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الهام رسولی ثانی آبادی1                                                                                       تاريخ دريافت: 1396/3/19 

حامد بيات مختاری2                                                                                           تاريخ پذيرش: 1396/7/14

چكيده
سياست خارجی هر واحد سياسی مهمترين، مؤثرترين و چالش برانگيزترين عرصه فعاليت هر 
دولتی محسوب می شود. در همين راستا با نگاهی به سياست خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای مصر 
در دوران های تاريخی مختلف، فراز و نشيب های متغيری در آن می توان مالحظه نمود. هرچند اين 
فرازوفرودها، علل مختلفی دارد اما با يكديگر مرتبط  اند. ارزش استراتژيك مصر در نظام بين الملل 
و حتی خاورميانه كنونی تا حد زيادی به نقش فعال آن در مسايل منطقه ای بستگی دارد. از آنجا 
دارند،  نقش  آن  تكوين  عواملی چند، در  و  نمی گيرد  كه سياست خارجی، هيچ گاه در خال شكل 
بدين منظور، نوشتار پيش رو، به واكاوی مؤلفه های اثرگذار بر سياست خارجی مصر، در بازه زمانی 
)2015- 1948( می پردازد. در مقام ريشه يابی اين شاخص ها، می توان بر اساس دو معيار مادی و 
معنايی، اين پارامترها را دسته بندی نمود. به زعم نگارنده، عناصری هم چون: موقعيت ژئوپليتيك؛ 
نفوذ قدرت های منطقه ای و برون منطقه ای؛ وجود منابع محدود تصميم گيری در سياست خارجی 
را در زمره عوامل مادی و نيز عناصری چون: دگرديسی در اهداف ملی و فراملی؛ دولت - ملت سازی 
ناقص؛ هويت يابی متكثر و فرهنگ سياسی داخلی را در گروه عوامل معنايی می توان جای داد كه 
در اين پژوهش سعی می شود اين عوامل موردبررسی قرار گيرند. اين پژوهش يك پژوهش تحليلی 

توصيفی است و شيوه گردآوری اطالعات به صورت كتابخانه ای- اسنادی می باشد.

واژگان كليدی: مصر، خاورميانه، سياست خارجی، موقعيت ژئوپليتيك، اهداف ملی و فراملی.

 Rasooli@yazd.ac.ir                                                                      .1- عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

2- دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای.
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مقدمه
خاورميانه  منطقه  در  مهی  جايگاه  از   ، تاريخی  پيشينه  و  جغرافيايی  موقعيت  لحاظ  به  مصر 
برخوردار است. اين سرزمين، اولين و بادوام ترين دولت عربی است كه از امپراتوری عثمانی، منفك 
فراعنه، همواره  نيمه مستقل معرفی شد. سرزمين  به عنوان يك واحد سياسی- سلطنتی  و  گرديد 
اين  تحركات جهان عرب و حتی منطقه محسوب می گردد.  آغاز  نقطه  و  كانون جوشان تحوالت 
كه  را  منطقه ای  مسايل  در  متعادل  و  فعال  خارجی  سياست  يك  به كارگيری  ضرورت  ويژگی ها، 
می سازد.  اجتناب ناپذير  دهد،  افزايش  منطقه  بازيگران  نزد  را  مصر  با  مشاركت  اهميت  می تواند 
سياست خارجی هر دولتی، نمايانگر اصول، اهداف، استراتژی )راهبرد(، تاكتيك )راهكنش( و نقاط 

