 
 .1980سياميل سنا لتق يل العى هياه النيل الا ا
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 املطلب الثاني
 هياكل صنع السياسة اخلارجية املصرية

 
الهصييا  تتق   اليامل صن  السياسا الرايةيا 2014 لاا  ل ست ي ةه  ييا هصي العياليا الصا ي  اا 

 -لل ايتل:
 

  -:أواًل: السلطة التنفيذية
 ندد اال ا.  يمدديس الةه  ييددا   يمدديس الدد  يا  ا  يمدديس هة ددس الدد  يا   ن االدده   تتمدد م هددم يمدديس الةه  ييدد

نت ددا  هددد ل سدد فه  ي يةددد   ا ددد ل هين يددا تالددد ا هدددم اليدد ا التدددالل ي السدد طا التنفيذيدددا  ينترددب لهددد ل ايالدد  سدددن ا 
 ادددا لعدددد     اليدددا الهطع العددداا السددديي الهالاشددددي   ذلدددك الا انتراالددده اي لهددد ه  اقددد ل  ينتردددب  ددددم طييددد  اي تددديا

 .(1)ايص ا  الصقيقا   يميس الةه  ييا ال  الذي يم ف يميسا  لهة س ال  يا   التشميل القم ها
  

( تفيدد  ام السدد طا التنفيذيددا تتيمدد  لددل يدد  يمدديس الةه  ييددا ل دد  يتهتدد  157-146(  هددم )139الهدد ا  )
الد  لده سد طا االدياا الهعاالد ا  الس طا صن  الايايا   اتراذالا الشمل  اا  راصا لل هةال السياسدا الرايةيدا   

 .(2)ثا الية ع الع  ذلك لهة س الن اب ي تها الا
 

  -هة س ال  يا  :-1
يتمد م هددم يمدديس هة ددس الدد  يا    ن االدده   الدد  يا   ند اال ا   يتدد لا يمدديس هة ددس الدد  يا  يماسددا القم هددا 

م دددف يميسدددا  لهة دددس  شددديف   دددا ا هال دددا   ي ة  دددا لدددل ا ا  ارتصاصدددات ا.  يمددديس الةه  ييدددا الددد  الدددذي ي
 .(3)ال  يا   التشميل القم ها

 
( ة الي ارتصاص هة س ال  يا  ال  هشايما يميس الةه  ييا لدل يسدا السياسدا 2(  )1( )167الها ل )

العاهدا ل   لددا   ا شددياف   ددا تنفيددذالا  الهقالظددا   ددا اهدم الدد طم  قهايددا قادد   الهدد اطنيم  هصددالح ال  لددا  
ي الهة س ليها يتع   الالسياسا الرايةيا الشمل رداص ليهدا  د ا هدا يتع د  الد  ايل  ذلك الشمل  اا  لا يتق      

 .(4)( هم ال ست ي168الرايةيا الا تالايالا   ايل هرتصا ال ذا الهةال  ها ل )
                                                 

 .2014(  الصا ي  اا 163(  )136(  )143(  )140(   )139 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  اله ا  )(1) 
 .(157-146(  هم )139 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  اله ا  )(2) 
 .(146(  )163يا  اله ا  ) ست ي ةه  ييا هصي العيال (3)
 .(2(  )1( )167 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  الها ل ) (4)
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 -  ايل الرايةيا: -2
هددد  الة دددا  الهعنيدددا   هتاالعدددا تنفيدددذالا   الت ةيددده يتددد لا   يدددي الرايةيدددا  نددد  سياسدددا   ايتددده الالتنسدددي  

 .(1) ايل العن ا  الرايةيال   لا.  ترتص   ايل الرايةيا الا ي االا   ذلك لل اطاي السياسا العاها ال
 

 -ثانيًا: السلطة التشريعية )مجلس النواب(:
يتدد لا هة ددس الندد اب سدد طا التشدديي    ا ددياي السياسددا العاهددا ل   لددا   الرطددا العاهددا ل تنهيددا اي تصددا يا  

التنفيذيا   ذلك م ه   ا النق  الهاليم اها ل   لا   يهايس الي االا   ا ا هال الس طا الع تها يا  اله ا نا اية
 تياع العدداا الندد اب هددم  دد   ي ياددل  ددم ايالعهامددا  رهسدديم  ندد ا   ينترالدد م الددايلددل ال سددت ي. يتشددمل هة ددس 

نيددا  السياسدديا  السدديي الهالاشددي.  يشددتيط لددل التيشدديح لعندد يا الهة ددس ام يمدد م هصددييا  هتهتعددا  القا  دده اله 
تال سنه ي ا لتح الاب التيشيح  م رهس   شييم  التع يا ا ساسل   ا ا  ل   اي  قاصن    ا ش ا ل اتهاا

  .(2)سنا هين يا
 

( الس طا التشييعيا تتهثل لل هة س الن اب  ي ي ة  نص لل ال ست ي له هدا السد طا 138-101اله ا  )
رايةيددا لمددم هددم رددنل هة ددس الندد اب يع ددم يمدديس الةه  ييددا الادديايا  التشددييعيا لددل صددن   دديايا  السياسددا ال

السياسيا اله ها لل هةال السياسدا ال ار يدا  الرايةيدا  ذلدك لدل الة سدا ايلتتاقيدا ا  الهناسدالا  اله هدا التدل 
تسدددت ةب الددد   ل الدددا  اددد  ة سدددا طايمددده لهة دددس النددد اب   ياددد ا هة دددس النددد اب  سدددت ييا  الا تهدددا  الهعاالددد ا  

يرص السياسا هم  ا   الرطاب الدذي ي ايده الديميس  يميس الةه  ييا  يالق  هايتفا ا  ال  ليا التل االيه ا  ا
لدددل هة دددس النددد اب  ذلدددك ال اسدددطا لةدددام العن دددا  الرايةيدددا  الشدددس م العياليدددا  الددد لاع الاددد هل  ذلدددك اللددديى 

  .(3)التص ي   اله الاا  ا نم الاليانا  التل تتف    يايا  يميس الةه  ييا
 

  -ثالثًا: السلطة القضائية :
الددل سدد طا هسددتا ا تت يالددا الهقدداما   ددا ارددتنف ان ا  ددا   يةات ددا  تصدد ي اقماه ددا  لاددا  ل اددان م  يالدديم 

تسدداط الالتاددا ا. تادد ا مددل ة ددا ا  اليمددا  الانددايا  ةييهددا يا  الاددان م صددنقيات ا   التدد رل لددل شددم م الع الددا 
ن ددا ه ا نددا هسددتا ا ينا شدد ا هة ددس الندد اب الماهددل  ناصدديالا   تدد يج العدد   ندداميا   ددا شددم ن ا   يمدد م لمددل ه

ا يايالددا لددل اله ا نددا العاهددا ل   لددا ي هددا   اقدد ا    يسرددذ ياي ددا لددل هشددي  ا  الادد انيم الهنظهددا لشددم ن ا.  الانددال 
 اةالددا   هسددتا  م  يددي  دداال يم ل عدد ل  ي سدد طام   ددي ا لددل  ه  ددا لليددي الاددان م  الددا هتسددا  م لددل القادد    ال

تعيين ا  ا ايت ا   تاا  الا   يدنظا هسدا لت ا تأ ياليدا .  تمد م ة سدا  الهقداما   يق   الاان م شي ط  اةيا ا 
                                                 

 .(168 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  الها ل ) (1)
  .(102(  )101 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  اله ا  ) (2)
 .(138-101 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  اله ا  هم ) (3)
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  نيا  اي اذا  يي  الهقمها سييت ا هيا ال ل نظاا العاا  ا  اآل اب   لدل ةهيد  ايقد ال يمد م النطد  الدالقما 
 .(1)لل ة سا   نيا

 
ه لددديس النددداك   ي هالاشددي ل سددد طا الانددداميا لددل  نددد   دددياي السياسدددا ( ت ندددح اندد190-184الهدد ا  هدددم)

الرايةيا لمم الطيياا  يي هالاشيل لدل  ه يدا صدن  الاديايا   ذلدك  دم طييد  االطدال العدى الاد انيم  ايتفا دا  
ال   ل   ا ال ست ييا ما يهمن ا الق  هم س طا الس طا التشييعيا  التنفيذيا لل هةال السياسا الرايةيدا اي ام 

