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 ممخص بالمغة العربية:

كانت السياسة الخارجية ىي أحد أعمدة الدولة في الخارج والمعبر عن رؤيتيا إذا ما 
ن  وأىدافيا بل وبرامجيا وطموحاتيا؛ فإن تمك السياسة تستيدف كذلك حماية مقدرات الدولة وا 

وبالتالي فإن أحد محددات السياسة الخارجية ألي دولة وعمى وجو  ،صح التعبير أمنيا القومي
خارجية المصرية ىو حماية األمن القومي لمدولة وذلك من خالل الصالحيات التحديد السياسة ال

 المبرمة ليا وفًقا لممؤسسات التشريعية والقانونية وعمى رأسيا دستور الدولة.
ومن ىذا المقام سيسمط الباحث الضوء في ىذا الموضع عمى األمن القومي في السياسة 

 لمهيوم األمن القومي وعناصره ناىيك عن الخارجية المصرية وذلك من خالل التطرق أوًل 
محددات األمن القومي المصري، ثم التطرق إلى محددات السياسة الخارجية المصرية والتي أحد 
عناصرىا األمن القومي ثم التطرق لثوابت تمك السياسة ومنو لرصد العالقة الجوىرية بين األمن 

 طيسمتلإلى محورين، يأتي أوليا  البحثىذا  متقسيالقومي المصري وسياستو الخارجية، لذا تم 
الضوء عمى األمن القومي المصري ومحدداتو باإلضافة إلى نطاقاتو ودوائره ثم لميددات األمن 
القومي المصري، في حين يأتي المحور الثاني لمتطرق إلى السياسة الخارجية المصرية من 

 وياتيا.خالل رصد ثوابتيا وأىدافيا وموقع األمن القومي من أول
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 ممخص بالمغة اإلنجميزية:
If foreign policy is one of the pillars of the state abroad and reflects 

its vision, goals, and even programs and aspirations; This policy also 

aims to protect the state’s capabilities, and if it is true its national 

security, and therefore one of the determinants of a foreign policy of any 

country and specifically the Egyptian foreign policy is to protect the 

national security of the state through the powers concluded for it 

according to the legislative and legal institutions, on top of which is the 

state’s constitution. 

From this standpoint, the researcher will shed light in this regard on 

national security in the Egyptian foreign policy, by first touching on the 

concept of national security and its elements not to mention the 

determinants of Egyptian national security, then touching on the 

determinants of the Egyptian foreign policy, which is one of the elements 

of national security, then touching on the principles of that policy and 

from it To monitor the fundamental relationship between Egyptian 

national security and its foreign policy, so this topic has been divided into 

two axes, the first of which is to shed light on the Egyptian national 

security and its determinants in addition to its scope and departments, 

then to the Egyptian national security threats, while the second axis 

comes to address the Egyptian foreign policy through monitoring Its 

fundamentals, goals and national security site are among its priorities. 

 الكممات المفتاحية:
 مي المصري، الميددات، المحددات.السياسة الخارجية، األمن القو 
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 :بالمغة اإلنجميزية الكممات المفتاحية
Foreign policy, Egyptian national security, threats, determinants. 

إذا ما كانت السياسة الخارجية ىي أحد أعمدة الدولة في الخارج والمعبر عن رؤيتيا 
ن ياسة تستيدف كذلك حماية وأىدافيا بل وبرامجيا وطموحاتيا؛ فإن تمك الس مقدرات الدولة وا 

صح التعبير أمنيا القومي وبالتالي فإن أحد محددات السياسة الخارجية ألي دولة وعمى وجو 
التحديد السياسة الخارجية المصرية ىو حماية األمن القومي لمدولة وذلك من خالل الصالحيات 

 وعمى رأسيا دستور الدولة. المبرمة ليا وفًقا لممؤسسات التشريعية والقانونية
ومن ىذا المقام سيسمط الباحث الضوء في ىذا الموضع عمى األمن القومي في السياسة 

لمهيوم األمن القومي وعناصره ناىيك عن  أولً المصرية وذلك من خالل التطرق الخارجية 
والتي أحد محددات األمن القومي المصري، ثم التطرق إلى محددات السياسة الخارجية المصرية 

عناصرىا األمن القومي ثم التطرق لثوابت تمك السياسة ومنو لرصد العالقة الجوىرية بين األمن 
إلى محورين، يأتي أوليا لسمط  البحثىذا  متقسيالقومي المصري وسياستو الخارجية، لذا تم 

ات األمن الضوء عمى األمن القومي المصري ومحدداتو باإلضافة إلى نطاقاتو ودوائره ثم لميدد
ياسة الخارجية المصرية من القومي المصري، في حين يأتي المحور الثاني لمتطرق إلى الس

 وموقع األمن القومي من أولوياتيا.د ثوابتيا وأىدافيا خالل رص

 :محددات األمن القومي المصري :المحور األول -
 وم األمن القومي، أبعاده، خصائصو.مفي :البند األول 
 وسائل تحقيق األمن القومي.و  نطاقات :البند الثاني 
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 محددات، ميددات األمن القومي المصري. :البند الثالث 
 السياسة الخارجية المصرية واألمن القومي. :المحور الثاني -

 السياسة الخارجية واألمن القومي. :البند األول 
 أىداف السياسة الخارجية المصرية :البند الثاني. 
 السياسة الخارجية المصرية" األمن القومي المصري أحد محددات  :البند الثالث

 .دوائرىا"
 :محددات األمن القومي المصري :المحور األول

تستيدف أي دولة حماية أمنيا وذلك رغبة في تحقيق الستقرار والتنمية وبالتالي فإنيا 
كافة مقدراتيا من أجل تحقيق ذلك اليدف،  دة من خالل مؤسساتيا عمى أن تحميتعمل جاى

وىذا ما يمكن أن يطمق عميو األمن القومي ألي دولة كونو يشكل األساس لمدولة كافة وفي حال 
د عممية التنمية والستقرار، وألن ىذا المصطمح يعد غامًضا عمى نحو العتداء عميو فإنو ييد

ض عنو وذلك من خالل التطرق لو من ما، فإن ىدف الباحث في ىذا الموضع أن يكشف الغمو 
، ومن ثم باإلسقاط عمى كافة جوانبو ورصد حيثياتو ومدى ارتباطو بالسياسة الخارجية ألي دولة
 األمن القومي المصري وذلك من أجل رصد محدداتو وميدداتو كذلك.

 ، وذلك من مط عمى ظاىرة األمن القومييأتي ىذا المحور ليسمط الضوء أكثر ما يسوعميو 
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 خالل العناصر التالية:
 مفيوم األمن القومي، أبعاده، خصائصو. :البند األول 
 وسائل تحقيق األمن القومي.و نطاقات،  :البند الثاني 
 محددات، ميددات األمن القومي المصري. :البند الثالث 

 وذلك كما يمي بيانو وتفصيمو في الورقات القميمة القادمة.
 مفيوم األمن القومي، أبعاده، خصائصو :البند األول: 

  أواًل: مفيوم األمن القومي:
حيث تشير إلى السالم واألمن والستقرار ؛ "األمن"التطرق لما تعنيو كممة  أواًل يتحتم 

ناىيك عن عوامل واشتراطات سالمة ورفاىية المجتمع والتي يتعين أن تتسم بالستمرارية 
ومة، ولضمان تحقيق ىذا اليدف يتعين أن يتم تالفي كافة المخاطر والميددات التي قد والديم

تعرقل عممية تحقيقو، وفي منحى آخر يعد مهيوم األمن ىو مطمب جماعي لكافة األفراد 
والمجتمعات وعمى أساسو تتشكل أىداف وخطط المجتمعات واألنظمة الحاكمة ليا، فتحت ىذا 

يات الخاصة بالدول وخاصة المرتبط منيا بسياستيا الخارجية وخاصة أن البند تسير الستراتيج
األمم والشعوب عادة ما تميل لنحو الستقرار واألمن بعيًدا عن القالقل والضطرابات، وبات من 

عن أغمب الحتياجات وخاصة أنو ل ضمن الحاجات والمتطمبات الخاصة بالشعوب بل ومتقدًما 
 (i) لمهرد من دون تواجد البيئة اآلمنة والمستقرة لتحقيق ذلك.يمكن تأمين حياة كريمة 

 ثانًيا عن مفيوم األمن القومي؛ 
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عمى نحو أكثر اتساًعا عقب  واستخدامجاء وتجدر اإلشارة إلى أن مهيوم األمن القومي 
 م،8537انتياء الحرب العالمية الثانية عمى الرغم من أن البوادر األولى لنشأتو كانت عام 

وتحديًدا في القرن السابع عشر عقب معاىدة "ويستهاليا" التي أرخت لنشان الدولة القومية ومنو 
لألمن القومي الخاص بيا، كما أن الحقبة التي شيدت الحرب الباردة بين القطبين العسكريين 
الشرقي والغربي جاءت لتشيد عمى المحاولت الجادة لصياغة المقاربات النظرية بشأن ىذا 

وعمى ىذا اإلطار تعددت المحاولت النظرية إلضهاء تعريف وافي ليذا المصطمح  (ii)مصطمح،ال
فمنيا من اقتصر تعريهو عمى الجانب العسكري فقط وآخرين تطرقوا لو من مختمف الجوانب 

 ولعل من أبرزىا؛
األمة اآلمنة التي ل تتعرض لمخاطر تيدد بالتضحية الذي يرى أن  والتر ليبمان"تعريف "

بالمقدرات والقيم األساسية لممجتمع وىو األمر الذي يتحقق من خالل الدخول في الحروب 
ىانز مرجانثو" بأنو يساىم  اعتبرهوالنتصار بيا من أجل ضمان عدم تيديد المجتمع وأمنو، كما 