نظام سياسی است. هدف آن 
كليدی  عناصر  تفحص  به  بايد  مصر،  خارجی  سياست  كننده  تعيين  پارامترهای  درك  برای 
مؤثر بر سياست خارجی، به عنوان نقطه شروع مناسبات خارجی پرداخت. در جهت شاخص سازی 
در  اساسا  بهره جست.  معيارها  از  از طيفی  بر سياست خارجی دولت ها می توان  تاثيرگذار  عوامل 
در  نويسنده،  لكن  استفاده می شود،  و خارجی  داخلی  عناصر  معيار  دو  از  غالب،  تقسيم بندی های 
مقاله پيش رو سعی دارد از معيارهای ديگری بهره جويد تا نتايج مقاله، كاربست بيشتری داشته 
باشد. اين شاخص ها عبارتند از: عوامل مادی و عوامل معنايی يا غيرمادی. ازاين رو در اثر پيش رو، 
با در نظر گرفتن شاخص هايی برای هريك از معيارهای اثرگذار دوگانه مذكور، اجماال به تشريح هر 

يك پرداخته شده است.
كه  دريابد  به درستی  مخاطب  كه  است  مهم  اين  به  نيل  فعلی،  مقاله  تدوين  از  هدف  به واقع، 
بودن  تحت الحمايه  و  مصر  در  سلطنتی  نظام  حاكميت  دوران  در  اينكه  علی رغم  داليلی،  چه  به 
اينكه  علی رغم  اسراييل،  دست  به  فلسطين  اشغال  از  پس  مصر  دولت  بريتانيا،  توسط  كشور  اين 
دولت تحت الحمايه در سياست خارجی خود، استقالل عمل چندانی ندارد، مع الوصف به حمايت از 
فلسطين پرداخت و به جنگ با اسراييل مبادرت ورزيد؟ به چه علت، جمال عبدالناصر، پان عربيسم 
بلوك  به دو  تعهد نسبت  پذيرفتن سياست عدم  با  و  الحاق كرد  كار منطقه ای خود  به دستور  را 
شرق و غرب در برهه جنگ سرد، با شوروی ارتباط نزديكی داشت؟ چه مالحظاتی سبب می شود 
تا محمد انورالسادات، با پذيرش پيمان كمپ ديويد، به سوی انزواگرايی در منطقه پيش برود؟ چرا 
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با كودتای ارتش، عبدالفتاح خليل السيسی، زمام امور را در دست می گيرد؟ چگونه می توان اتخاذ 
پيش  در  نمود؟  تبيين  را  مبارك  حسنی  توسط  فلسطين  و  اسراييل  به  نسبت  بی طرفی  راهبرد 
گرفتن رهيافت چندجانبه گرايی گفتمانی و همزيستی مسالمت آميز از سوی محمد مرسی چه طور 
توجيه پذير است؟ در مقام واكاوی مؤلفه های تاثيرگذار بر سياست خارجی اين كشور، بايستی توجه 
ويژه ای به ساختارها و خصايص اجتماعی- سياسی مصر و اثر متقابل سياست خارجی بر اين عوامل 

داشت.
با ذكر اين مقدمات، غايت اصلی از ارايه پژوهش حاضر، بررسی مالحظات مطرح شده ذيل است:
مشخصا چه متغيرهايی را می توان به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر سياست خارجی مصر، ذكر   

نمود؟
به نظر می رسد می توان، عناصری هم چون: موقعيت ژئوپليتيك؛ نفوذ قدرت های منطقه و   
برون منطقه ای؛ وجود منابع محدود تصميم گيری سياست خارجی را در زمره عوامل مادی و نيز 
عناصری چون: دگرديسی در اهداف ملی و فراملی؛ دولت- ملت سازی ناقص؛ هويت يابی متكثر و 

فرهنگ سياسی داخلی را در گروه عوامل معنايی جای داد.
به صورت  اطالعات  گردآوری  شيوه  همچنين،  است.  بنيادين  تحقيقات  نوع  از  پژوهش  سنخ 
كتابخانه ای- اسنادی شكل گرفته است و اطالعات نيز به صورت توصيفی- تحليلی مورد ارزش يابی 