 .(2)الذه الصنقيا  لا تستر ا ايا هيل
 

 -:ومن المجالس المستقلة التي تشارك في صنع السياسة الخارجية هي 

  -: مجلس الدفاع الوطني

ينشدددأ هة دددس الددد لاع الددد طنل  اليماسدددا يمددديس الةه  ييدددا   نددد يا يمددديس هة دددس الددد  يا    يمددديس هة دددس 
 يددا   يمدديس الهرددااليا  العاهددا   يمدديس ايمددام قدديب الادد ا  الندد اب     يا  الدد لاع   الرايةيددا   الهاليددا   ال ار

 يي ا ايل الهسدد قا    ددا ل الادد ا  الالقييددا   الة يددا   الدد لاع الةدد ي   يمدديس اليمددا  ه يددا  الادد ا  الهسدد قا   هدد
ستطنع.  ام الهة س يشايك لل صن  السياسدا الرايةيدا هدم ردنل النظدي لدل الشدس م الهرااليا  القياليا  اي

 .(3) سامل تاهيم الالن   سنهت االراصا ال

 -: مجلس األمن القومي
ينشدددأ هة دددس ا هدددم الاددد هل اليماسدددا يمددديس الةه  ييدددا    نددد يا يمددديس هة دددس الددد  يا    يمددديس هة دددس 

 الصددددقا   ايتصدددداي    التع دددديا   يمدددديس  ا    الرايةيددددا   الهاليددددا   العدددد لالندددد اب     يا  الدددد لاع   ال ار يدددد
ل صدن  السياسدا يس لةندا الد لاع  ا هدم الاد هل الهة دس الند اب.  ام الهة دس يشدايك لدالهرااليا  العاها   يمد
  الشددتا ان ا  ددا  دديايه اسددتياتيةيا  تقايدد  اهددم الددالن    ه اة ددا قدداي  المدد اي   ا  هدداالرايةيددا هددم رددنل ا

لرددايج   اتردداذ هل الهصدديي لددل الد ارل   اقت ام دا  تق يدد  هصددا ي ا رطداي   ددا ا هددم الاد   اترداذ هددا ي دد ا ي
 . (4)  ا الهست ييم اليسهل  الشعاللةيا ا  الن ها ل تص ي ل ا اي
 

 
                                                 

 .(187-184يا  اله ا  هم ) ست ي ةه  ييا هصي العيال (1)
 .(190-184 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  اله ا  هم ) (2)
 .(203 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  الها ل ) (3)
 (205 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  الها ل ) (4)
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 املطلب الثالث
 كانون الثاني وصوالً اىل السيسي 25حمددات السياسة اخلارجية املصرية بعد ثورة 

 
تهتدد  مددان م الثانلاينددايي  25لددل قايايددا ا هددي ام ا  ددب هقدد  ا  السياسددا الرايةيددا الهصددييا العدد  ثدد يل 

الددا هددا لينددته اي ندداع التددل تعيشدد ا الددالن  هددم  يدداا الثدد يل هددم  الاندد الددل الثدد يل  الا  ةددذ يالا الددا لتدديل هددا
تق يا  ة ي ل   ا السياسا الرايةيا الهصييا  هم ةيا  القالا ايهنيدا  السياسديا  اي تصدا يا التدل تهدي ال دا 

 ا نظهدا السياسدا التدل ت لد  السد طا لدل هصدي العد  الالن    اينا  تأثيي الذه التق يا    دا ةهيد  القم هدا  
الث يل   ام مام ال يةا  هرت فا هم نظاا  ري  الهعنا  ها اثي   دا  ه يدا صدن   دياي السياسدا الرايةيدا هدم 

رت فدد  هددم قيدد   يةددا التددأثيي لددل مددل هيق ددا هددم الهياقددل السياسدديا التددل هددي  ال ددا الددالن  )الهة ددس ا  اهددل  
  :(1)السيسل(.  هم االا الذه الهق  ا العسميي  هقه  هيسل  

 
 نلاينايي   قالا الف نا السياسيامان م الثا 25الظيف ايستثنامل الذي تهي اله هصي هنذ  ياا ث يل  -1

 الهةتهعيا  ا هنيا  اي تصا يا السام ل لل الالن  )  التل تعتالي قالا طاليعيا تق   لل اي ال د  يهدي لدل قالدا 
يعتالدي القد  ذاتده هدم  ساس(   ال  هاالتل ا   الا ان يع الث يل الا  الهةتهعيا  السياسياث يل  نتيةا التيامها  

االا هق  ا  السياسا الرايةيدا ل ال د   لالسياسدا الرايةيدا ل ال د  هداالل اي تيةهدا ل  ا د  الد ار ل   قالدا اسدتاياي 
 النظاا السياسل القاما ليه.

مددان م الثددانلا ينددايي  لددل ظددل تياةدد  ايدديا ا   25عدد  ثدد يل الندداماا اي تصددا يا التددل تعددانل هن ددا هصددي ال -2
تةتدا   طا دا   طاع السدياقا  ايسدتثهاي   الصدع الا  التدل ت اة  دا الال يصدا الهصدييا   ايندطياالا  التدل 

انتاةيا   ي ل  هها يةعل هم ر هدا السياسدا الرايةيدا لن تصدا  الد طنل ندي يل ه قدا   يةعدل هدم الهصدالح 
 يط السياقا ا ل يا ل سياسا الرايةيا الهصييا رنل الذه الهيق ا  الهياقل الهاال ا.اي تصا يا  تنش

 ددد ا ايسدددتاياي السياسدددل الدددذي تهددد ج الددده الدددالن  لدددل ا اددداب الثددد يل   الدددذي تسدددتثهي ت ا ياتددده لفتددديل ليسددد   -3
هااليد  ايهد ي لدل  ة دا  الايدا ل السياسديا التدل تتد لاالالاصييل  قتدا تتندح هعدالا النظداا السياسدل الة يد   ت  

 الالن  لل هةال السياسا الرايةيا.
التقدد يا  ايهنيددا   الهتهث ددا التندداهل ظددااليل  اييالدداب لددل العددى الدد  ل العياليددا  هن ددا هصددي  ايهددي الددذي  -4

هد   ةد   ’ ليى   ا ايهم الا هل الهصيي تق يا   يي هسال  ا  هثل ت اة  الةها ا  الهس قا لدل سدينا 
يا  الدا هصدي.  لدل لةها ا  لل العه  الهصيي   استهياي  ه يا  ت ييب السن   الهرد رنيا نامها ل ذه ا
صدن  السياسدا الرايةيدا لدل هصدي   تأثييا  لدلالي التق ي ايهنل هم امثي الهق  ا   الع اهل تعقاياا ايهي  ي

                                                 

ا لدددل تايددديا السياسدددا  ياسددد 2011مدددان م ا  ل  25ايمدددام االددديااليا  ددد  ام  ت ة دددا  السياسدددا الرايةيدددا الهصدددييا العددد  ثددد يل  (1)
 .54-53ص  2016  55الرايةيا الهصييا الع  الث يل  هة ا الهستنصييا ل  ياسا  العياليا  ال  ليا  الل ا   ع 
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  السيسدل(  نظديا  لتدأثييه  ايل ال  لا الهصييا الشمل  اا  الا رص لل الهيق ا القاليا) لتيل اليميس  الد  الفتدا ا
السدد الل الهالاشددي لددل القالددا اي تصددا يا الهتي يددا الا سدداس  ل ال دد    التددل تعتالددي هددم امثددي الايدد   التددل ههمددم ام 
تسثي   ا صان  السياسا الرايةيا  قي  تدسثي القاةدا اي تصدا يا   دا القييدا  القيا يدا لدل اترداذ الاديايا   

   التل تم م ال  لا طيلا  لي ا. تق ي  اله ا ف لل ه اة ا ا  ها



 
13 

 املبحث الثاني
 توجهات االقليمية للسياسة اخلارجية املصرية

 
فل اي ناع   شلل هصي قص   ت ال يا 2013ته    30   2011مان م الثانل  25الع  ث يتل 

   ه  2014السياسيا  ايهنيا  اي تصا يا لل هصي  الع   ص ل القم ها الهنترالا الا القما لل  اا 
ةاال ل هم اةل اصن  اي ناع السياسيا  اي تصا يا  ايهنيا هم رنل تا يا العن ا   تقسين ا ه  ال  ل 