وفي ىذين التعريهين تم التطرق ليذا المصطمح من  في حماية الوحدة الوطنية لإلقميم ومؤسساتو،
الشق العسكري الذي يعني حماية مقدرات وقيم المجتمع وذلك من خالل القوة المسمحة فقط، 
ولكن عمى الجانب اآلخر ىنالك من تطرق لممصطمح من مختمف الجوانب ولعل أبرز التعريهات 

ضوعًيا باعتباره يرتبط بغياب التيديدات " حيث عرفو مو أرنولد وولفز"تعريف التي تطرقت ليا؛ 
ضد القيم الجوىرية والمكتسبة، أما ذاتًيا الخوف من أن تتعرض تمك القيم والمقدرات لمخطر أو 

في مجتمعاتيا عمى الحهاظ عمى  قدرة الدول ممثالً  يعتبره" "باري بوزان بينما نرى أن التيديد،
 (iii)لذي يخوليا القيام بمياميا.مقدراتيا وكيانيا المستقل وتماسكيا الوظيهي ا
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ذا نظرنا  عدم اقتصار التعريف حاول بقدر اإلمكان نجد أنو  روبرت مكنمارا"إلى تعريف "وا 
ن كان يتضمنو ول فحسب، ولذا فقد  الجانب العسكريعمى  عرفو بأنو ليس المعدات العسكرية وا 

نما يعني التنمية وبدون  ن يشمميا، وا  التنمية لن يتحقق األمن حيث أنو حتى األنشطة العسكرية وا 
ن كانت في أدنى مستوياتيا فمن يتحقق األمن والستقرار  إذا لم تتواجد التنمية حتى وا 

بأنو كافة اإلجراءات التي تتخذىا الدولة من أجل أن  أمين ىويدي"لممجتمعات، كما عرفو "
، مستقبالً لستمراريتيا ا والتخطيط تحافظ عمى كيانيا وتؤمن استمرار مصالحيا القومية حاضرً 

باعتباره تامين كيان الدولة ضد المخاطر التي تحيط بيا داخمًيا  عمي  الدين ىالل"كما عرفو "
وخارجًيا ىذا باإلضافة لسبل تأمين مصالحيا وما يتطمبو ذلك من تييئة الظروف اجتماعًيا 

ع، وعميو يمكن تعريف واقتصادًيا وذلك من أجل تحقيق الرضا العام وتأمين الستقرار لممجتم
األمن القومي باعتباره مجموعة البرامج والسياسات بل واإلجراءات التي تنتيجيا الدولة من أجل 
تأمين مصالحيا في الداخل والخارج وذلك بغية تحقيق الطموحات واألىداف وذلك من أجل 

تدابير المتخذة مجتمع مستقر وآمن بعيًدا عن الضطرابات والصراعات كما أنيا تتضمن كذلك ال
 (iv)من أجل الدفاع عن الدولة ضد أي مخاطر قد تتعرض ليا بل والتصدي ليا كذلك.

ومما سبق يمكن اإلشارة إلى مهيوم األمن القومي باعتباره كافة الوسائل والمنيجيات التي 
تتبعيا الدولة من أجل تأمين وحماية مصالح الدولة عمى صعيد الداخل أو حتى خارج حدود 
الدولة بما يتطمبو ذلك من تطويع مختمف اليياكل والمؤسسات بيا مع اإلمكانيات والمقدرات 

 المتاحة من أجل ذلك اليدف.
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 أبعاد األمن القومي: :ثانًيا
عند تناول مهيوم المن القومي اتضح أنو يشمل تأمين وحماية كافة مصالح الدولة سواء 

يم أبعاد األمن القومي إلى خمسة أبعاد؛ البعد كانت عسكرية أو غير عسكرية، لذا يمكن تقس
عمى النحو العسكري، القتصادي، الجتماعي، الثقافي، وأخيًرا البعد السياسي، وسيمي تناوليا 

 التالي:
من أجل أن تحمي الدولة حدودىا ومصالحيا الداخمية والخارجية يتعين  :البعد العسكري .1

أن يتوفر بعد عسكري غاية في القوة بما يتضمنو من بناء القدرة العسكرية لمدولة وذلك 
لتحقيق التوازن الستراتيجي العسكري من خالل التوازن بين المقدرات العسكرية وأفراد 

هاقيات العسكرية التي تستيدف التحالهات العسكرية القوات المسمحة وحتى عمى صعيد الت
أو حتى أنظمة الدفاع المشتركة، ناىيك عن القدرة والكهاءة التي يتعين أن تتوافر بين 
القوات المسمحة باإلضافة لدرجة الستعداد التي تتطمب أن تكون في أقصى قدرة ليا وذلك 

كما سبق أن أشار الباحث أن  تطرأ فجأة وتيدد أمن أي دولة، قدلمجابية أي مخاطر 
القوة العسكرية ىي أداة فعالة من أدوات السياسة الخارجية لمدولة ألنيا تضمن ليا الهاعمية 

 (v)الدولية وتيسر من عممية تحقيق البرامج والطموحات الخاصة بأي دولة.
يتضمن ىذا البعد النظام السياسي لمدولة بما يشممو ذلك من تحديد  :البعد السياسي .2

ىوية األنظمة السياسية والسياسات التي تعمل من خالليا الدولة ناىيك عن التحالهات 
السياسية وحتى التنظيم الدولي وما إلى ذلك، كما أنو ينقسم بدوره إلى بعدين أوليما داخمي 

لداخمي اجتماعًيا وثقافًيا وحتى عمى الصعيد يتطرق من خاللو إلى رصد التماسك ا
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السياسي بين مختمف النخب، ثانييما البعد الخارجي والذي يتضمن النظر إلى توازنات 
تحقق مصالحيا  نألالقوى وخاصة في ظل تضارب المصالح بين الدول وسعي كل دولة 

 ذلك.عمى حساب أمن واستقرار الشعوب األخرى وذلك من خالل مطامعيا وما إلى 
يشمل ىذا البعد كل ما يرتبط بالجانب القتصادي واليدف من عممية  :االقتصاديالبعد  .3

التنمية لتحقيق الرفاىية وتأمين الحياة الكريمة ألفراد الدولة وذلك من خالل الوسائل 
القتصادية والتكنولوجية المتباينة والتي تستيدف التبادل التجاري والسمعي وذلك من أجل 

ؤشرات القتصادية ىذا باإلضافة إلى اتهاقيات التبادل المشتركة بين الدول بما تحريك الم
تتضمنو من انتقال لحركات رؤوس األموال والسمع باإلضافة لنتقال التكنولوجيا المرتبطة 

 viبعمميات التصنيع.
يشمل ىذا البعد التطرق إلى الجوانب الجتماعية والتي  :البعد االجتماعي والثقافي .4

تستيدف عممية تنمية الشعور بالولء والنتماء لموطن، ىذا باإلضافة إلى عممية احتواء 
، ناىيك عن عمميات اإلحصاء وذلك من أجل أن ثنيةوالالختالفات والتباينات العرقية 

ن أجل برامج التضامن الجتماعي يتم رصد كافة الطبقات والهروق المجتمعية وذلك م
تحقيق التوازن  جلأالتي تستيدف حماية األفراد التي تقبع في دائرة الهقر وذلك من 

المجتمعي وذلك استيداًفا لتحقيق الرفاىية والستقرار لألفراد والشعوب وتقميل المعاناة 
اىتمامو عمى يأتي ىذا البعد ليصب ؛ البعد الثقافيالجتماعية قدر اإلمكان، أما عن 

اإلنسان وحتمية ثقل مياراتو وتنمية وعيو المجتمعي ىذا باإلضافة إلى العمل عمى نشر 
ثقافة وحضارة الدولة داخمًيا وخارجًيا وذلك كأحد أدوات القوة الناعمة، ومنو لمحهاظ عمى 
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الدولة العادات والتقاليد والموروثات الثقافية ناىيك عن حرية المعتقد والتهكير التي تضمنيا 
لألفراد دون المساس باآلخرين، وبالتالي اليدف من ىذا البعد ىو الوعي الثقافي ألفراد 
المتجمع ونشر ثقافة الدولة وحضارتيا في الخارج من أجل أن يعود بالنهع عمى الدولة 

 (vii)وخاصة في مجال السياحة وغيرىا.
يسببو من تيديدات جمة يستيدف حماية البيئة من مخاطر التموث وما قد  :البعد البيئي .5

لمحياة سواء لإلنسان أو حتى كميدد لنقراض الساللت الحيوانية النادرة، ىذا باإلضافة 
إلى تالفي النبعاثات الضارة والنهايات السامة الناتجة عن عمميات التصنيع والتنقيب عن 

مموثة تالفًيا  المواد البترولية، وأخيًرا المسئولية الكاممة لخمق بيئة صحية متكاممة غير
 لألمراض الميددة لحياة اإلنسان والتي قد تنتيي بأوبئة تيدد بانقراض نسمو.