گرفته اند. قرار 

مفاهيم كليدی
مصر: كشور مصر، در نيمكره شمالی- شرقی واقع شده و موقعيت آن در نصف النهار، بين 22 
تا 32 درجه عرض شمالی و 24 تا 27 درجه طول شرقی است. جمهوری عربی مصر، از شمال با 
دريای مديترانه، غرب با ليبی، جنوب با سودان، شرق با دريای سرخ و از شمال شرقی با فلسطين 
اشغالی همسايه است. مساحت كل اين كشور 1/001/449 كيلومترمربع است كه 96 % از اين مقدار 
را صحرا تشكيل می دهد. ازنظر وسعت، مصر، بيست و هشتمين كشور جهان محسوب می گردد. 
شايان ذكر است، مردم اين كشور، در مساحتی در حدود 55/367 كيلومترمربع سكونت دارند )فالح 

زاده، 1384: 21(.
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دريايی  مورخ  يك  توسط  ميالدی،   1902 سال  در  بار  اولين  خاورميانه،  اصطالح  خاورميانه: 
آمريكايی به نام آلفرد ماهان، مطرح شده است. به علت اينكه از قاره اروپا، به آن نگريسته می شد، نه 
خاور نزديك به حساب می آمد و نه خاور دور. گرچه امروزه، منظور از خاورميانه، منطقه ای وسيع تر 
اين اصطالح هم  تاثيرات ژئواستراتژيكی  ازآنچه كه ماهان در نظر داشت می باشد، ولی اهميت و 
چنان باقی است. به همان صورت كه در به كارگيری دقيق اصطالح خاورميانه و يا خاور نزديك، تفرق 
آرا وجود دارد، ميزان قلمرو اين حوزه جغرافيايی و كشورهايی كه در اين محدوده قرار می گيرند، نيز 
محل اتفاق نيست، برای اينكه برخی از كشورها نظير كشورهای حوزه خليج فارس و هالل خضيب، 
به اضافه ی يمن و تركيه، در قلمرو خاورميانه قرار دارند، اتفاق نظر وجود دارد، اما كشورهای شمال 
آفريقا، افغانستان، پاكستان و قبرس، پراكنده، در قلمرو خاورميانه، ملحوظ شده اند )اطاعت، 1375: 

.)60
سياست خارجی: سياست خارجی، عبارت است از استراتژی يا رشته ای از اعمال از پيش طرح 
ريزی شده تصميم گيرندگان حكومتی كه مقصود آن، دستيابی به اهدافی معين، در چارچوب منافع 
ملی و در محيط بين المللی است. به عبارتی می توان گفت كه سياست خارجی كه شامل تعيين و 
اجرای سلسله ای از اهداف و منافع ملی است، در صحنه بين المللی از سوی دولت ها انجام می پذيرد. 
همان گونه كه از اين تعريف بر می آيد، سياست خارجی ابزاری برای دستيابی به اهداف و آرمان ها يا 

تامين نيازهای كشور، در محيط بين المللی است )باقری دولت آبادی و شفيعی، 1393: 9(.

مبانی نظری
منطقه  در  و  آسيا  قاره  شرقی  شمال  منتهااليه  در  ژئوپليتيك  موقعيت  ازلحاظ  مصر  كشور 
خاورميانه واقع شده است. اين كشور در سال 1924 ميالدی به استقالل رسيد. مصر تا آن زمان جزء 
مستعمرات بريتانيا محسوب می شد. از سال 1924 تا 1952 نظام پادشاهی، در اين كشور برقرار بود 
تا اينكه با كودتای افسران آزاد در 1952 نظام پادشاهی فروپاشيد و نظام جمهوری استقرار يافت. 
»جمال عبدالناصر« تا سال 1971 بر مسند قدرت بود. در همين سال »انور سادات« رييس جمهور 
مصر شد و تا سال 1981 قدرت را در دست داشت. با قتل سادات، معاون وی »حسنی مبارك« در 
دوره زمامداری خود تالش كرد تا تقويت نقش ارتش را هم چون سلف خود برای توسعه اقتصادی 
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و تضمين ثبات داخلی، موردتوجه قرار دهد. وی توانست با توجه به تشتت آرای كشورهای عرب در 
جريان جنگ عراق عليه ايران و اِشغال كويت توسط رژيم صدام، پيامدهای قرارداد كمپ ديويد را با 
اتخاذ سياست های بی اثر به نفع خود مصادره نمايد و به تدريج مصر را كه بعد از كمپ ديويد از سوی 