اسا الرايةيا الهصييا لل ثنثا  هم اةل تاليام ذلك سنتنا ل العى الت ة ا  اي  يهيا ل سيايري . 
 -:طالبه
 

 املطلب االول
 السياسة اخلارجية املصرية حيال اسرائيل

 
قيال اسياميل الل سياسا تالعيا لال     ف الةانب ايسديامي ل   دا الةاندب  الهصييالسياسا الرايةيا ام ا

الددد ا ا لقيمدددا الةددديا التدددل اطاقددد  الةها دددا ايرددد ام الهسددد هيم. سدددييعا   التاطددد  اطدددياف القمدددا لدددل الةاندددب 
ظدا  التالعيدا الهصدييا الهصيي ذلدك الرديط    د ه  تندا ي  ل ةاندب ايسديامي ل  لدا تمدم هطي قدا لدل اشد  لق

هعده  العد  ذلدك الد ا   يمدل التدياالط لدل      االد   هد  ل ماليديل لدل التعاهدل2011ل رايج  الل ث يل مان م الثدانل 
  تل   ا  2013ا8ا9اذ شن  طاميل اسيامي يا ال  م طياي  ايل لل شهال سينا  العن ا  اليم الطيليم هالميا   

سديامي ل م الاندال ا  لدا لدل الت ف يد م اي نادل ه  د  الة يديل ند   د اثيالا رهسا ه اطنيم  يد  ا ان دا ة دا ي م.
ام الةدديا الهصدديي الدد  الددذي  دداا التق يددل الهع  هددا  الددا اسددياميل  هددا همن ددا هددم تنفيددذ ال ةدد ا   ا"الةها ددا 

ة ا "سها "   يي ال لاع الهصيي  الفيي  ا ل  ال  الفتا  السيسل  الال  الة ا يا " لل سينا   انال  الانال ام
 ندداع الهنظهددا  الي   يددا ايهييميددا الددال   ف الددا ةانالدده ندد  رصدد هه لهفتدديى   ددا سددينا  ةددا   ايسدديامي ل ا

 .(1)السياسييم الهناصييم ل يميس الهع  ل هقه  هيسل
 

ا  يهددل ل نظدداا الهصدديي الة يدد    تشددهل   العدد  تدد لل السيسددل لسدد ل القمددا اصددالق    لددا اسددياميل االددا  اع
اله ا النلط   ا النظاا ايهييمل لع ا تةهي  الهسا  ا  العسدمييا لهصدي   الهسداالها ذلك لل ص ي   ل  ا

لددل يلدد  الع لددا ال  ليددا  ن ددا   لددل الهااالددل  ي  النظدداا الهصدديي التادد يا تنددا ي   يددي هسددال  ا  تشدديي الددا  لدد  
مثيديا   نتنيداال  انده يتصدل ال 2015العن ا    ها ا.   ال السيسل  لل ق اي له ه  " اشنطم ال سد " لدل اذاي 

                                                 

 2017ا1ا8العيالل الة ي   لن م   2013ايسيامي يا هنذ ي لي   –شييف ايهم  العن ا  الهصييا  (1)
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 ذمدددي ام العن دددا  الياالنددده تتسدددا الالثادددا  ايقتدددياا  هستشددد  ا  الهدددا يةددديي لدددل شددداله ة يددديل سدددينا   قيددد  اتاقددد  
اسياميل لهصي نشي   ا  لل هيم  سينا   شي  ا    ا الدي ا هدم ام اتفا يدا السدنا تهند  نشدي الاد ا  النداك. 

 ان ددا تر دد  هددم التشددميك  الع  انيددا   ام العن ددا  الةيدد ل  اشددا  السيسددل الالعن ددا  الهصددييا ايسدديامي يا   ددال
يهمم ام تس   اليم ال  ل العياليا  اسياميل لل قدال ت صدل ايسديامي ييم  الف سدطينييم الدا تسد يا  اله ةدب قدل 

 .(1)ال  لتيم لشعاليم
  

تتهتعدام ام هصدي  اسدياميل  س شدتي  الدييس يسيامي ل ل   هصي قاييا م اليم ي الع  ذلك صي  السفيي ا
قاليا  العن دا    يدا  انداف مد اليم ام النداك تفاالهدا    يدا  الديم الةيشديم الشدأم تطد ي اي نداع الالهنطادا  شداله 

م هدددم الههمدددم ام تمددد م  ن دددا هصدددي ة يددديل سدددينا .  هدددم ة دددا الددديميس الهصددديي  الددد  الفتدددا  السيسدددل  دددال ا
اثم يميس الس طا الف سطينيا هقه    الاس لظل اذا  اه  اسياميل التقاي  سنا ه  الف سطينييم     االأسياميل 

سدددتمناف هفا ندددا  السدددنا الددديم ال    دددا اسدددتع ا  ال  لدددا الهصدددييا ي يمددديس الددد  يا  ايسددديامي ل النيددداهيم نتنيدددا
ت ددا الطدديليم.  مددذلك  ددا  مدد اليم لددل تصددييقاته ليندديف ام   ل هنطاددا الشددي  ا  سددط يةددب ام تطددي  رنلا

 .(2) ا ا"   ييالا"سنهيا نظيا ال  لا اي ا  هشتيميم هثل تةانالا  ل ة   ا 
 

 املطلب الثاني
 السياسة اخلارجية املصرية حيال تركيا

 
ماسيا  ة  مل هدم هصدي  تيميدا الع  ل   هقه  هيسل هيشح ةها ا اير ام الهس هيم لل اينتراالا  الي 

ا لتمد م رييطدا ة يد ل لدل اي     اه ه الهنش    مام  ص ل هقه  هيسل يفتح الطييد   اسدعا  اهداا تيميد سن ه
الشي  ا  سط لتيميا سدتهثل هد  هصدي ثادن  ا  يهيدا   يدي هسدال   هندذ هامدا  داا   دا اي دل  ماند  هصدي اشد  

ي   دام ه  هددا  لاطا ددا  هدم القيمددا ايسددنهيا لدل العددالا العيالددل   ي لتيميددا المثيددي  ل اد  مددام نهدد ذج ا اقتياةدا  
اقالد  قيمدا ايرد ام الهسد هيم ام تدياه هندذ ام ط د  سداليل اله اة دا هد   نالع  ا  نا انه النه ذج الهط د ب الدذي

ظها القامها   ته   ساليل ايصن   ل ل هنذ ذلك القيم تت   لتةيالدا تالد  ل دا ام ايصدن  ههمدم هدم اين
يدا رنل ال ر ل لل العه يا السياسيا  ق الا  مذلك لام هيسل لم يمم ية  له ق يفا  له لدل اةد ا  ا  يهيدا هعا 

ل ث يا  لميف اذا مام الق يف لل   ل تيميدا  االهيت دا  لدذلك لدا يهدى شد يا    دا ت ليده القمدا اي  مدام هيسدل 
(  قنل الناك التيقيب ماليي اي ام ايقدنا 2012ه   ا  لقن ي الهستهي الياال  لق ب الع الا  التنهيا )اي  ل

                                                 

 شييف ايهم   هص ي سال  ذميه(1) 
    دددددددددددا الدددددددددددياالط 2016ا7ا5السيسدددددددددددل .. الدددددددددددل تعهاددددددددددد  العن دددددددددددا  الددددددددددديم هصدددددددددددي  اسدددددددددددياميل   القددددددددددديل  لدددددددددددل   ددددددددددد (2) 

http://www.alhurra.com/a/egypt-israel-relations/313666.html ا01:23  2018ا3ا22.  اري  يايل 
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نفذه  ال  الفتا  السيسل   يي ال لاع الهصيي العيينا ان اي  لةأل تق      ص ها اينانب العسميي الذي 
ف لددل تيميدا الدديم الدديميس  الد  ا  ةددل  يمديس الدد  يا  يةيدب طيددب اي   ددام  لدل ال قظددا  اي لدا قصددل ردن