  :األمن القومي خصائص :ثالثًا
يمكن رصد العديد من الخصائص التي يتضمنيا مهيوم المن القومي ولكن بعد الحصر 
والتدقيق تبين أن ىنالك خصائص محددة يمكن اطالقو عمى األمن القومي، ولعل من أبرزىا، 
التركيب، التكامل، الديناميكية، الشمول، غير مطمق، التنوع، الثبات، وسيمي تناوليا إيجاًزا عمى 

 ي؛ النحو اآلت

فُيعنى بيا أن األمن القومي ل يتجزأ بل أنو منظومة كمية  :خاصية التكامل :أوالً 
متكاممة ل تقبل التجزئة، فال يمكن أن يطمق عمى المحددات والعناصر الداخمية أنيا المشكمة 
لألمن القومي فقط بل أن يشمل كذلك النسق الدولي واإلقميمي بما يتضمنو من تهاعالت 

و أمن قومي محمي دونما النظر لألمن القومي اإلقميمي وتباينات، فال يمكن النظر لما يطمق عمي
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وبالضرورة األمن القومي العالمي، وبالتالي التكامل يعني جزء ل يمكن التعبير عنو إل في حيز 
؛ تعني أنو في حالة دائمة من التطور والتغير وفًقا ثانًيا خاصية الديناميكيةونطاق ودائرة الكل، 

متغيرات في األوضاع الداخمية والخارجية، فيو يتميز بالستمرارية في لمتقمبات والتطورات بل وال
عممية التطور، أما الحالة التي يمكن القمق بشأنيا وتنم عن معدل خطر ىي التي تشير إلى عدم 
التطور أي الثبوت وعدم التغير، لذا الديناميكية تعني التغير المستمر وفًقا لمتغير المستمر في 

 الدولية واإلقميمية والمحمية،موازين التهاعل 
تعني ىذه الخاصية أن األمن القومي ىو نسبي  ؛ثالثًا خاصية كونو غير مطمق 

وغير مطمق أي أنو ليس جامًدا بل أنو يتمتع بقدر من المرونة التي تتيح عممية التخطيط 
ك من أجل المستمر والمتابعة بل والتعديل والتغيير المستمر لالستراتيجيات المرتبطة بو وذل

 (viii)عمميات التطوير وتحسين الييكل الخاص بكل بعد من أبعاده.
 ؛ تعني أنو غير قاصر عمى مجال أو اختصاص بعينو مسبًقارابًعا خاصية الشمول 

كان يتم اإلشارة فقط لمجانب العسكري باعتباره األمن القومي لكن حالًيا يشمل األمن القومي  فقد
كافة الجوانب السياسية والقتصادية والعسكرية والثقافية سواء عمى صعيد الداخل أو حتى خارج 

م تشير تمك الخاصية إلى أن األمن القومي مهيو  خامًسا خاصية التركيب؛نطاق وحدود الدولة، 
مركب يشتمل عمى بعدين أحدىما موجو لمداخل بما يشممو ويتضمنو من أوضاع وأىداف واآلخر 
خارجي يتضمن التهاعالت الدولية واإلقميمية في البيئة الدولية واإلقميمية، والتي يجتمع بيا 

ت المصالح واألىداف والطموحات المتباينة، كما أن تمك الخاصية تعني كذلك ناتج اتحاد المقاربا
؛ سادًسا عن خاصية التنوعوالدراسات العممية أي النظرية باإلضافة لمتطبيق العممي والهعمي، 
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تشير تمك الخاصية إلى أن الثبات عمى صعيد القيم واألسس النظرية لممهيوم ل يمكن بأي حال 
من األحوال أن يغض الطرف عن التنوع الذي يشممو المهيوم عمى صعيد الصيغ الخاص بو 

سات التطبيقية المرتبطة بو في الدول، حيث أن الصياغات المرتبطة بمهيومو والسياسات والسيا
األخرى التطبيقية الخاصة بو محكومة بخصائص الدولة وتقديراتيا وخصائصيا ومنو بحجم 

سابًعا عن خاصية التيديدات التي تمر بيا وبالوصول إلى تهاعالتيا مع البيئة اإلقميمية والدولية، 
تعني أن مهيوم األمن القومي يتسم بالثبات عمى صعيد القيم واألسس النظرية التي  ؛الثبات

تشكمو فبالرغم من التطور والتغير في الظروف المحيطة بو وبالتالي السياسات والستراتيجيات 
  (ix)إل أن ىنالك ثوابت وقيم جوىرية لألمن القومي ل يمكن المساس بيا.

 وسائل تحقيق األمن القوميو نطاقات  :البند الثاني: 
يأتي ىذا البند ليسمط الباحث من خاللو الضوء عمى نطاقات األمن القومي التي تتراوح ما 
بين داخمي، ومباشر باإلضافة إلى اإلقميمي والمحمي، ثم ينتقل الباحث لمموضع اآلخر الذي 

عمى النحو طرق ليا سيسمط من خاللو الضوء عمى وسائل تحقيق األمن القومي، وعميو يمكن الت
 :التالي
 :نطاقات األمن القومي أواًل:

يمكن تشريح نطاقات األمن القومي إلى نطاق األمن الداخمي، نطاق األمن المباشر، 
ويمكن تناوليا عمى النحو xنطاق أمن إقميمي، حزام أمن لمنطاق اإلقميمي، نطاق أمن عالمي، 

 اآلتي؛
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أحد أىم نطاقات األمن القومي إن لم يكن أىميا وذلك كونو  عديُ  :نطاق األمن الداخمي .1
يتضمن التشريح الداخمي لمدولة سواء عمى صعيد العامل الجغرافي بما يتضمنو من 
األرض أو حتى عمى صعيد العامل البشري باعتباره قوة ل يستيان بهاعميتيا، كما تسعى 

ستقرارىا ورفاىيتيا وذلك ألنيا مختمف اليياكل والمؤسسات داخل محيط الدولة لتأمين ا
جوىر األمن القومي كما أنو تقع في داخمو مختمف عمميات التنمية السياسية والقتصادية 

 التي تشكل كيان وىيكل الدولة بل وعماد َتَشُكل قواىا الحيوية.
يحتل ىذا النطاق المرتبة التالية لنطاق األمن الداخمي كونو  :نطاق األمن المباشر .2

ثر ما يرتبط بالدولة المالصقة لمدولة أي التي يجمعيا حدود مشتركة أي متاخمة يرتبط أك
وبالتالي فيو نطاق أمني حساس لمغاية كونو يتعمق بمن يحيط بمناطق  ،لمدولة المستيدفة

سيادة الدولة وبالتالي يقع عبء كبير لمغاية عمى الدولة أن تؤمن وتحمي ىذا النطاق ألنو 
تنم عن اضطرابات في تمك المناطق بأنيا تيدد األمن القومي  في حال حدوث أي ظرفية
 لمدولة عمى نحو مباشر.

وىذا النطاق يمي في األىمية نطاق األمن المباشر كونو يشمل  :نطاق أمن إقميمي .3
الدول غير المالصقة أو المتاخمة لمدولة أي الدول التي تقع في نطاق اإلقميم الذي يضم 

ْجل متباينة وتنسيق استراتيجي غاية األىمية، لذا فيي تمس  الدول ويجمع بينيا عالقات
بدرجة أو بأخرى مصالح الدولة الوطنية، وبالتالي ىي الدول كافة التي تقع في نطاق 

 اإلقميم الذي تنتمي لو الدولة.
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يمي ىذا النطاق في األىمية النطاق اإلقميمي كونو يرتبط  :أمني لمنطاق اإلقميمي زامح .4
جمعيا حدود مشتركة مع دول النطاق اإلقميمي وبالتالي ىذا الحزام األمني ل بالدول التي ي

يضم دول اإلقميم كافة بل أنو يضم فقط الدول التي يجمعيا حدود مشتركة مع دول 
 النطاق اإلقميمي وذلك كونيا تؤثر عمى نطاق األمن القومي بنحو أو بآخر.

الم والتي يربطيا بالدولة عالقات يضم ىذا النطاق مختمف دول الع :نطاق أمن عالمي .5
اقتصادية، دبموماسية، عسكرية، ثقافية، وحتى سياسية، وذلك من أجل استمرار تحقيق 
ضافة  مسارات األمن القومي لمدولة، وىذا النطاق يتطمب كذلك حماية تمك العالقات بل وا 

مع مختمف دول العالم أي الوقوف عمى مسافة واحدة من  قاتالالععمييا الحهاظ عمى 
الجميع وذلك من أجل ضمان سممية عالقاتيا وضمان تجنب الوقوع في عالقات 

 صراعية.
  :تحقيق األمن القومي وسائل :ثانًيا

يأتي ىذا الموضع تحديًدا ليتم التطرق من خاللو إلى الوسائل التي تحقق أىداف األمن 
القومي والتي قد تختمف نسبًيا بشكل أو بآخر من دولة إلى دولة وفًقا لمقدرات وموارد بل وفاعمية 
مؤسسات وىياكل الدول، ولكن بأي توجد وسائل يمكن أن يطمق عمييا ثوابت في أي وحدة دولية 

 :التاليعمى النحو قق من خالليا أبعاد وأىداف األمن القومي، ويمكن تناوليا يتح
؛ تعتبر تمك األجيزة األساس والجوىر ألي دولة وخاصة أواًل األجيزة األمنية والمخابراتية

وبالتالي تمك األجيزة تعد األساس  ،في مجال جمع المعمومات التي تخص أمن الدولة القومي
من الدولة وتحقيقيا أىدافيا بل ورصد أي تيديدات ومخاطر قد تيدد أمن والجوىر في حماية أ
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الدولة وتتخذ تمك األجيزة أساليب عدة من أجل جمع المعمومات وعمميات التقصي والتحري 
في  حاكتُ الدقيقة فمنيا ما يأتي عمًنا وآخر ما يأتي سًرا من أجل الكشف عن المخططات التي 

أو الخارج ولعل من أىميا أجيزة الشرطة والستخبارات وأجيزة  الخهاء ضد الدولة في الداخل
من أىم إن لم تكن  عدتُ ثانًيا القوات المسمحة؛ األمن الوطني باإلضافة لمجالس األمن القومي، 

أىم وسائل تحقيق األمن القومي لمدولة وذلك باعتبارىا خط الدفاع األول عن الدولة وعن 
ليا، كما أن امتالكيا آلليات الردع المباشرة التي تحقق األمن حدودىا ضد أي انتياكات مباشرة 

القومي وخاصة التمويح أو التيديد باستعمال القوة، وبالتالي فإن القوة المسمحة ألي دولة ىي 
الطارئة أو حتى غير الطارئة  فو الظر العماد األساسي والجوىري لبقاء أي دولة في مواجية 
 فيي التي تضمن بقاء الدولة في المؤشر اآلمن والمستقر.