كشورهای عربی طرد شده بود، دوباره بازگرداند )شيرازی و ديگران، 1391: 99(.
معيارهای  اساس  بر  مصر،  خارجی  سياست  كننده  تعيين  متغيرهای  طبقه بندی  راستای  در 
ارايه  به  مختصرا  ذيل،  ترسيمی  الگوی  طبق  مباحث،  ادامه  در  ازاين رو  معنايی،  و  مادی  دوسويه 
دسته بندی نسبتا كلی و جامعی از مجموعه مؤلفه های اثرگذار بر حيات سياست خارجی سرزمين 

است. پرداخته شده  نيل، 

 
)شكل شماره 1(

يك. اصول كلی سياست خارجی مصر
امنيت  حفظ  اجتماعی،  و  اقتصادی  توسعه  محوريت  اساس  بر  عمدتا  مصر،  خارجی  سياست 
مهمترين  ازاين رو،  و  است  تعيين شده  بين المللی،  و  منطقه ای  ثبات  و  در صلح  مشاركت  و  ملی 

از: عبارتند  مصر،  خارجی  سياست  عمده ی  محورهای  و  جهت گيری ها 
اجتماعی،  اقتصادی،  آزادسازی  فرآيند  از  حمايت  در  بين المللی،  و  منطقه ای  روابط  تقويت   •

جهانی. اقتصاد  در  كامل  يكپارچگی  و  ساختار  اصالح 
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• مشاركت فعال در تالش برای ايجاد صلح در خاورميانه؛ مصر اولين كشور عربی بود كه در سال 
1979 وارد يك قرارداد صلح، با اسراييل شد.

• گسترش همكاری عربی در تمامی حوزه ها.
• تقويت روابط با كشورهای اروپايی و اتحاديه ی اروپا.

• گسترش همكاری های جنوب- جنوب از طريق گروه بندی های مختلف كشورهای اسالمی و در 
مقياس بزرگ تر، كشورهای درحال توسعه، ازجمله گروه 77 و جنبش عدم تعهد.

• تالش در جهت به دست آوردن نقش اول در قاره آفريقا.
فعال  مشاركت  طريق  از  بين المللی،  صلح  پيشبرد  در  مصر،  مسئوليت های  يافتن  تحقق   •
)فالح  تخصصی  مؤسسات  و  ملل  سازمان  صلح  حفظ  عمليات  به ويژه  بين المللی  سازمان های  در 

.)55-56 زاده،1384: 

دو. مؤلفه های مادی
متغيرهای مادی، شامل منابعی هستند كه به عنوان نيروهای ملموس، عينی و انضمامی، قابل 
لحاظ هستند كه در مقابل عناصر غيرمادی يا معنايی قرار می گيرند. به زعم نگارنده، می توان سه 
مؤلفه مادی اثرگذار، در سياست خارجی مصر در نظر گرفت كه عبارتند از: موقعيت ژئوپليتيك، 
نفوذ قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنين منابع محدود تصميم گيری در حيطه سياست 

خارجی.
2-1. موقعيت ژئوپليتيك

رابطه جغرافيا با سياست و تاثيرگذاری اين دو بر هم ازجمله موضوعاتی است كه از قديم االيام 
ذهن بسياری از فيلسوفان، انديشمندان، گيتی شناسان و سياستمداران را به خود مشغول داشته 
داشته  ادامه  اتوتايل،  و  راتزل  منتسكيو،  تا  و  قديم شروع  دوران  در  ارسطو  از  اين تالش ها  است. 
است. برخی بدون آنكه برای آن نامی برگزينند، آن را با مفاهيم جغرافيا و سياست توصيف كردند 
و برخی نظير متأخرين با تاسی از رودولف كيلن، دانشمند سوئدی، از آن تحت عنوان ژئوپليتيك، 
ياد كردند. )قاليباف و پورموسوی، 1387: 53(. كشور مصر، در شمال قاره آفريقا و در كنار دريای 
مديترانه و دريای سرخ واقع است. اين كشور به دليل به دليل پيشينه تاريخی و همچنين فرهنگی 
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در ميان كشورهای جهان به ويژه كشورهای اسالمی- عربی، از اهميت بسيار برخوردار است )فالح 
زاده، 1384: 23- 22(. در يك نگاه كالن، اساس سياست خارجی مصر، موقعيت ژئوپليتيكی كشور 
است كه جهت گيری های سياست خارجی مصر را در مورد جهان عرب، اسراييل، قدرت های بزرگ، 