ل ا  ايسل )ةل( ت نمه الي ت م ليا الا  ال  الفتا  السيسل لصي  اي   ام انه ي ي ال    ا هثل الذه اليسدالا  
 .(1)ي   ام الذي اترذ ه  فا  ص الا     يا  ن  اينانب العسميي لل هصيسياسا اام تنتصي  مام طاليعيا  

 
  لدددي  تيميدددا ل هعايندددا الهصدددييا التدددل لةدددأ  الي دددا  نددد ا  لنددداميا ت ددداةا اينادددنب العسدددميي  سياسدددته 

اة ل  دم  استنال  الهستهيا   الفعاليا  السياسيا ل ا. اي انه ال ا ه  هي ي ال    ام الهعايندا الهصدييا  د
ا ايل هعيمت ددا هدد  النظدداا لددل هصددي   ام مددل يدد ا ي يدد  لددل يسدد ب نظدداا ايناددنب  نددعف ةال ددا الهعاينددا  

 يلدى   لايا  يطالدب الأ دا ل هيسدل ل يماسدالانعمس الذا   ا هست   التص ب التيمل الذي مام سافه هيتفعا  ل
اا العسدميي مدام يشدم القهدن  السياسديا اينانب العسميي  اثايه ثا ارذ لل التياة . اها لدل هصدي لدأم النظد

 ا ددا السياسددا تةدداه تيميددا  رصصدد  الع يدد  هددم هادد يات ا  هة   الددا لتشدد يه  ا  اي نهيددا  ال ال  هاسدديا العنيفددا
سدددا  الهصدددييا الدددالت ال  التددداا هددد  اسدددياميل  ايهدددايا  لدددل تقطددديا النفددد ذ التيمدددل  اثدددايل التيميدددا  تقيمددد  الهسس

 الدل اتفا يددا تندي    دا هصددي يددا  هد   الديص  الي ندام لتيسدديا القد    الالقييدا    اد   هصدي اتفا الهشدمن 
هعدددا  قاددد ي  نفطيدددا لدددل هنطادددا شدددي  الهت سدددط   ر ددد  هصدددي   دددا ردددط الت اصدددل هددد  قددد ب العهدددال   تيميدددا

تيميدا  يصد   ةد   )لدتح ا   المي ستانل الدذي يرد ى قيالدا  ند  تيميدا.  العد  هقدا ي  اينادنب العسدميي لدل
الدذي تت هده تيميدا الايدا ل هقا لدا اينادنب العسدميي  لدل الادااليل   ا  ند  الصدقف الهصدييا ام الادااليل م لم (

 .(2)تعيى ت ليي ال ة   السياسل له.  المذا يال   ام الهسالا اليم هصي  تيميا ي ت ال العي ل
 

 2013تهد    مب اليميس الهصيي لدلالع  ذلك يلى اليميس اي   ام الي    ا اتصال هقه  الاليا  ل نا
امد ل هد  السيسدل لدل ايهدا يلى الة د س   دا نفدس الهلدقتدا  صدل ايهدي  شرصا  يدي هنتردب "  " الا تالايه
 ترفدديى  " شرصددا  يددي هي دد ب ليدده "  نم السددفيي التيمددل لددل الاددااليل  دد  ي  النظدداا لددل هصددي الددأ .الهتقدد ل

ا الالهثدل اهدا ليهدا العد  يدتيم  الد  هداي     يده هدال   لهست   الااما الاا اليم الال  يم هست   العن ا  ال ال  هاسي
 ددا ل النظددي لددل ه  ف ددا هددم النظدداا الادداما لددل هصددي   لددل هتليدديا   لعدد  ليهددا يالدد   تيميددا   لددأم قدد     دد ل

    دديب ه  دد   هددا هنظهددا 2014الهصددييا لددل تشددييم الثددانل  - الهصددالقا الاطييددا هادد هت ا تثاليتدده  يمددام  
( التل يفتيى ام تس ا لي دا هصدي اليماسدا ال  ييدا لتيميدا  الهدا يعندل ت اصدن  2016التعا م ايسنهل )نسيام 

سياسدديا    ال  هاسدديا  هددااليم الال دد يم.   دد  صدد ي   دد ل تصددييقا  تيميددا تصددب لددل الددذا ايتةدداه  االه ددا تصددييح 
  العدد ا ييح   يددي الرايةيددا ه لدد   تشددا  ا ا   ددالدديميس التيمددل الاهمانيددا  ادد  لاددا ا  الدديم   يا  الال دد يم   تصدد

                                                 

 .2017ا12ا10  37-36هقه  ال اهل  العن ا  الهصييا التيميا الةذ ي  الثهاي  الهع   الهصيي ل  ياسا    ص  (1)
 .37-36نفس الهص ي  ص  (2)
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م  لددا   م  -تيميددا لددل " لاددا ا  ارددي " هدد  الةانددب الهصدديي  لظددن   ددم ت ةيدده تيميددا الدد   ل لهصددي ههانعددا
 .(1)لقن ي الاها الهذم يل –تق ي  اسا 

 
 املطلب الثالث

 السياسة اخلارجية املصرية حيال السعودية
 

تاا را ا القيهيم الشييفيم  يا  ال اا اليميس الهصيي  ال  الفتا  السيسل ال يايل ل هه ما العياليا السع  
هالاقثا  تنا ل  هةهل    ا   الين ها ة سا 2014ا8ا10 ال  ا  الم  ال  الع ي  آل سع   لل اله ك 

ايق ا  التل تش  الا الساقا  ايسنهيا  العياليا  ال  ليا.  اتف  الةانالام   ا العهل هعا  ل ن  ى الا هتيم 
تماهل  التناهم  تع ي  العهل العيالل الهشتيك  نشي  يا ايسنا الصقيقا العياليا  ايسنهيا  تقاي  ق ا ال

ال سطيا  التل تنالذ العنف  التطيف  اييالاب. مها ةي  الق  الا  التعا م اليم الال  يم   ه ا  تع ي الا الها 
اله ك  ال  ير ا هصالح الال  يم  الشعاليم الشايايم لل ةهي  الهةاي . الع  ذلك     را ا القيهيم الشييفيم 

هصيي  ال  الفتا  السيسل  ن ل اله ك  ال  الع ي " التل تهنح لمالاي ا  الم  ال  الع ي  آل سع   اليميس ال
 .(2) ا ل    ها    ل العالا الشاياا  الص ياا تمييها  له  ل شعب الهصيي الشاي "

 
ل   لا الهصييا مام الاي ا    لل تأمي    ا  ه   هتانا العن ا  الهصييا السع  يا لأم  ال  ا السع  ي

الع  ت لل السيسل ل قما  قي  الا ي  السع  يا الال   ف المل   ل اهاا اله  ف ال  لل اللاهى لل ه اة ا 
ايا ل الشعب الهصيي الأ اقا ةها ا اير ام الهس هيم  م القما  ل  ه  رييطا الطيي  الهصيي سياسيا   

   ا ال ةانب ايري ساي   هصي ال  ا السع  يا لل   ا تصا يا   قتا نةق  هصي لل تةا   اي ها.
 .(3)قهايا اهم الر يج العيالل الا هل  اب ا نم اليياى  م ر ى هعيما ل  ا الشي يا لل اليهم

 
                           ت لا اله ك س هام القما  لا تتليي العن ا اليم الال  يم  ي ا   الع   لال اله ك  ال  ا  الم  ال  الع ي 
صف ل ا ةه التنسي  الهيس ا اليم  اصهتل الاياي العيالل. قي                         تصا   اص ا  ا  نا الهعا ي الذي تعمي 

                                                 

ق دددددب  -سدددددعي  القددددداج  هقددددد  ا  السياسدددددا الرايةيدددددا التيميدددددا ا ا  هصدددددي  هيمددددد  ا ياك ل  ياسدددددا   ايستشدددددايا   سددددد ييا (1)
 .2016ا4ا1

   دددددددددددددددددددددددا الدددددددددددددددددددددددياالط 2015ا5اANN,27هقهددددددددددددددددددددددد   ايددددددددددددددددددددددداتل  قصدددددددددددددددددددددددا  السياسدددددددددددددددددددددددا الرايةيدددددددددددددددددددددددا ل سيسدددددددددددددددددددددددل   (2)
110647www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id= ا05:30 2018ا3ا26   اري  يايل 