وتتمثل تمك المؤسسات في الجيات  ؛ثالثًا مؤسسات وىياكل الدولة المختمفة 
التنهيذية والتشريعية والقضائية وحتى الرقابية فكل جية تحتص ببعد أو محدد من محددات األمن 

يق أىدافو من خالل الخطط والبرامج والستراتيجيات التي تستيدفيا القومي وتعمل عمى تحق
عية والثقافية وما إلى لتحقيق ذلك بما فييا السياسات والمشاريع التنموية القتصادية والجتما

الجيات التنهيذية ىي المخول ليا اإلشراف عمى تنهيذ وتطبيق السياسات التي تعبر  فمثالً ذلك، 
عن توجيات الدولة وتطمعاتيا وتحمي مصالحيا وبرامجيا في الداخل وحتى عمى صعيد الخارج 
ولعل من أىميا وزارة الخارجية التي تختص بالشئون الخارجية، أما عن الجيات التشريعية 

ات القانونية التي تشكل الجوىر القانوني لألمن القومي، أما الجيات فتختص بسن التشريعي
القضائية فتختص بالجزء الخاص بتحقيق العدالة الجنائية وتطبيق القانون ومحاسبة منتيكي 

أجيزة الدولة ومؤسساتيا من ضمن وسائل تحقيق ُتعد القانون في مختمف القطاعات، وبالتالي 
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أن األمن القومي عبارة عن الدولة وكيانيا مترجًما في مكن القول بياألمن القومي ألنو باختصار 
رابًعا المؤسسات ىيئة برامج وخطط واستراتيجيات طبًقا لألولوية تتقدم إحداىا عمى األخرى، 

وتتمثل في األجيزة غير الرسمية ولكنيا ضمن المنظومة السياسية  واليياكل غير الرسمية؛
األجيزة  تعبر فمثالً أو إسياميا بنحو غير مباشر  ماعية ويأتي دورىاوالجتماعية والثقافية والجت

اإلعالمية عن أراء العامة وتقدم تقاريرىا عمى ىذا األساس كأحد أساليب قياس الرضا العام، ثم 
المراكز البحثية واإلحصائية تقوم بتقديم الدراسات البحثية في مختمف المجالت وذلك من أجل 

عممية وبالتالي دراسات وافية حول مختمف الظواىر التي تخص أنشطة استيهاء الجوانب ال
وأىداف واستراتيجيات الدولة وبالتالي محددات أمنيا القومي، كما أن الدراسات اإلحصائية 
والميدانية تساىم بنحو أكثر أىمية في تحقيق أىداف األمن القومي وذلك من خالل الستبيان 

وبرامجيا ومخططاتيا، وبالتالي ومما سبق بتضافر تمك القوى  بمدى نجاح الدولة في سياساتيا
واألجيزة التي باجتماعيا تشكل عناصر القوة الشاممة لمدولة التي تشكل الركيزة الجوىرية لتحقيق 

 أىداف األمن القومي.
 ميددات األمن القومي المصريو دات البند الثالث: محد: 

بعد التطرق من خالل البند األول والثاني إلى مهيوم األمن القومي وتشريح مكوناتو بما 
فييا من أبعاده باإلضافة إلى خصائصو ثم التطرق كذلك األمر إلى نطاقات األمن القومي 
وأخيًرا من خالل وسائل تحقيقو، وبالتالي يأتي ىذا البند لإلسقاط عمى األمن القومي المصري 

حميل في ىذا البند من خالل رصد محدداتو باإلضافة ميدداتو، وعميو يمكن أوًل كموضع لمت
أنو قدرة الدولة المصرية عمى حماية مصالحيا داخمًيا  باعتباره؛األمن القومي المصري تعريف 

وخارجًيا باإلضافة لمجابية التحديات التي تواجييا داخمًيا وخارجًيا وذلك من خالل قدرتيا عمى 
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مكانياتيا وذلك عن طريق قدرتيا عمى موائمة قوة الدولة الشاممة وتطويعيا تطويع مق دراتيا وا 
من أجل تحقيق تمك األىداف، ولعل من عناصر القوة الشاممة قوتيا العسكرية واالقتصادية 
باإلضافة لالجتماعية والثقافية، وبالتالي فإن عناصر األمن القومي وتحديًدا المصري تتحقق 

استمرار بقاء الدولة و تنمية مقدراتيا لتحقيق أىدافيا، و ة الدولة عمى أراضييا، من خالل سياد
 االستثنائية. فو الظر في مواجية 

  :محددات األمن القومي المصري :أوالً 
إلى محددات  تُقسم بصهة عامة محددات األمن القومي في البداية تجدر اإلشارة إلى أن

داخمية وأخرى خارجية، وباإلسقاط عمى الداخمية يتضح أنيا تشمل البيئة الداخمية وما يتشمل 
بداخميا كالنظام الجتماعي في الدولة باإلضافة إلى النظام والييكل السياسي لمدولة، ناىيك عن 

في، أما عن المحددات المقدرات القتصادية والثقافية والتاريخية باإلضافة لتكوين الدولة الجغرا
الخارجية فتتمثل في البيئة الدولية واإلقميمية وما يصدر عنيا، كما أنيا تعني من جانب آخر 
انعكاس واتساق الدولة مع حيطيا الداخمي ومدى تهاعميا مع مكوناتو فينعكس بالضرورة عمى 

 (xi)ارتباطيا بالبيئة الخارجية.

 أوالً المصري فيمكن رصدىا من خالل التطرق لألمن القومي  المحددات الداخميةأما عن 
عمى المحدد أو العنصر الجيوبوليتكي أي المرتبط بالعنصر الجغرافي لمدولة من المساحة 
والموقع واإلطاللة عمى المحيطات والبحار، وبالنظر عمى موقع مصر يتضح أنيا تتوسط العالم 
حيث أنيا تقع في قارة إفريقيا فتمك حمقة الوصل بين الدول اإلفريقية وقارات العالم األخرى، 

ا من الشرق البحر األحمر ومن الغرب الحدود البرية بطول الدولة مع الدولة الميبية، أما يحدى
عن الشمال فتطل عمى البحر األبيض المتوسط، ومن الجنوب تقع عمى حدود مشتركة مع دولة 



 
 

 0202 يوليو  السابعمجلة كلية السياسة واالقتصاد                                                  العدد 

 
 

19 
 

السودان، ناىيك عن كونيا دولة ممر لمتجارة العالمية حيث تقع بداخل حدودىا الممر أو القناة 
ة قناة السويس التي تعد من أىم الممرات المائية العالمية وخاصة في إطار التجارة العالمية المائي

وبالتالي فإن مصر ليست دولة منعزلة أو حبيسة فتمتمك منافذ بحرية وممرات  ،وما إلى ذلك
ية فيما يتعمق بالقوة البشر  ثانًيا (xii)مائية تميز موقعيا وتميزىا بعمق استراتيجي غاية األىمية،

التي تمتمكيا مصر فإنيا تحتهظ بمعدلت سكانية غاية في الضخامة إذا ما قورنت بحجم الدولة 
أو حتى قورنت بالدول المجاورة والمناظرة ليا، فتمك القوة البشرية يمكن تمثل قوة ضاربة لمدولة 

ة النظام عن طبيع ثالثًاوخاصة إذا ما تم استغالليا من أجل تحقيق التنمية في شتى مجالتيا، 
الجتماعي المصري فيتضح أن التركيب الخاص بالشعب المصري فريد من نوعو كونو يضم 
العديد من الختالفات والتباينات ولكن يتسع ليشمل الجميع، فتركيبة أفراده فريده بحيث ل تتواجد 

ات او المشكالت العرقية ول حتى اإلثنية حتى عمى صعيد الختالفات الدينية فال توجد إضراب
 حتى قالقل، فما يجمع ىذا الشعب أو ىذه القوة أكثر وأقوى وأىم مما قد يهرقيا.

عن المحدد السياسي فيمكن اإلشارة إلى السياسات الداخمية والخارجية التي تنتيجيا  ثالثًا
الدولة لتحسين حالت مواطنييا وتحقيق التنمية، ناىيك عن سياساتيا الخارجية تجاه دول العالم 

عن المحدد العسكري؛  رابًعاوالتي تتسم بالنشاط والهاعمية في أغمب الممهات التي ُتعرض أماميا، 
فتمتمك مصر قوة عسكرية كبيرة كما أنيا تصنف عالمًيا من ضمن أقوى جيوش العالم في العديد 
من الكتائب أو القطاعات فقوام تمك القوة ما تتضمنو من عتاد عسكري جيد وتعبئة لمقوات 
وبرامج تدريبية في أحدث مستوياتيا وتسميح مواكب لمتطمبات العصر وتدريبات عسكرية 

عن المحددات الثقافية والتاريخية؛ فيمكن اإلشارة إلى الحضارة المصرية القديمة  مشتركة، خامًسا
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التي تعبر عن عبقرية اإلنسان المصري القديم في البناء والتعمير والتنمية وتمك الحضارة موضع 
 لمتعمم من قبل المحيطين من أجل رصد الدقة والعبقرية في البناء والتعمير.