اروپا و آفريقا تعيين می كند )فرجی، 1391: 16(.
موقعيت جغرافيايی و شرايط اقليمی مصر، سبب شده تا اين كشور، در منطقه خاورميانه و قاره 
آفريقا، نقش مهمی ايفاء كند. همچنين وجود شهرهای قديمی در اين كشور، مانند قاهره، اسكندريه 
و كانال سوئز، به آن اهميت ويژه ای بخشيده است. از ديگر موقعيت های مهم مصر، قرار گرفتن اين 
كشور در منتهی اليه شمال شرقی آفريقا است كه قاره آفريقا را به قاره آسيا وصل می كند و درواقع، 
پل ارتباطی ميان آسيای غربی، آفريقا و مديترانه است )تكيه ای، 1375: 11(. به نظر می رسد كه 
كاركردی  مفهوم  در  كه  دارد  تاريخی  جاه طلبی های  بر  خاصی  پايدار  تاثير  ژئوپليتيك،  موقعيت 
سياست خارجی، مرسوم شده است. ازاين رو مركزيت و ثقل كشور مصر در اين نظام، باعث شده 
است كه تصميم سازان اين دولت به دنبال ايجاد نفوذ در كشورهای عربی شرق، شمال آفريقا و دره 

رود نيل برآيند )هينبوش، 1382: 45(.
نقطه  به عنوان  استراتژيكی خود  موقعيت  به  می زند،  تحرك دست  و  فعاليت  به  مصر  آنگاه  كه 
ارتباط آسيا و آفريقا تكيه دارد، نيز به موجوديت خويش به عنوان يكی از قديمی ترين و ريشه دارترين 
كشورهای منطقه، اتكا دارد. در كنار همه اين عوامل، مصر از ثقل جمعيتی برخوردار است كه باعث 
ايجاد گذرگاه ها و پل هايی با تعدادی از كشورهای عربی گرديد. كشورهای مزبور، در بخش هايی از رشد 
و توسعه خويش، مديون مصر هستند )بروجردی، 1386: 67(. مصر پل ارتباطی بين آسيا و آفريقا 
است. دريای مديترانه در شمال، سودان در جنوب، دريای سرخ و عربستان سعودی در شرق و ليبی در 
غرب مصر واقع شده اند. اين كشور با فلسطين و رژيم اسراييل در غرب آسيا، هم مرز است. كانال سوئز، 
مهمترين راه آبی است كه اقيانوس آتالنتيك، دريای مديترانه و اقيانوس هند را از طريق دريای سرخ، 
به هم وصل می كند. موقعيت ژئوپليتيكی مصر در طول تاريخ، نقش تعيين كننده ای برای مصر داشته 
است. مصر، دروازه اروپا است و كنترل كانال سوئز )مهمترين مسير تجاری جهان( نيز در دست اين 
.)Osman, 2010: 5( كشور است. مصر همچنين نقش بی بديلی در ژئوپليتيك خاورميانه بازی می كند