اقه  الليا ي   هدي  اقهد   العن دا  الهصدييا السدع  يا هدم التفداالا الدا ا  دا صد ي التماهدل ..  ي اثدي ل شدامعا   ةييد ل  (3)
 .2016ا4ا6الشي  ا  سط  لن م  

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=110647
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=110647
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ش   الال  يم الع ي  هم ال يايا  الهتالا لا اليم يسسا    ا ل ال  لتيم  تا ايتفا  الين ها   ا الع ي  هم 
 .(1)ايتفا يا 

 
 يلي: ات ماكان ابرز هذه االتفاقي

تددا ايتفددا    ددا هشددي ع الدديالط الم يالددامل الدديم هصددي  السددع  يا.  ي دد ف الهشددي ع الددا  2015لددل  دداا 
ايس اا لل ت اليا اقتياةا  الطا ا الم يالاميدا لدل هصدي  السدع  يا  تقسديم ا ا   اسدتاياي الشدالما لدل الال د يم  

 500  دا التيداي الهسدتهي ة د  ميدا السدع  يا  ذلك هم ردنل يالدط الشدالما الم يالاميدا الهصدييا الالشدالما الم يالا
مي   ل ل  هم هقطا تق يل ال ي لل هصي الا هقطا تق يل شي  اله ينا الهن يل هي يا  الهقطا تق يل تالد ك 

 ا   سديس ي الهشددي ع الددا  هيةددا 3000مي دد هتي   الاد يل ناددل تال دي قدد الل  1300لدل السددع  يا الطد ل قدد الل 
 .(2) ا  الف هيةا 90ل ال طم العيالل قي  ت ي    يت ها ايةهاليا  م يالط امالي هنظ هتيم م يالاميتيم ل

 
لددأم الدديميس السيسددل صدد     ددا اتفا يددا تيدديام  صددناليي التددل ا يالددا هة ددس الندد اب  2016اهددا لددل  دداا 

اليدا لتصالح ايتفا يا نالذل.  تنال ايتفا يا السيا ل   دا الة يديتيم الد ا عتيم لدل الالقدي ايقهدي الدا الهه مدا العي 
اتفا يددا تيسدديا القد    الين هددا التدل تقصددل اله ةال دا السددع  يا   ددا  2016السدع  يا.    دد  الال د يم لددل نيسدام ا

ةد   الرداص لهصييا ام ايتفا يا تن ل لاط الق  السيا ل   ا ة ييتل تييام  صناليي   ذمي تاييي ل قم ها ا
تل الع  ذلك الرط ل الهثييل ل ة ل  اليل اله  د  لتا تن ل هالييا   ني يا  قهايا هصي ل ة ييتيم. الالسيا ل  ي

الن ددامل الددذي ق  تدده الهقمهددا ال سددت ييا الع يددا ل فصددل لددل قمهدديم هتنا ندديم لددل شددام اتفا يددا تعيدديم القدد    
الاط دددا. اي ام  الهقمهدددا اي اييدددا الع يدددا قمهدددا  الا تالددداي ايتفا يددداالالقييدددا الددديم هصدددي  السدددع  يا.   ددد  اصددد ي  

هدد ي الهسددتعة ا  دديي  ا تالدداي هشددي ع ايتفا يددا سدداييا .   الدد  هة ددس الندد اب الهصدديي   ددا هقمهددا الاددااليل لأل
  .(3)ايتفا يا  سط ة ال سارم تر  ه التاف لهعايى ايتفا يا

 
 لل العاا نفسه تدا ايتفدا  الديم الال د يم   دا انشدا  ةسدي يديالط الديم الال د يم الشدايايم.    د  ايتفا يدا  دم 

 يا  شييف اسها يل   م الةانب السع  ي ايهيي هقه  الم س هام  لل  لل الع د  الةانب الهصيي يميس ال  
السدع  ي    يددي الد لاع   الددل ت  يدد  ايتفا يدا  ا  ددم العاالددل السدع  ي ام الةسددي سدديم م هنفدذا    ليددا  ل هشددايي  

                                                 

ال اليندددا  العن دددا  السددع  يا الهصدددييا لدددل   ددد  اله ددك سددد هام .. الطييددد  الدددا ال قدد ل  ةييددد ل الشدددي  ا  سدددط   الدد  ا   (1)
 .2015ا8ا6

(2) albilad-admin العن ا  السع  يا الهصييا هنذ     اله ك  ال  الع يد  الدا سد هام القد ا . اسدتثهايا  سدع  يا ندرها  
 .2016ا3ا31م  ةيي ل الالن   سع  يا  لل هصي  هشي ع ل يالط الم يالامل اليم الال  ي

(3) bbc   دا الدياالط 2017ا6ا24 يالل  تييام  صناليي: اليميس الهصيي يص     ا اتفا يا تيسديا القد    هد  السدع  يا    
40392643www.bbc.com/arabic/middleeast= ا07:13 2018ا3ا17  اري  يايل. 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast=40392643
http://www.bbc.com/arabic/middleeast=40392643
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    ا الذا الةسي اي تصا يا ال ا  ل اليم هصي  السع  يا   ال السيسل هعاالا  "اسهح لل ةنلا اله ك ام نط 
 .(1)ةسي اله ك س هام الم  ال  الع ي " 

                                                 

    ددا الددياالط 2016ا4ا8هقهدد   ددب الددنه  هصددي  السددع  يا ت  عددام اتفا يددا  تيسدديا القدد     ا اهددا ةسددي الدديي  ي يتددي  (1) 
lmv5arakcnoxMORE/id-TOPNEWS-https://ara.reuters.com/article/m/ME 2018ا3ا18  اردددددددددددددي  يدددددددددددددايل 

 ا06:21

https://ara.reuters.com/article/m/ME-TOPNEWS-MORE/idarakcnox5lmv
https://ara.reuters.com/article/m/ME-TOPNEWS-MORE/idarakcnox5lmv
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 املبحث الثالث
 االجتاهات الدولية للسياسة اخلارجية املصرية

 
لل الهةال ال  لل   لل     )اليميس  ال  الفتا  السيسل( لنن   تنا ل السياسا الرايةيا الهصييا يهمم

ا   لل الذا الهالق  سنتنا ل العى الت ة ا  ال  ليا  م لتيل قما الهة س العسميي.  هعيلا ت ة ات ا ال  لي
 -ل سياسا الرايةيا الهصييا .  هم اةل االهيا الذا الهالق   سا   ا ثنثا هطالب :

 
 املطلب االول

 السياسة اخلارجية املصرية حيال الواليات املتحدة االمريكية
 

لل هساي العن ا  اليم الال  يم تعين  العن ا  الهصييا_ ايهييميا له ةا هم الت تي  تياة  ش ي  
 .  يتف  الهق   م   ا ام2013 اب ا اقا ةها ا اير ام الهس هيم هم القما لل الثال  هم ته   

ايق ا  لل هصي ي تنال  س   ال يا ل تفا ا اي ها اليم الال  يم. قي   اه  ال ييا  الهتق ل تط يا  
  ا ر فيا   ل اليميس الهصيي الساال  هقه  هيسل.  ايهييميا العه يا هياةعا شاه ا لعن ات ا ه  هصي

 اب هاتل الهما  هم هتظااليي ةها ا اير ام الهس هيم لل مل هم هي انل ياالعا 2013 ا8ا15لفل 
النةا الساط  "  الل هنا يا   سمييا  الع  يا  الن نا    م اليميس ايهييمل "الاياك ا الاها" اللا  هنا يا  "

   لع   ه يا هياةعا العن ا  ال ييا  الهتق ل 2013ق  ل ش ي تشييم اي ل  اا هشتيما اليم الال  يم  ال
هم طاميا  االاتشل   ص اييخ الايال م    ط   ياي  الاالا .  ف تس يا هصي صفاا اس قا مان  تتنالا   

ظن   م ه ي م   يي مام سيتا تق ي  ا هالاشيل ل قم ها الهصييا  ل 260مها  اه  اي ايل ايهييميا التع ي  
ه ي م   يي اري منهانا   ي ى اهييميا.     لسي  اي ايل ايهييميا الذه ايةيا ا  الأن ا قل  سط  300