ة؛ التي يمكن رصدىا في الرغبة في التنمية والمسئولية تجاه الوطن اإلرادة المصري سادًسا 
المتباينة التي مرت بيا الدولة وكادت أن تعصف بيا لول التمساك واإلرادة المصرية  فو والظر 

والعزيمة التي حالت دونما والسقوط في مستنقعات مظممة كادت أن تيدد بقاء واستمرار الدولة 
المحدد  سابًعامصرية أحد أبرز محددات األمن القومي المصرية الداخمية، وبالتالي فإن اإلرادة ال

القتصادي؛ ويشمل ىذا الموضع مدى امتالك مصر لمقومات التنمية القتصادية والتجارية 
والتي تتراوح ما بين امتالك المواد الخام واستغالل الطاقات واإلمكانيات المتاحة من أجل 

ان لرفع معدلت اإلنتاج، ولعل من أبرز الشواىد عمى القتصاد الستهادة منيا بقدر اإلمك
أن مصر تسري عمى  إلى المصري المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي الذي أشار

خطى التنمية والتقدم القتصادي وخاصة في ظل اإلصالحات الييكمية التي اعتمدتيا في 
دخل وذلك من خالل إيصال الدعم لمستحقيو مختمف القطاعات وخططيا لتنمية محدودي ال

أن مصر تمتمك قدر ل بأس بو من  لىإفقط، أما عمى صعيد المواد الخام فيمكن اإلشارة 
احتياطات البترول وأخرى كبيرة وضخمة من الغاز الطبيعي، كما أنيا تعمل عمى تعديل 

 الصكوك القانونية التي تستيدف عممية الستثمار وتوفير البيئة والمناخ المالئم لممستثمر.
يا الدولة المصرية بما فتتمحور في البيئة الدولية التي تنتمي ل المحددات الخارجيةأما عن 

تتضمنو من أفعال أو تهاعالت بين مختمف القوى وما يترتب عمى تمك التهاعالت، ىذا باإلضافة 
تمك البيئة ومواكبة تطورىا وكيهية الحهاظ عمى توازن  فو ظر إلى مدى تهاعل مصر مع 
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ار، لذا فمدى تأقمم المصالح في ظل ىذا النظام الدولي الذي يتسم بالقابمية لمتغير والتطور باستمر 
 القومي المصري. مناألبمثابة محدد من محددات  عديُ  ظروفالوتكيف الدولة المصرية مع تمك 

 :األمن القومي المصري ميددات :ثانًيا
قبل التطرق إلى رصد تمك الميددات يمكن استعراض ميددات المن القومي عامة، 

وثانوية وذلك من حيث التأثير، ميددات فيمكن تقسيم تمك الميددات إلى ميددات جوىرية، 
مباشرة وغير مباشرة من حيث المصدر، ميددات خارجية وداخمية التي ترتبط بأبعاد األمن 
ذا ما تم التطبيق عمى الدولة المصرية تناوليا، يتم رصدىا وفًقا لدرجة التيديد المباشر  القومي، وا 

و الثانوي، وسيمي توضيحيا عمى النحو اآلتي وغير المباشر ىذا باإلضافة إلى تأثيرىا الجوىري أ
 بيانو؛
 ىددات المباشر الجوىرية؛الم .1

في ىذا البند سيتطرق الباحث إلى أبرز الميددات المباشرة لألمن القومي المصري التي 
تيدد كيان واستقرار الدولة بل ومسيرة التنمية التي انتيجتيا القيادة السياسة منذ تولييا وخاصة 

السنوات التي شيدت توترات وقالقل كادت أن تقذف بالدولة إلى مستقبل غامض، بعد نيف من 
لذا توجد عدة ممهات شائكة تمثل تيديد مباشر وجوىري، ولعل من أبرزىا ممف اإلرىاب، ممف 
الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، ممف المياه وتحديًدا أزمة سد النيضة، الممف اإلسرائيمي، 

 مى النحو اآلتي بيانو؛وسيمي تناوليا ع

أحد أىم ميددات األمن القومي المصري إن لم تكن األىم وذلك كونيا ؛ ممف اإلرىاب -
تيدد كيان الدولة وتواجدىا وخاصة في استيدافو جزء غالي وعزيز عمى الدولة المصرية 
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ومتمثل في شبو جزيرة سيناء، حيث تسبب ىذا الممف في فقدان العديد من أبناء الوطن 
ا عن األرض والِعرض واألىل، وبالتالي ىي ميدد مباشر وجوىري كونو ييدد حياة دفاعً 

وأمن واستقرار اآلخرين وخاصة أن تمك الظاىرة منتشرة في الجوار اإلقميمي لمدولة وفي 
منطقة الحزام األمني اإلقميمي وتسببت في انييار دول بعينيا، ومن جانبو طرحت الدولة 

حد من انتشار تمك الجماعات والعمميات اإلرىابية التي ترتكبيا المصرية رؤية متكاممة لم
وذلك من خالل استراتيجية تنقسم إلى ثالثة بنود يأتي أوليا ليرصد تحقيق الردع من 
خالل محاسبة مرتكبييا وذلك بتدعيم قانوني وأمني وقضائي وذلك إلى جانب الميمة 

لقوى المختمهة لمدولة من أجل مكافحة الرئيسية لمجيش فيتطمب ىذا البند تضافر وتعاون ا
تمك الظاىرة، أما عن البند الثاني فتمثل في تحقيق التنمية في ىذا الجزء الغالي وخاصة 
أنو وعمى مدار سنوات لم تصب الدولة المصرية اىتماًما بيذا اإلقميم وىو ما أودى بتمك 

ة تيدد بيا حياة األفراد، لذا الجماعات أن تتسمل وتجد ليا الممجأ ليا وتنهذ عمميات انتحاري
رصدت الدولة في ىذا البند تحقيق التنمية في تمك البقعة من أجل خمق حياة جديدة 
بهرص متجددة لستئصال اإلرىاب من جذوره من خالل محاربة الجيل والتطرف 

في والعشوائية والحث عمى التعميم والبناء والتعمير والتنمية، أما عن البند الثالث والمتمثل 
التعاون الدولي من أجل توسع دائرة المكافحة وحتى عمى األقل أن تجد الدعم والتأييد من 
قبل دول العالم وأن تمك الحرب ىي بمثابة حرب اليدف منيا الدفاع عن فرص الشعب 

ىذا الممف من أىم الممهات التي  عديُ لذا ( xiii)المصري وحقو في الحياة اآلمنة والمستقرة، 
تمثل تيديد مباشر لمدولة كام أنيا تضرب في الجوىر وتؤثر مباشرة عمى عممية التنمية 
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القتصادية ويكهي أن يتم تصدر جممة عدم استقرار الوضع األمني في الدولة وىو كهيل 
 بأن يقضي عمى كافة مخططات وبرامج والدولة.

مميار  44.4إلى أن حصة مصر من مياه النيل تبمغ  لً أو يجدر اإلشارة : ممف المياه -
والتي لم تتغير مذ ذلك الحين عمى الرغم من أن  م،8848متر مكعب وذلك منذ عام 

يعتبر ممف و حجم السكان تزايد عن تمك الحقبة أربعة أضعاف إل أنيا ثابتة ولم تتغير، 
ط بشريان حياة المصريين المياه من أىم ميددات األمن القومي المصري وخاصة أن يرتب

وحق أصيل ل يمكن التنازل عنو أو حتى النتقاص منو، وفي ىذا اإلطار طرأت أزمة 
وىو العام الذي بدأت فيو إثيوبيا تشييد  1188إنشاء سد النيضة اإلثيوبي وذلك منذ عام 

السد، وتكمن خطورة ىذا الممف في تأثيره المباشر عمى حصة مصر من مياه النيل 
في سنوات ملء السد والتي ستعني انتقاص من حصة مصر بشكل مباشر مما  وخاصة

ييدد بخطر الهقر المائي الذي تعاني منو مصر في األساس بسبب عدم تناسب حصتيا 
مع حجم الزيادة السكانية، وبالتالي إذا تم اإلصرار عمى ملء السد في السنوات التي أقرتيا 

ستيدد مقومات الحياة في الدولة المصرية وخاصة أن مصر تعتمد بشكل  إنيافإثيوبيا 
وبالتالي إذا لم يتم  (xiv)رئيسي في الزراعة وحتى الصناعة وفي مياه الشرب وغيرىا، 

 عديُ سالتهاق عمى سنوات الملء بما ل تضر األمن المائي المصري فإن ىذا الممف 
فيتعين وبالتالي  ،اره والخارج كمصدر لوبمثابة تيديد مباشر وجوىري يمثل الداخل آلث

لدولة أن تكرس طاقاتيا ومقدراتيا من أجل درء ىذا التيديد، وذلك من خالل قنواتيا عمى 
رجاء أي حمول غير سممية إلى  الدبموماسية التي تتمثل في التهاوض بمختمف مراحمو وا 

 ة.تعثر تمك المهاوضات واستنهاذ كافة الطرق السممي عنحين اإلعالن 
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من الميددات الجوىرية لألمن ؛ ممف الحدود وتحديًدا الحدود الغربية والجنوبية -
القومي كونيا تتعمق بنطاق األمن اإلقميمي واألمن الداخمي كذلك األمر ألنو يرتبط 
بمناطق سيادة الدولة وتعني الحدود الهاصمة بينيا وبين دول الجوار، ولعل ما يسبب 

الحدود الغربية أي الحدود التي تجمعيا بالدولة الميبية وخاصة المخاطر لمدولة المصرية 
في ظل حالة السيولة التي تمر بيا تمك الدولة وما قد ينعكس عمى الدولة المصرية 
بالسمب في ظل انهراط عقد الستقرار واألمن في جوارىا اإلقميمي وتحديًدا أن الحدود التي 

ل الدولتين، كما أنيا تشكل خطًرا وخاصة تجمع الدولتين ىي األطول ألنيا تمتد بطو 
عمميات التيريب لألسمحة والمواد المخدرة التي تنتقل إلى التنظيمات المسمحة في سيناء 
لتنهيذ العمميات اإلرىابية في أرجاء الدولة المصرية، ناىيك عن عمميات النتقال غير 

لى الدولتين وذلك من خالل تمك الحدود، ولكن  النظامية لمعمالة المصرية أو الميبية من وا 
الخطر الميدد يأتي من خالل الجماعات اإلرىابية التي تتواجد في الدولة الميبية ألنيا 

واألمر مماثل فيما يخص الحدود الشرقية والجنوبية وباألخص  ،تيدد استقرار وأمن المنطقة
ين ىي منطقة عمميات التيريب لممواد والسمع وحتى األسمحة، كما أن منطقة حاليب وشالت

حساسة لمغاية في ظل المطامع السودانية بضميا لمجانب السوداني وبالتالي إن السيطرة 
 (xv)عمى تمك الحدود بمثابة تحِد من أجل درء أي مخاطر أو ميددات.