جمعيت مصر، بيشتر كشاورزانی هستند كه در دره و دلتای نيل زندگی می كنند. رود نيل تنها 
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منبع آب برای كشاورزی است كه پس از گذر از سودان، وارد اين كشور می شود. اين امر موجب 
شده تا دو كشور در طول تاريخ، مكمل يكديگر باشند. اين رود، بر بسياری از جنبه های زندگی مردم، 
به خصوص ازنظر سياسی، اقتصادی و حتی نظامی تاثير دارد )فالح زاده، 1384: 23(. اما تاكيد اين 
كشور بر امنيت كشتيرانی در كانال سوئز، استمرار جريان يافتن آب از شريان حياتی اين كشور، 
اثبات حضورش در مسايل  از تكيه گاه شرقی اش، سوريه و  نيز تأكيد بر حمايت  يعنی رود نيل و 
عربی و دارای ابعاد اسالمی و طبيعتا قرار گرفتنش در كانون منازعات بين المللی متغير از يك نظم 
بين المللی به نظمی ديگر... همگی عواملی هستند كه موجب شده اند تا مصر كشوری دارای نقش 

بوده و در خارج از مرزهای خود فعال باشد )بروجردی، 1386: 67(.
2-2. نفوذ قدرت های منطقه و فرامنطقه ای

به عنوان شرايط بين المللی، قبل از سال 1990، جنگ سرد، تاثير به سزايی بر بسياری از جنبه های 
و  اياالت متحده  اتحاد جماهير شوروی داشته است.  و  آمريكا  اياالت متحده  با  روابط خارجی مصر 
اتحاد جماهير شوروی، برقراری روابط با مصر را در اولويت سياست خارجی خود قرار داده بودند 
)فرجی، 1391: 17- 16(. يك مسئله دشوار برای مصر، رويكرد آن در روابط با قدرت های بزرگ در 
اجتماع بين المللی است. به طور خاص، روابط مصر با آمريكا و اتحاد جماهير شوروی، برای ارتقای 
موقعيت بين المللی مصر، مهم به نظر می رسد )Chen, 2005: 34(. درنتيجه، دولتمردان مصری، تقريبا 
محتاطانه عمل می كردند كه جنگ بين قدرت های بزرگ باقی بماند. برای مثال، در طول پادشاهی 
ناصر، اگرچه مصر، روابط نزديكی با اتحاد جماهير شوروی داشت، همچنين رابطه با اياالت متحده 
آمريكا را برای يك دوره طوالنی حفظ كرد. بعد از ناصر، در زمان پادشاهی مبارك، نيز اگرچه مصر 
شرايط خوبی با اياالت متحده آمريكا داشت، رابطه با اتحاد جماهير شوروی را نيز برای دستيابی به 

يك نوع موازنه گسترش داد )فرجی، 1391: 19(.
و  مصر  برای  آن  به تبع  كه  حوادثی  و  از جنگ 1973  پس  مصر  رييس جمهوری  سادات،  انور 
منطقه پيش آمد، تصميم گرفت كه به بلوك غرب بپيوندد. اين كار در سال 1975 صورت گرفت. 
در اثر تغيير در رويكرد مصر، در منطقه و همچنين تحوالت ديگری كه موجب تغيير در ديدگاه های 
اسراييلی ها شد، اياالت متحده تالش نمود تا به برقراری صلح ميان دو كشور اقدام نمايد. معاهده 
صلح ميان مصر و اسراييل، در اواخر اين دهه، نشان از موفقيت سياست خارجی آمريكا داشت و 
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راه را برای سلطه هرچه بيشتر آن در منطقه فراهم ساخت )حاجی يوسفی، 1382: 205(. از سوی 
ديگر، آمريكا توانست خود را به عنوان بازيگر اساسی در ديد مصر و كشورهای خط تقدم مبارزه با 
اسراييل جا بيندازد و ثابت كند كه با استفاده از سالح های اتحاد جماهير شوروی، امكان پيروزی و 
برتری بر اسراييل سرتاپا مسلح ميسر نيست و تنها ضمانتی كه در قبال اسراييل كارايی دارد، همانا 