الهس هيم   ها اليم ي الت ا لل ت اليخ القم ها الهصييا الشأم الت س  لل قهنت ا ايهنيا ن  ةها ا اير ام
 .(1)ي مهصي  ا  ن ا النا ل ه  ق يف  يالل هق ي اليم قاةت ا ل قفاظ   ها

تق ل الشمل  انح تةاه الهسسسا العسمييا  يسيها الع  اليام الفيي    يي ام اله  ف ايهييمل سي ام ها
 ام  ني يل الع  ل سييعا  لقما ه نل هنترب. هشييا  يا ل الشعاليا  الفتا  السيسل الذي انقا  ليه لألا ل  ال  

                                                 

 2014ا4ا20ي ني   الال يل  هصييا   30ا هييميا الع  ث ي - ال  الهنعا سعي    ل    اهل تأ ا العن ا  الهصييا (1)
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تل ستستن  الا الهصالح  الايا الهشتيما  مها ان ا الا ام  اشنطم ست اصل شياما ط ي ا ايه  ه  هصي  ال
 .(1)ستستهي لل العهل ه  الشعب الهصيي لنهام نةا  هصي لل اينتاال الا ال يهاياطيا

 
ل اري  لل نف  ايسال الهسا  ا  هي ل قما لأم اي ايل ايهييميا استأ الع  ت لل  ال  الفتا  السيسل 

 ايل اليميس  ال  الفتا  السيسل اتسه  الالفت ي  ت ا الأ   ا الي ا هم ذلك لام  ن. 2015نسيام 
لل – الالي ت م ليا الش ي ل لل التعاهل. شة  الذا ا ايل السيسل   ا التاايب هم الهيشح اليماسل الةه  يي 

  نال  تياهب(  لا ترف االت اة ا الة  سه   ا همتب الالي  ا اليى  اذ مام السيسل ا ل يميس -ذلك القيم
 .(2)اهب الف  ه لل اينتراالا  يالل ي ن  تي 

 
    ا يب اليميس ايهييمل   نال  تياهب  م قيصه   ا ه اص ا تط يي العن ا  اليم ال ييا  الهتق ل 

     تسثي   ي ا  القسب اليام ل يماسا الهصييا.  ذمي نص الاليام "ت اا  االاايهييميا  هصي  تةا   اي 
اتفيا  هم اليميس ايهييمل   نال  تياهب ام  رنله   ا   ل  ن ا  لسيسل اتصاي  الفتا  االسي  اليميس  ال  ال

 يب  م قيصه   ا ه اص ا تط يي العن ا  اليم الال  يم  تةا   ا ا اليم هصي  ال ييا  الهتق ل  االص 
 يهت ا هع نا   سمييا تصل ةا  ذلك  اب تااييي  م   ف ال ييا  الهتق ل ل االا     تسثي   ي ا ". اي 
ه ي م   يي نظيا  لها  صف   اشنطم  96 ا ت اه ا  ط  هع نا  اري  تال ي  يهت ا يي   ه ي م   152الا 

 .(3)الأن ا هرا ف الشام قا   اينسام لل هصي
 

 لل لاا  الاها اليم اليميس الهصيي  ال  الفتا  السيسل  اليميس ايهييمل   نال  تياهب. ام  اليميس 
يم الاااليل   اشنطم سيم م ايمالي لل تاييخ  ن ا  الال  يم.  اناف ام ايهييمل  ام التعا م العسميي ال

ست  ا ط ين   امن : "ناف الا ل  يا   ا اهييما  هصي الن ه تاف  يا  هصي لل همالقا اييالاب  هسم ا  ام  ن
هصي لل اناف مذلك ام ال ييا  الهتق ل  هصي ستمالقام اييالاب  هش  ا    ا ام الن ه ت  ا  السيسل" .

  .(4)شتا ة   الا لل هةال القيب   ا اييالاب
 

                                                 

 هصددطفا هقهدد  ةاسددا العاليدد ي  ايهالياط ييددا النا هددا السياسددا الرايةيددا ايهييميددا تةدداه الشددي  اي سددط  هسسسددا هسددايا  (1)
 164  ص2015  1ل تهنيا  الثاالا  اي نهيا  اليي    ط

   ددددا الددددياالط 2018ا1ا25مددددييا اسددددع   العن ددددا  الهصددددييا ايهييميددددا: قدددد اي هدددد     هقهدددد  الهنشددددا ي    انددددا ا    (2)
at.com2https://www.ida ا 02:14  2018ا3ا21  اري  يايل 

(3) bbc ددددددددددددا الددددددددددددياالط 2017ا8ا25تياهددددددددددددب "قددددددددددددييص"   ددددددددددددا تطدددددددددددد يي العن ددددددددددددا  ايهييميددددددددددددا الهصددددددددددددييا    يالددددددددددددل    
41045448-www.bbc.com/arabic/middleeast ا02:23  2018ا3ا21  اري  يايل 

 2017ا4ا3هب لل الالي  اياليى  الي ا الساال   هصييا   ها تاييريا اليم السيسل  تيا (4)

https://www.ida2at.com/
https://www.ida2at.com/
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41045448
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41045448
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 املطلب الثاني
 السياسة اخلارجية املصرية حيال روسيا االحتادية

 
ام السياسا الرايةيا الهصييا قيال ي سيا الل سياسا تاايب  ص ا ا. ل ا يهي ش يام   ا ت لل اليميس 

 يايا  ة ي ا  ال يايل ثانيا الا ي سيا   اةيا  لاا   الهصيي  ال  الفتا  السيسل لس ل القما لل هصي  اي  اترذ
 لهصيي  ال  الفتا  السيسل لل س تشلة ي  ه  اليميس الي س لن يهيي ال تيم     استاال   ي سيا اليميس ا

 الهةي   ر له ل هةال الة ي الي سل استاال ه سيب هم الهااتن  الي سيا  تعالييا   م التا يي ال اس  هم  الل 
 تا ايتفا  رنل ال اا    ا تع ي   2014ا8ا13-12 سيا.     استلي   ال يايل ي هيم التاييخ ال  لا الي 

  .(1)العن ا  اليم الال  يم
 

 يشيي هع ل تالا ل ال يايا   ال اا ا  اليسهيا   ا هست   الاها اليم الةانيم الهصيي  الي سل   قةا 
تنهيا  تط يي العن ا  الين ها ا هي الذي اسفي  م تالا ل ال ل   اليسهيا  الا ه   قيص من الال  يم   ا 

ت  ي  الع ي  هم ايتفا يا   العا   اي تصا يا  التةاييا  مأنشا  هقطا الطا ا الن  يا الهصييا   ص اه  
 .(2)تر يم الاهح   صيانا العى الهصان  الا يها  التل الناالا ايتقا  الس ليتل ساالاا  لل هصي   ييالا

 
 اي اليميس الي سل لن يهيي ال تيم هص له ل ي هيم  استاال ه اليميس الهصيي  ال   2015 لل شالاط 

 شا الع ي  هم ايه ي الفتا  السيسل   ا  اليميسام الع ي  هم ايتفا يا  لل هرت ف الهةاي   ته  هنا
 العالهيا. مها   ناع لل الهنطاا العياليا الراصا اي هال اييالااليا التل تش  الا الساقا العيالياالراصا الا 

الق  الةانالام مالا الهةاي  اي تصا يا  السياسيا   تطي   الهقا ثا  الا هستاالل  ه يا السنا لل الشي  
اي سط. الع  ذلك  ةه اليميس الهصيي  ال  الفتا  السيسل ال   ل ل ةانب الي سل ل يا ل قةا استثهاياته لل 

 اللنل ال هياط   مذا لل  طا ا  الطا ا  ل  ةستل ل قال ب ا الهيم  ا    هم الهةاي  القي يا   هم الين
ال يا ل  هن الا  التق ي  ه    الهنطاا الصنا يا الي سيا لل هنطاا  تا ا الر يج  النفط  اللا   لل الهةال 

 اا اليميس الهصيي ال يايل ة ي ل الا ه سم    التاا الاليميس الي سل لل ة سا  2015الس يس.  لل اب 
 يم.  تالاق  اليميسام لل سالل   ا العن ا  الا اةتهاع ه س  القن ي  ل ي الال يا ثا تنهالاقثا  ثنام