عمى الرغم من أن العدو اإلسرائيمي ىو بمثابة عدو تاريخي وتقميدي ؛ الممف اإلسرائيمي -
ال إلى ىذا اليوم إل أنو بطبيعة البيئة الدولية واإلقميمية من حقب القرن الماضي وماز 

المتباينة التي أعادت ترتيب أولويات األمن القومي المصري وفًقا  فياو وظر وبتغيراتيا 
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لتأثيره المباشر وغير المباشر، وأضحت الظواىر اإلرىابية ىي بمثابة الميدد األول لبقاء 
إغهال أن الكياد الصييوني ىو بمثابة الميدد األول  الدول إل أنو في ىذا اإلطار ل يمكن

لألمن القومي المصري وخاصة لمطامعو بالسيطرة عمى بقاع تمك الدولة وتحديًدا سيناء 
طاقاتو لتحقيق ىذا اليدف بمصادر غير القوة العسكرية في تمك الحقبة  ةكافويكرس 

وبالتالي ىذا الممف ىو شائك لمغاية كونو ميدد دائم ومستمر عمى مدار الزمن ول يمكن 
بحال من األحوال أن ينتهي، فإذا ما كان الباحث بصدد تناول الميددات المباشرة الخارجية 

عمى رأس أولويات وركائز األمن القومي المصري، عمى  منيا والداخمية فإن ىذا الممف
 الرغم من أن البعض قد صنهو بالميددات الثانوية غير المباشرة نظًرا لمظرفية الحالية.

 :الميددات غير المباشرة، الثانوية .2
في ىذا البند سيتطرق الباحث لمميددات غير المباشرة التي تمثل تيديد ثانوي وليس 

التي  التيارات اإلسالميةي المصري، ولعل من أبرزىا عمى صعيد الداخل جوىري لألمن القوم
طالما وتسعى ألن تحقق مصالحيا وأىدافيا بغض النظر عما تسببو من قالقل واضطرابات في 
الداخل وما يجعل ىذا الممف ميدًدا لألمن القومي كونو ييدد نسيج المجتمع وييدد بانقسامات 

ات تجد من يؤدييا ويدعم أيدولوجياتيا ومخططاتيا، التيديدات داخمية وخاصة أن تمك التيار 
المرتبطة بيياكل ومؤسسات الدولة وكيهية أدائيا لوظائهيا ومياميا، وخاصة في ظل تصاعد 
معدلت الهساد التي تيدد الداخل وخاصة عمميات التنمية القتصادية والسياسية والجتماعية 

ة، خمل المنظومة الجتماعية تعتبر من الميددات غير حيث أنيا تيدد أىداف وطموحات الدول
المباشرة لألمن القومي المصري وخاصة في ظل انعدام التوازن بين طبقات المجتمع وتآكل 
الطبقة المتوسطة التي تعتبر حمقة الوصل بين الطبقة األرستقراطية والطبقة الكادحة أو الهقيرة، 
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قد تسبب خمل ما يعرقل من مسيرة الدولة في تحقيق وىو ما يؤدي إلى تواجد ىوة في المجتمع 
برامجيا وأىدافيا، باإلضافة إلى اإلخهاق في تحقيق التنمية البشرية التي تستيدف تنمية اإلنسان 
التي تعد الركيزة األساسية لألمن القومي المصري، وبالتالي تمك الميددات غير المباشرة تعد من 

 (xvi)نطاق األمن الداخمي.صميم ميددات البيئة الداخمية أي 
أما عن الميددات غير المباشرة الخارجية فتتمثل في نطاق األمن اإلقميمي والحزام األمني 
لمنطاق اإلقميمي وتحديًدا يعني الباحث األزمات اإلقميمية التي أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة 

وبالتالي فإن تمك األزمات وخاصة في ظل األزمات والقالقل التي انغرست فييا الدول العربية 
تؤثر بنحو غير مباشر عمى األمن القومي المصري ألنيا تيدد استقرار ىذا النطاق األمني كافة، 
الممف المرتبط بالخميج العربي وخاصة األزمة مع دولة قطر حيث تعد تمك الدولة من ميددات 

خبيثة تجاه الدولة ألمن القومي العربي عامة والمصري خاصة وذلك من خالل تصرفاتيا ال
العربية وتدعيم جماعات متطرفة بعينيا في مصر لتنهيذ عمميات تستيدف القوات المسمحة 
والشرطة المصرية، كما أن أمن دول الخميج العربي ىو بمثابة أمن قومي مصري أن أي ميدد 

خميجي لتمك الدول ىو بمثابة ميدد لألمن القومي المصري، وعمى رأس الدول الميددة لألمن ال
إيران وبالتالي فإن إيران ىي ميدد غير مباشر أي ثانوي لألمن القومي المصري، كذلك األمر 
ينطبق عمى الدولة التركية، كذلك المر عمميات القرصنة اإللكترونية والجاسوسية تعد من 

 الميددات الثانوية لألمن القومي المصري.

 :السياسة الخارجية المصرية واألمن القومي :المحور الثاني
 ،العالقة التي تربط األمن القومي بالسياسة الخارجيةيتناول الباحث من خالل ىذا المحور 
 وذلك من خالل العناصر أو البنود التالية:



 
 

 0202 يوليو  السابعمجلة كلية السياسة واالقتصاد                                                  العدد 

 
 

27 
 

 السياسة الخارجية واألمن القومي :البند األول:  
يأتي ىذا البند ليناقش مسألة ارتباط مهيوم المن القومي بالسياسة الخارجية، فينالك اتجاه 
شائع يعتبر أن األمن القومي ىو أحد أىداف السياسة الخارجية لمدولة كون أن السياسة 
الخارجية تستيدف حماية أمن الدولة وذلك من خالل انتياج مجموعة من السياسات والبرامج 

قيق ىذا اليدف، وىنالك من نظر لألمن القومي نظرة شاممة وذلك من خالل والخطط لتح
التطرق لمحور البيئة الداخمية ومحور البيئة الخارجية لمدولة باعتبارىا كيان مركب، وبالتالي فإن 
كل ىدف من أىداف الدولة وكل برنامج باإلضافة لالستراتيجيات والحاجات وحتى المخاطر 

انبين أحدىما داخمي واآلخر خارجي، وبالتالي لكي تحمي الدولة مقدراتيا يتعين مناقشتيا من ج
تنتيج عدة سياسات  نأالخارجي فإنيا يتعين  وأوأمنيا القومي سواء عمى الصعيد الداخمي 

وتصيغ عدة استراتيجيات وبرامج وىو ما يطمق عميو السياسة العميا لمدولة والتي تنقسم بدورىا 
جية، ثم تتولى الجيات المختصة بكل سياسة عمميات توزيع الميام من إلى نوعين داخمية وخار 

الوظائف التي تستيدف تحقيق األمن القومي، ثم رصد  جلأخالل مؤسساتيا وىياكميا وذلك من 
اإلنجازات التي تحققت ومقارنتيا باألىداف الموضوعة المرتبة باألمن القومي، وأخيًرا من خالل 

 (xvii)تحقيق عممية التكامل في األدوار من أجل تحقيق الهاعمية لتمك األىداف والبرامج.

ناصر السياسة العميا لمدولة والتي تستيدف كما أن السياسة الخارجية ألي دولة ىي أحد ع
الشق الخارجي من سياسات ونشاطات وتوجيات الدولة تجاه المجتمع الدولي وحتى التنظيمات 

األمن القومي في الخارج، وبالتالي بما أن  ىدافأو تسعى لحماية مقدرات  نياأالدولية، كما 
العميا لمدولة والمنهذ الهعمي لتوجياتيا  السياسة الداخمية والسياسة الخارجية ىما وجيا السياسة

وبالتالي يمكن الستنتاج أن السياسة الخارجية لمدولة ىي األداة الهعمية لتنهيذ وتحقيق أىداف 



 
 

 0202 يوليو  السابعمجلة كلية السياسة واالقتصاد                                                  العدد 

 
 

28 
 

وتطمعات الدولة الداخمية والخارجية والتي تشكل بمضمونيا األمن القومي لمدولة فيعتبر األمن 
الخارجية وعمى أساسو تتحدد دوائرىا وتحركاتيا القومي ىو ىدف رئيسي وجوىري لعمل السياسة 

الدولية، لذا بالنظر لمسياسة الخارجية المصرية ومهيوم األمن القومي الخاص بيا يتضح أن 
األمن القومي المصري بأبعاده ومحدداتو تعتبر أىداف ومحددات لمسياسة الخارجية المصرية، 

بمثابة األداة الهعالة لضمان تحقيق أىدافو وأن السياسة الخارجية بالنسبة لألمن القومي تعد 
 وحمايتيا من أي مخاطر، بل ودرء لميدداتيا.