نفوذ آمريكا بر دولت عبری است )حاتمی، 1390: 214(.
نكته حايز اهميت در ارتباط با مصر قبل از دوران انور سادات، اين است كه اين كشور از سياست 
خارجی مستقلی پيروی نمی كرد و سياست های اين كشور همواره تحت تاثير اياالت متحده آمريكا 
بوده است. پس از روی كار آمدن انور سادات، وی برخالف جمال عبدالناصر كه در اردوگاه شرق 
جانب  به  كه  داد  نشان  عمل  در  شوروی،  اهل  مستشاران  اخراج  با  و  برگزيد  را  غرب  بلوك  بود، 
آمريكا گرايش پيدا كرده است و اين رويكرد در دوره حسنی مبارك نيز تداوم داشت. مصر پس از 
اسراييل، يكی از قديمی ترين، مستحكم ترين و استراتژيكترين روابط را در خاورميانه با آمريكا دارد. 
در سال های 1980 تا 1991 آمريكا بالغ بر 28 ميليارد دالر به صورت كمك خارجی در اختيار مصر 
گذاشته و 6/8 ميليارد دالر نيز از بدهی های اين كشور را بخشيده است )قاسم زاده، 1379: 90(. 
كمپ ديويد، نقطه عملی عزيمت سياست خارجی مصر به سمت اسراييل شناخته می شود. درواقع، 
مصر با امضای كمپ ديويد، به طور كامل نشان داد كه ديگر آرمان مشتركی ميان فلسطين و مصر 
وجود ندارد. در كمپ ديويد و در تاريخ 17 سپتامبر 1978، دو قرارداد ميان سادات و بگين امضاء 
شد كه به اذعان جيمی كارتر )كه نقش كاتاليزور اين قرارداد را بر عهده داشت( اين دو قرارداد، راه 

.)Quandt, 2003: 152( استقرار صلح و ثبات خاورميانه را هموار كردند
رابطه مصر با آمريكا، پس از پيمان كمپ ديويد، در زمينه های اقتصادی و نظامی، رشد زيادی 
داشته است. آمريكا تاكنون وام های متعددی در اختيار مصر قرار داده و همچنين همكاری های نظامی 
دو كشور، در چارچوب كمك های نظامی و تسليحاتی آمريكا به مصر و نيز لغو بدهی های نظامی مصر 
به آمريكا، ادامه داشته و دارد. با روی كار آمدن مبارك در اوايل دهه 80، همكاری تنگاتنگ مصر 
با دولت های جمهوری خواه در آمريكا، هم چنان ادامه يافت. در دهه 80، كنگره اياالت متحده، بيش 
از 23 ميليارد دالر را به اشكال مختلف برای كمك به مصر، اختصاص داد. البته رابطه دو كشور تا 
حد زيادی به مناسبات مصر و اسراييل وابسته است. در رابطه مصر با آمريكا، دو مسئله »ثبات در 
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خليج فارس« و »روند صلح« نيز ستون اصلی اين رابطه را تشكيل می دهند )فالح زاده، 1384: 65- 
64(. آمريكا و دولت اولِمرت در كنفرانس آناپوليس و ديدار بوش از منطقه در ژانويه 2008، از مصر 
خواستند تا همكاری امنيتی و اطالعاتی خود را با اسراييل تا انهدام و نابودی مقاومت در فلسطين 
به رهبری حماس ادامه دهد. اسراييل و آمريكا با اِعمال فشارهای گوناگون تالش كردند، رويكرد 
مداخله گرايانه مصر را در قضيه فلسطين به سود اولويت های امنيتی و سياسی اسراييل تنظيم كنند 

و در اين راه از هيچ تالشی فروگذار نكردند )احمدی و بيداهلل خانی، 1391: 54(.
كمپ ديويد امتيازهايی مهم برای مصر و اسراييل به همراه داشت. ازجمله نتايج آن می توان به 
رسميت شناختن متقابل دو كشور، خروج كامل نيروهای اسراييل از شبه جزيره سينا و عبور آزاد 
اسراييل،  و  مصر  ميان  روابط  برقراری  با  كرد. همچنين  اشاره  سوئز  كانال  از  اسراييل  كشتی های 
از كشورهای  بسياری  و  كرد  فراهم  عرب  با جهان  روابط  ايجاد  برای  مساعدی  بسترهای  تل آويو، 
آفريقايی هم مناسبات خود را با اسراييل برقرار كردند و اسراييل از حلقه ی انزوا خارج شد و درنهايت 
مصر با امضای اين معاهده، كمك های نظامی و اقتصادی بسياری از آمريكا و بعضا اسراييل دريافت 