همانيا انشا  هاييا الهشتيما اله ه  ا اهت ا  اتثاليم الال  يم  الهشي  ا  ايس اي تصا يا   يا ل التالا ل التةايي

                                                 

لاا ا  ةهع  السيسل  ال تيم .. اليميس الهصيي  اي ي سيا  الل ت لل القما  يميس ا ام : سديق   هصديي  8قسم هة ي   (1)
الشعب الهصيي ..  ال تيم يدي  ال يدايل لدل العداا التدالل .. التاد يي الهتالدا ل  اتفدا   ة دا  النظدي االد ي هدا يهيد   ن دا  الال د يم  

 .2017ا12ا11الي ا الساال   هصييا  
 .57-56ايمام االيااليا    ام  هص ي سال  ذميه  ص (2)



 
22 

اتراذ الرط ا  العه يا لن ها    ايتفا    ا القيل ه    ل ايتقا  الةهيمل اي ياسلهصي هنطاا ل تةايل 
لتفعيل لميل انشا  صن    استثهايي هشتيك اليم مل هم هصي  ي سيا  ا هايا  لصالح تنفيذ     هم 

استهي  العن ا  ال ثياا اليم الال  يم. اي  ل  2016 ايستثهاييا لل هصي.  لل  اا  الهشي  ا  التنه يا
%   لنن   م الت اصل 14تةايي اليم الال  يم     ا  النسالا ام  اليميس الي سل   ا ام التالا ل ال 2017

يص الهستهي اليم الةاناليم الهصيي  الي سل ل ل   تط يي العن ا .  هم ةاناله ام  اليميس الهصيي ق
التل تةهع ا الي سيا  تط يي ا ةه التعا م الهشتيك   ا هرت ف  هصي   ا تع ي  العن ا  اله ها

 .(1)ايصع ل
 

الةددداناليم الهصددديي  الي سدددل ماليدددا اشددديل لدددالعى ايي ددداا الهع نددده  دددم العدددى الصدددفاا  الددديم  لدددل  ددديا ل هال
 ياك قةا ايسدتثهايا   الهماسدب اي تصدا يا التدل ستتقصدل   ي دا ي سديا هدم ردنل الصدفاا  هد  الةاندب  

  ا  هدم  يتس ا ال ةال ا الةانب الهصيي  د 2014الهصيي. صفاا ايس قا الي سيا التل تا ت  يع ا لل ا اري 
ه ياي   يي    ا الةانب ايري يا ا الةاندب الي سدل  5 3الطاميا   الهي قيا   الص اييخ تصل  يهت ا الا 

ه ياي   يي هم اةل ته يل انشا   تشليل هقطا النالعا الن  يا  يال دي اةدل الادي ى  25 ينا  لهصي الايها 
ل تندد ي ي سدديا الايدداا ال ددا لددل الهنطاددا الصددنا يا % سددن يا   لددل قدديم تال ددي ايسددتثهايا  التدد3 اهددا   الفامدد ل  22

ه ياي   يي  التل ستهثل هنصا تنط   هن ا ي سيا الا الس   ايلييال  هنطادا الشدي   6 4شي   نال الس يس
الةانب الهصيي لل ظل سعل ي سيا الا نالا الا هشايي  اللا  الطاليعل التل تتط   الي ا ي سيا ه  ا  سط 

سد   اللدا  الطاليعدل لدل ا يالدا  لدل ظدل ا يام دا التق يدل هصدي لدل الهسدتاالل الاييدب الدا قماا  النت ا   ا  
 الدددي شدديما " ي س نفدددط " الدددا  2016اقدد  امالدددي الهسددت ي يم ل لدددا  الطاليعدددل  الدد  هدددا  لدد  ي سددديا لدددل ا ارددي 

 الهصديي  لتصدالح " ي س % هم هنطاا اهتيا  شدي    التدل ياد  لي دا قادل " ظ دي"30ايستق اذ    ا نسالا 
 .(2)نفط "طيلا  لل هشي ع تط يي امالي قال ل لا  لل الالقي الهت سط

 
 
 
 
 
 

                                                 

الي سددددديا؟   صددددد   الال ددددد    –هقهددددد   الددددد  الهدددددنعا  ميدددددف قددددديك الددددديميس السيسدددددل الهيددددداه اليامددددد ل لدددددل العن دددددا  الهصدددددييا  (1)
 2017ا12ا11هصي 

 2018ا1ا30  6-5الهع   الهصيي  ص  رال  لسا   العن ا  الهصييا الي سيا: تاايب اا تقالف؟   (2)
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 املطلب الثالث
 السياسة اخلارجية املصرية حيال الصني

 
الصينيا قالا هم الص ا ا  التاايب اليم الال  يم. قي   اا اليميس الهصيي  –ش    العن ا  الهصييا 

  الع  انترااله الش  ي  التاا اليميس الصينل 2014اي ل  ال  الفتا  السيسل ال يايل الا الصيم لل مان م 
   اا اليميس الهصيي ال يايل ثانيا الا الصيم ل هشايما 2015)شل ةيم اليني(  الع  ا ل هم  اا  لل اي  ل 

لل اقتفاي   ي  النصي ال طنل.  لل الذه ايقتفاي  شايم  الا ا  الهس قا الهصييا لل  ين ا 
 الل ال يايل التل ش     2016يميس الصينل نيفا    ا هصي لل مان م الثانل العسميي. الع  ذلك قل ال

ت  ي  اتفا  الشياما ايستياتيةيا اليم الال  يم. الع  ذلك  اي السيسل الصيم ل هيل الثالثا ل هشايما منيف 
 .(1)ل   ل هم اليميس الصينل راص لل  ها هةه  ا العشييم ت اليا

 
 -:يلي  فاقية منها ماكما شهد البلدين توقيع عدة ات

      يي الرايةيا ساهح شميي   نظييه الصينل  الاليام الهشتيك الشأم الاليناهج التنفيذي اليم ةه  ييا 
هصي العياليا  ةه  ييا الصيم الشعاليا الشأم تع ي   ن ا  الشياما ايستياتيةيا الشاه ا رنل الرهسا ا  اا 

التنهيا  ايصن  الصينل  هذميل  هصيي طاي   االيل ه    ييالهاال ا  مها       يي التةايل  الصنا ا ال
تفاالا اليم الال  يم الشأم الق اا اي تصا ي لطيي  القييي  طيي  القييي الالقيي لل الايم القا ي  العشييم. 

 مها تا ت  ي  اتفا يا التعا م اي تصا ي  الفنل اليم هصي  الصيم  قي  ش   الت  ي    ييل التعا م ال  لل 
 2018-2016 يي التةايل الصينل  مها تا ت  ي  هذميل تفاالا الشأم الهنقا اينهاميا رنل الفتيل هم    

       ي ا   ييل التعا م ال  لل    يي التةايل الصينل.    ع  اتفا يا ته يل الايها ه ياي   يي اليم الالنك 
يي هقالظ الالنك الهيم ي  هم الةانب الهيم ي الهصيي  الالنك الهيم ي الصينل        ي ا هم الةانب الهص

ا لم يالا  هصي        يي الم يالا  الهصيي   ا  اليم الشيما الااالن. الصينل يميس الالنك الصينل ل تنهيا
ييك" الصينيا الشأم هشي ع ت لي  الم يالا  الالقهيا يم   ا ساقل الالقي ايقهي. مها تم شيما "  نج لانج "ال

الس يس        ي ا هم الةانب الهصيي يميس ال يما العاها ل هنطاا اي تصا يا  تنهيا  نالتا ت  ي  اتفا يا 
لانال الس يس  هم الةانب الصينل   يي التةايل الصينل. مذلك   ع  هصي هذميل تفاالا اليم ال يما الا هيا 

شي ع الاهي لنستثهاي  م الع      ا الفنا  الهصييا  ا ايل الفنا  ال طنيا الصينيا  ق ل التعا م لل ه
 . (2) اي هاي الصنا يا 2الصنا ل هصي سا  

                                                 