 السياسة الخارجية المصرية دوائرو أىداف و  مبادئ :البند الثاني: 

 :مبادئ السياسة الخارجية المصرية :أوالً 
 أواًل،؛ عمى النحو التاليالمبادئ العامة لمسياسة الخارجية المصرية يمكن اإلشارة إلى 

، ثانًياتضمين وتدعيم مبادئ األمن والستقرار بل والسالم في محيط البيئة الدولية واإلقميمية، 
الحترام والتعاون المتبادل بين الوحدات الدولية ىذا باإلضافة إلى المتثال إلى القوانين 

دعيم الجيود والصكوك الدولية بما فييا مبادئ القانون الدولي العامة، فضاًل عن دورىا في ت
الدولية وخاصة الصادرة عن المنظمات الدولية واليادفة إلى تحقيق التضامنية بين شعوب وأمم 

كدائرة وركيزة أساسية لمعالقات الدولية،  القتصادي، السقاط عمى أىمية المحدد ثالثًا العالم،
، سياسة خارجية تتم بالتزان يتم فييا التوازن بين األىداف والمصالح في إطار رابًعا

الستراتيجيات الوطنية مع الحهاظ عمى استقاللية القرار المصري بعيًدا عن الضغوطات، 
اعتبار الدائرة العربية ىي بمثابة الركيزة األساسية لنيج السياسة الخارجية وتحركاتيا في  خامًسا،

إلضافة لمدوائر المرتبطة بطبيعة مصر اإلسالمية وبتواجدىا في القارة اإلسالمية الخارج با
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التساق والرتباط الكامل بين تحركات  سادًسا،وتحديًدا تحركيا في إطار دور حوض النيل، 
السياسة الخارجية في الخارج وبين أوضاعيا الداخمية وما يتطمبو ذلك من نقل الصورة الداخمية 

ارج وحشد التأييد السياسي والقتصادي من خالل جذب الستثمارات الخارجية بالكامل لمخ
  (.xviii)باإلضافة إلى السياحة.

 :أىداف السياسة الخارجية المصرية :ثانًيا
، الضطالع بميمة أوالً  :التالي المصرية عمى النحو أىداف السياسة الخارجيةيمكن تناول 

، الىتمام بتحقيق التنمية المستدامة ثانًياحماية األمن القومي المصري والمصالح العامة لمدولة، 
، العمل عمى تعزيز وتحقيق ثالثًاوذلك في إطار التخديم عمى تحقيق وحماية اليدف األول، 

قرار في محيط مقومات األمن القومي المصري وذلك من أجل تحقيق األمن والسالم والست
منطقة الشرق األوسط وذلك مع تبني الممف المرتبط بتحويل الشرق األوسط من منطقة 
اضطرابات ونزاعات مسمحة إلى منطقة خالية من الضطرابات ويتم فييا نزع السالح لتتحول 

، مواجية اإلرىاب عمى الصعيد الدولي وذلك من رابًعاإلى حزام أمن إقميمي ىادئ ومستقر، 
اتباع نيج استراتيجي شامل يستيدف تجريم تمك الظاىرة دولًيا ووضعيا عمى رأس أولويات خالل 

، تعزيز العالقات القتصادية الدولية بأوجييا المختمهة خامًساأجندة المجتمع اإلقميمي والدولي، 
بل والعمل عمى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات من أجل تحقيق التنمية وذلك عمى نحو يحقق 

، تعزيز العالقات مع القوى الدولية الكبرى وذلك ضماًنا سادًساصالح المشتركة بين الدول، الم
 (xix)لمحهاظ عمى المصالح المصرية.
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 :دوائر السياسة الخارجية المصرية ؛ثالثًا
ُيعنى بيذا البند خريطة تحركات السياسة الخارجية تجاه نطاقات األمن القومي أو البيئة 

 :التاليعمى النحو الدولية واإلقميمية، وُترتب وفًقا ألولويات الدولة وتوجياتيا، وسيمي تناوليا 

تعتبر الدائرة العربية بمثابة أمن قومي مصر ومحدد من محدداتو لذا  :الدائرة العربية -
تعمل السياسية الخارجية عمى حماية ىذا اليدف من خالل تعزيز العالقات العربية وذلك 

تحقيق التضامنية العربية تحقيًقا لمتنمية ولمواجية التحديات التي تهرض عمييا  جلأمن 
من أجل تحسين األوضاع في المنطقة العربية وخاصة  بما فييا الظاىرة اإلرىابية، وذلك

عقب موجو الثورات والنتهاضات التي انطمقت بين دوليا، كما أنيا تولي اىتماًما خاًصا 
بالقضية الهمسطينية كونيا تعتبر قضية وجود وحق شعب في الستقالل وتقرير مصيره 

 (xx)بعيًدا عن الحتالل وما سينتج عنو.
يأتي تحرك مصر إفريقًيا وذلك ألنو يربطيا بتمك القارة روابط ثقافية  :ةالدائرة اإلفريقي -

وتاريخية، سياسية، وحتى اقتصادية، كما أنيا تشترك مع دول إفريقيا بالتجاور حول 
حوض النيل، وبالتالي تسعى مصر لمتواجد إفريقيا من أجل تعزيز العالقات مع دول القارة 

فريقي تجاه إفريقيا، ىذا باإلضافة إلى سعييا ألن تحقق وتؤدي دورىا باعتبارىا المعبر اإل
التنمية الشاممة بين دوليا وتحقيق التضامن بين شعوبيا من خالل اإلسيام في تطوير 
وتنمية تمك األمم ثقافًيا واجتماعًيا وحتى حضارًيا، كما أنو ومن أبرز الممهات الشائكة التي 

ف المياه وأزمة سد النيضة اإلثيوبي التي تيدد تولي ليا اىتماًما في ىذا الشأن قضية مم
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بهقدان حق الشعب المصري في الحياة وخاصة أن الماء ىو شريان ىذا الشعب وىذا النيل 
 (xxi)المصدر األكبر إن لم يكن الوحيد لو.

عمى التسامح  تحثوالتي تتضمن نشر قيم وتعاليم اإلسالم التي  :الدائرة اإلسالمية -
عن مجابية كافة القضايا  فضالً نبذ العنف والتطرف الديني، والرحمة واإلنسانية و 

اإلسالمية، ناىيك عن تعزيز التسامح بين األديان وذلك من خالل العمل عمى تشجيع 
 الحوار بين األديان والتسامح الديني والتعايش بينيا.

تتوجو مصر ضمن تحركاتيا في تمك الدائرة وذلك من أجل تعزيز  :الدائرة األسيوية -
وتطوير العالقات بين مصر ودول القارة األسيوية وخاصة أن تمك الدول ىي شريك 
رئيسي وجوىري لمصر كما أنيا أحد عناصر النظام والبيئة الدولية بل أنيا تمتمك 
المستقبل عمى الصعيد البعيد، لذا تولي ليا أىمية كبيرة من أجل تنمية العالقات وتبادل 

 طيا الخارجي وتحقيًقا لمصالحيا.الخبرات لتعزيز رؤية مصر ونشا
يأتي ىذا التحرك في إطار العالقات التي تجمع مصر بيذا النطاق  ؛األوروبيةالدائرة  -

في المسارات الثنائية وذلك من خالل التهاقيات الثنائية التي تعقدىا  إجمالياوالتي يمكن 
والتعاون بين دول ، ىذا باإلضافة إلى سياسة الجوار األوروبي فييامصر وتكون طرًفا 

، 1117 ةأوروبا ومصر من أجل مكافحة اليجرة غير الشرعية، وشراكة األورو متوسطي
، وتمك مسارات لتعزيز العالقات المصرية 1181ناىيك عن التحاد من أجل المتوسط 

 (xxii)بأوروبا وذلك من أجل توسيع نشاط الدولة المصرية تحقيًقا ألىدافيا ومصالحيا.
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تمك التحركات التي تستيدف تحقيق التوازن الدولي وتنمية الشراكة مع  :الدائرة الدولية -
الدول الغربية كالوليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى التحاد األوروبي والصين 
باإلضافة إلى اليابان وبالتالي تحركات تستيدف حماية مصالح الدولة من خالل توسيع 

 نطاق تعاونيا، وثقافتيا.
 محددات السياسة الخارجية المصرية :لثالبند الثا: 

في ىذا البند سيتطرق الباحث إلى رصد العوامل المؤثرة عمى السياسة الخارجية المصرية 
والتي يطمق عمييا محددات السياسة الخارجية، والتي تنقسم بدورىا إلى محددات اقتصادية 
واجتماعية وعسكرية وبدورىا سياسية، ثم الخارجية لتتطرق إلى البيئة الدولية والتهاعالت الناتجة 

، وذلك باعتبار أن السياسة الخارجية ىادوردو حداتيا وقدرة الدولة عمى مجابية تمك األفعال عن و 
وباإلسقاط عمى  الخارجأحد مكونات السياسة العميا وأداة من أدوات تحقيق أىداف الدولة في 

منيا ما  الدولة المصرية يمكن اإلشارة إلى نيف من المحددات داخمًيا وخارجًيا عمى حد سواء
 ي:يم
 1188مرت الدولة المصرية بتحديات جمة بدًءا من عام  :النظام السياسي المصري -

والثورة المصرية التي أعقبيا عدة وقهات منيا تولي الرئيس األسبق مرسي الحكم ثم أعقبيا 
التي انتيت بانتخابات رئاسية ترأس من خالليا الرئيس السيسي مقاليد  1182ثورة يوليو 

تحقيق التنمية الداخمية وتوسيع العالقات  الحكم برؤية واستراتيجية شاممة األركان تستيدف
الخارجية بين الدول وزيادة المعدلت القتصادية والتجارية بين مصر وغيرىا من الدول، 

محدد من محددات السياسة  بمثابةالسياسة العميا التي أتى بيا ىذا النظام ىي  إنفوبالتالي 
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الداخمي حققت من خالليا  الخارجية والتي أضهت ليا مساحة من التحرك عمى الصعيد
فاعمية عمى صعيد أداءىا وحتى بالنظر لحجم اإلنجازات التي حققتيا مقارنة باألىداف 
المراد تحقيقيا، وبالتالي فإن النظام السياسي المصري ىو محدد رئيسي لمسياسة الخارجية 

من أجل  لمياميا وحرية تحركيا الدولي وذلك داءىاأالمصرية وىو الذي ينعكس بدوره عمى 
 لمدولة. ةالقوميتحقيق األىداف 

يعد األمن القومي من أبرز محددات الخارجية المصرية  :محدد األمن القومي المصري -
وذلك لما يمثمو من أىمية كبيرة لمدولة سواء عمى الصعيد الداخمي أو الخارجي وبما يتضمنو 

عمى حماية األمن القومي من ممهات غاية األىمية، كما أن السياسة الخارجية لمدولة تعمل 
المصري باإلضافة لسعييا من أجل تحقيق أىدافو وذلك من خالل تكريس كافة أدواتيا 

وبما أن األمن القومي ىو أحد محددات السياسة الخارجية  ،وبرامجيا وخططيا لذلك اليدف
المصرية فإن الممهات التي يختص بيا تعد كذلك محدد من محددات األمن القومي ولعل 

أبرزىا عمى صعيد الذكر وذلك لتطرق الباحث ليا سمًها؛ ممف المياه وأزمة سد النيضة،  من
ممف اإلرىاب، وبالتالي فإن األمن القومي المصري ىو أىم تمك المحددات ألنو يرتبط بنحو 
أو بآخر بصورة وكيان الدولة بل وتواجدىا عمى الصعيد اآلخر، فعمى صعيد الممف المائي 

ت التي تمثل تحدًيا لمخارجية المصرية وتحديًدا فيما يتعمق بأزمة سد النيضة من أبزر الممها
وخاصة المرتبط منيا بسنوات الملء والتي طالما وتتهاوض من أجميا الخارجية المصرية 
من أجل التوصل إلى حل ل يضر بالطرف المصري ويحقق الستهادة الهعمية من السد 

ي ىذا الممف نتيجة التعنت من الجانب اإلثيوبي وذلك ولكن تجابو الخارجية تعثرات جمة ف
فيعد ىذا الممف من المحددات الرئيسية وفًقا لتقديرات وتقارير غير دقيقة بشأن ىذا السد 
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، كما أن الممف اإلسرائيمي من محددات السياسة الخارجية وخاصة في لمخارجية المصرية
عد حقب من العداء والحروب المسمحة، ظل أنو يجمع الطرفان اتهاقية سالم مشتركة وذلك ب

وبالتالي إن الحهاظ عمى توازن تمك التهاقية وعدم اإلخالل بيا ىو من ثوابت الخارجية 
المصرية ألنو في حال تك العتداء عمى تمك التهاقية فإنو ستنشب حالة حرب وىو مال 

 (xxiii)ُيحمد عقباه.
عن المحدد القتصادي فيمكن اإلشارة إلى أن الدولة  أولً  :المحدد االقتصادي والعسكري -

المصرية تسعى لتحسين وضع القتصاد المصري وذلك من خالل انتياجيا إصالحات 
ىيكمية وذلك من أجل زيادة معدلت الستثمار وتدفقاتيا ناىيك عن تحسين معدل التجارة 

اد تتطمب تحركات دولية الخارجية وبالتالي إن الستراتيجية التي تيدف لتحسين القتص
تحسين العالقات مع الوحدات الدولية وذلك من أجل تحقيق الثقة في البيئة  جلأموسعة من 

المصرية وبالتالي فإن الطموحات والتطمعات القتصادية بمثابة محدد وعامل مؤثر عمى 
ب سياسة الدولة الخارجية وخاصة إذا كانت تستيدف تحسين األوضاع الداخمية بما يتطم

اإليمان بالرؤية المصرية، ثانًيا عن المحدد العسكري فيمكن اإلشارة إلى القدرة العسكرية 
المصرية التي تتسم بالتطور والتقدم الممحوظ تحد محدد من محددات السياسة الخارجية 
المصرية نحو مزيد من التعاون الدولي بين مصر والوحدات الدولية من أجل تدعيم ومساندة 

محة في مياميا وخاصة المرتبط منيا بمحاربة ومكافحة اإلرىاب، وبالتالي فإن القوات المس
التطور في تمك القوة يعطي ميزة لمخارجية المصرية كونيا الدبموماسي والمهاوض األول 

 (xxiv)مدعوًما بقوة مسمحة تؤمن قراراتيا وتحركاتيا بنحو غير مباشر.
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تكمن المحددات الخارجية في البيئة الدولية واإلقميمية وما يصدر  :المحددات الخارجية -
التي تمر بيا تمك المنطقة وخاصة الشرق  فو الظر عنيا من تهاعالت وأفعال باإلضافة إلى 

األوسط أو القارة اإلفريقية من سيولة في بعض الدول باإلضافة إلى ارتهاع معدلت الظاىرة 
لقالقل بين العديد من الدول وانعكاساتو عمى الوضع اإلرىابية، ناىيك عن التوترات وا

المصري بنحو او بآخر، ىذا باإلضافة إلى التدخالت الهجة من قبل بعض الدول في شئون 
دول أخرى والعتراض عمى سياسات حكومات والتعدي عسكرًيا عمى أراضي دول أخرى، 

ة قطر وتركيا، حيث تسعى ولعل من أبرز الدول التي يجمعيا توترات بالدولة المصرية دول
إلى إثارة الضطرابات في الداخل المصري من خالل تمويل الجماعات  تينالدولتمك 

المتطرفة وتدعيم العمميات المسمحة ضد القوات المسمحة باإلضافة إلى العتراض عمى 
نظام الحكم المصري ومحاولة العتداء الطاغي عمى مقدرات تمك الدولة وحتى إن لم يكن 

تخدام القوة الصمبة، وبالتالي فإن التحديات التي تطرأ عمى البيئة الدولية واإلقميمية ىي باس
بمثابة محدد لمسياسة الخارجية المصرية وعمى أساسو يتم صياغة أىداف وبرامج الدولة، 
ناىيك عن التوترات في العديد من الدول العربية وتحديًدا الدولة الميبية والتي تمثل نطاق 

الراىنة التي تيدد كل  فو الظر يمي لمدولة المصرية باإلضافة إلى السودان، وأخيًرا امن إقم
من العراق وسوريا تمك تعد بمثابة محددات لمسياسة الخارجية المصرية، كما أن أمن منطقة 
الخميج العربي يعد من ضمن تمك المحددات، وأخيًرا تأتي القضية الهمسطينية باعتبارىا جزء 

لسياسة الخارجية المصرية ومن توجيات الدولة في مختمف المحافل الدولية ل يتجزأ من ا
  (xxv)خاصة مع تبنييا حق الشعب الهمسطيني بتقرير مصيره وحقو في دولة مستقمة.
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أن األمن القومي ىو أحد محددات بل ودوائر السياسة  إلى مما سبقالباحث ويخمص 
السياسة الخارجية ىي أحد أعمدة  نأالخارجية ألي دولة وتحديًدا مصر وخاصة باعتبار 

السياسة العميا لمدولة وتستيدف تحقيق بنود وأىداف أمنيا القومي عمى الصعيد الداخمي 
دفاع عن مصالحيا في المحافل الدولية والخارجي من خالل الترويج لمرؤية الخاصة بالدولة وال

 جلأتسعى ذلك لخمق فرص تعاون تجمع بين تمك الوحدات من  نياأوأمام الوحدات الدولية بل 
أن تحقق مصالح الدولة وأىدافيا، كما أن السياسة الخارجية كذلك تقوم برعاية مصالح أبناء 

تقميل  جلأالخارجية وذلك من  الدولة في الخارج من خالل التواصل عمى نحو دائم بالجاليات
إلى  البحثالمشكالت التي قد تنتج عنيم ألي سبب من األسباب، لذا تطرق الباحث في ىذا 

القومي وأبعاده باإلضافة إلى خصائصو وأىدافو ومنو أدواتو ووسائل تحقيقو  مناألرصد مهيوم 
القومي بالسياسة  ثم بالنتقال إلى المحور الذي يستيدف رصد العالقة التي تجمع األمن

القومي المصري  مناألالخارجية ثم باإلسقاط عمى البيئة المصرية من خالل رصد محددات 
ل تخرج بشكل او بآخر  يالتوميدداتو باإلضافة إلى التطرق لمسياسة الخارجية ورصد محدداتو 

ة عن محددات األمن القومي كون أنيا تخدم في نياية المطاف عمى أىداف ومصالح الدول
األمن القومي المصري ىو أحد محددات السياسة الخارجية  نأالوطنية، وبالتالي يمكن القول 

 المصرية بل ومحدد رئيسي كذلك في تحديد دوائر تمك السياسة.
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