 .2017ا9ا4هقه  صن   يقن  السيسل!   القيال  السع  يا   (1)
 .2017ا9ا3هيسي ياسيم   العاصها اي اييا   ت لي  الم يالا  .. االي  ايتفا يا  اليم هصي  الصيم  ال طم  هصييا   (2)
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 اخلامتة
الع  اينت ا  القه  ا  تعالا هم متاالدا الدذا الالقد  ت صدل الالاقد  الدا ةه دا هدم ايسدتنتاةا   الدل   دا 

 -: النق  ايتل
 
ا    اصددالق  الع اهددل الرايةيددا ت عددب الدد  ي ا مالددي لددل تق يدد  ت ة دد2013تهدد    30العدد   لددل هيق ددا هددا -1

تهدد    30السياسددا الرايةيددا الهصددييا   ييةدد  ا  ددب الالدداقثيم السددالب لددل ذلددك  الددا ام النظدداا الهصدديي العدد  
اصالح ييم    ا ه ن ع ال  ا  التأيي  الد  لل لشدي يا النظداا السياسدل الاداما لدل هصدي  نتيةدا ايقتةاةدا  

 ته  . 30التل يالا  اق ا  
 
شدد    الع يدد  هددم النةاقددا  تالدديم ذلددك هددم رددنل هددا )السيسددل( ام السياسددا الرايةيددا الهصددييا لددل     -2

 ذلددك لتأثيالددا النددعف الددالعى  تتصددفتنا لنددا سدداالاا  لددل الهالقثدديم الثددانل  الثالدد      ددا الددي ا هددم ذلددك لأن ددا 
الدا ان دا تقدا ل تهد    30مدان م الثدانل   25التدل قد ث  العد  ثد يتل الالهق  ا  ال ار يا  التق يا  الرايةيدا 

 .  يهيا   ي هصي الييا ي  الهيا   اع  ل ال ال
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 املصادر
 القرآن الكريم

 الكتب العربية :اوالً 

-1نددد يي النعيهدددل  السياسدددا الرايةيدددا   اي  الددديام ل نشدددي  الت  يددد   الهه مدددا ايي نيدددا ال اشدددهيا  ط اقهددد   -1
2011. 

 .1998-2هقه  السي  س يا  تق يل السياسا الرايةيا  همتالا الن نا الهصييا  هصي  ط  -2
هصددطفا هقهدد  ةاسددا العاليدد ي  ايهالياط ييددا النا هددا السياسددا الرايةيددا ايهييميددا تةدداه الشددي  اي سددط    -3

 .2015-1هسسسا هسايا  ل تنهيا الثااليا  اي نهيا  اليي    ط

 الرسائل واالطاريح. :ثانياً 

السياسديا لدل الهنطادا  الي  هيه م  ايستهياييا  الثالدا  لدل السياسدا الرايةيدا الة امييدا لدل ظدل التقد ي   -1
  يسدددالا هاةسدددتيي  يدددي هنشددد يل  م يدددا القاددد    الع ددد ا السياسددديا  ةاهعدددا  .الطددداالي 2015-2011الهلاياليدددا 

 .2016ه يي سعي ل الة امي  

 المقاالت والمجالت الدورية. :ثالثا  

 .2005ا8ا19  1291اش ا   الاس  السياسا الرايةيا  الق اي الهته م  ع   -1
  هي  اقه   العن ا  الهصييا السع  يا هم التفاالا الا ا  ا صد ي التماهدل ..  ي اثدي     اقه  الليا ي  -2

 .2016ا4ا6ل شامعا   ةيي ل الشي  اي سط  لن م  
 ياسددا لددل  2011مددان م ا  ل  25ايمددام االدديااليا  دد  ام  ت ة ددا  السياسددا الرايةيددا الهصددييا العدد  ثدد يل   -3

  55ع  الثد يل  هة دا الهستنصدييا ل  ياسدا  العياليدا  ال  ليدا  اللد ا   ع تاييا ا ا  السياسا الرايةيا الهصييا ال
2016. 

لادددا ا  ةهعددد  السيسدددل  الددد تيم .. الددديميس الهصددديي  اي ي سددديا  الدددل تددد لل القمدددا  ثهدددامقسدددم هةددد ي    -4
ا   يميس ا ام : سيق   هصيي الشعب الهصديي ..  الد تيم يدي  ال يدايل لدل العداا التدالل .. التاد يي الهتالدا ل  اتفد

 .           2017ا12ا11 ة ا  النظي االي  ها يهي   ن ا  الال  يم  الي ا الساال   هصييا  
  .2018ا1ا30رال  لسا   العن ا  الهصييا الي سيا: تاايب اا تقالف؟   الهع   الهصيي    -5

  
 -ا   سد يياسعي  القاج  هق  ا  السياسا الرايةيا التيميا ا ا  هصي  هيم  ا ياك ل  ياسا   ايستشداي  -6

 .2016ا4ا1ق ب  
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 .2017ا1ا8  العيالل الة ي   لن م  2013ايسيامي يا هنذ ي لي   -شييف ايهم  العن ا  الهصييا -7
 الدد  ا  آل الينددا  العن ددا  السددع  يا الهصددييا لددل   دد  اله ددك سدد هام .. الطييدد  الددا ال قدد ل  ةييدد ل  -8

 .2015ا10ا6الشي  اي سط  
ي نيدد   الالدد يل  هصددي   30ايهييميددا العدد  ثدد يل  -تددأ ا العن ددا  الهصددييا  الدد  الهددنعا سددعي    ددل    اهددل -9
 .2014ا4ا20
ةاهعددا اللدد ا   هة ددا  -   ا دد  تدد ييس السياسددا الرايةيددا لددل م يددا الع دد ا السياسددياهثنددا   ددل اله دد ا ي -10

 .2009الل ا    الع  ا السياسيا 
 .2017ا12ا10ي  الهع   الهصيي ل  ياسا   هقه  ال اهل  العن ا  الهصييا التيميا الةذ ي  الثها -11
 .2017ا9ا4هقه  صن   يقن  السيسل!   القيال  سع  يا   -12
الي سديا؟  صد    –هقه   ال  الهنعا  ميف قيك الديميس السيسدل الهيداه اليامد ل لدل العن دا  الهصدييا  -13

 .2017ا12ا11الال    هصييا  
االدددي  ايتفا يدددا  الددديم هصدددي  الصددديم  الددد طم  ..    الم يالدددا   ت ليددد هيسدددي ياسددديم  العاصدددها اي اييدددا  -14

 .2017ا9ا3هصييا  
 2017ا4ا3 تياهب لل الالي  اياليى  الي ا الساال   هصييا   ها تاييريا اليم السيسل  -15
16- albilad-admin  . العن ددا  السددع  يا الهصددييا هنددذ   دد  اله ددك  الدد  الع يدد  الددا سدد هام القدد ا  

ندددددرها لدددددل هصدددددي  هشدددددي ع ل ددددديالط الم يالدددددامل الددددديم الال ددددد يم  ةييددددد ل الدددددالن   سدددددع  يا   اسدددددتثهايا  سدددددع  يا
 .2016ا3ا31

 خامسًا: القوانين والتشريعات.

 .2014 ست ي ةه  ييا هصي العياليا  الصا ي  اا  -1

 سادسًا: مصادر اخرى.    
    ددا 2018ا1ا25مددييا اسددع   العن ددا  الهصددييا ايهييميددا: قدد اي هدد   هقهدد  الهنشددا ي  انددا ا    -1

 .ا02:14 -2018ا3ا21  اري  يايل  at.com2https://www.idaالياالط 
هقهددددد   الددددد  الدددددنه  هصدددددي  السدددددع  يا ت  عدددددام اتفا يدددددا  تيسددددديا القددددد     ا اهدددددا ةسدددددي الددددديي  ي يتدددددي    -2
     ا الياالط2016ا4ا8

lMV5MORE/idARAKCNOX-TOPNEWS-https://ara.reuters.com/article/ME ارددي  يددايل  
 .ا06:21-2018ا 3ا18
     ا الياالط 2015ا5اANN  27هقه   اياتل  قصا  السياسا الرايةيا ل سيسل   -3

     110647www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id= ا.04:26 – 2018ا2ا25  اري  يايل 

https://www.ida2at.com/
https://ara.reuters.com/article/ME-TOPNEWS-MORE/idARAKCNOX5lMV
https://ara.reuters.com/article/ME-TOPNEWS-MORE/idARAKCNOX5lMV
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