كرد )احمدی و بيداهلل خانی، 1391: 48(.
در دوران محمد مرسی نيز علی رغم اينكه هدف طرفداران دولت مرسی، فاصله گرفتن بيشتر 
از قدرت های خارجی بود و رييس جمهور مرسی هم اولين سفرهای خود را به كشورهای اتيوپی، 
عربستان سعودی، چين و ايران اختصاص داد، نه آمريكا و اروپا؛ اما ازآنجاكه حكومت مرسی با باز 
نداشت،  اختيار  در  اجتماعی  و  اقتصادی  در حوزه های  كافی  منابع  منطقه ای،  قدرت  بحث  كردن 
بين المللی، تحت  نهادهای كمك كننده  و  اروپا  اتحاديه  و  آمريكا  مالی  به كمك  وابسته  كشورش 
سلطه غرب بود؛ بنابراين، محمد مرسی بر حفظ روابط بين آمريكا و اروپا، طبق روال گذشته، تأكيد 

 .)Haber & Ighani, 2013: 17( داشت
روابط مصر با اتحاديه اروپايی، عمدتا بر اساس دو هدف عمده بنا شده است:

1( اتحاديه اروپايی می تواند به موازات آمريكا، نقش برابر و مؤثری را در زمينه تالش ها برای صلح 
خاورميانه ايفا كند؛

2( مصر می تواند از طريق رابطه گسترده تر با اتحاديه، وام ها و كمك های اقتصادی قابل توجهی 
را از آن دريافت نمايد )فالح زاده، 1384: 65(.
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2-3. منابع محدود تصميم گيری
ماشينی سياست گذاری مصر، رهبران قدرت  و مكانيزم اصطالحا  باوجود شرايط منحصربه فرد 
بسياری در تصميم گيری سياست خارجی مصر داشتند و روابط خارجی مصر، با قراردادهای رسمی 
رهبران كشور تعيين می شود. بعد از انقالب ژانويه 2011 سياست خارجی مصر با تغييرات واضحی 
روبه رو نشد و محمد مرسی نيز همانند سه رييس جمهور قبلی بدون تغيير در اصول سياست خارجی 
به كار خود ادامه می داد. دليل اين مسئله، فقدان نهادهای دموكراتيك و مردمی و البته نوپا بودن 

انقالب مصر می باشد )فرجی، 1391: 17(.
در مصر، اين شاخص در فرهنگ »پاتريمونياليسم« )پدرساالری( نمايان شد )Akhavi, 1975: 76(. در 
آن زمان، در مصر، منبع اقتدار، ارتش، به ويژه شخص ناصر بود و نوسازی اجتماعی نيز به مشروع سازی 
قدرت او كمك می كرد. ناصر می كوشيد به سلطه خويش، صبغه مردمی بدهد، بی آنكه تحمل مشاركت 
سياسی توده ها، به معنای واقعی آن را داشته باشد. به همين دليل، مشاركت سياسی توده های مصر، 
جنبه نمادين داشت )پور رستمی، 1357: 153(. حتی بعد از انقالب 1952 و به قدرت رسيدن ناصر، 
اين نوع اقتدار از بين نرفت بلكه به صورت اقتدار نخبگان »نئوپاتريمونيال« بازتوليد شد و شيوه های 
سنتی اقتدار به نظام سياسی جمهوری ناصر انتقال يافت. اگر اصل تقدس مذهبی كم رنگ شد، در 
عوض اصل ناسيوناليسم قوت گرفت و ناصر توانست به كمك دو عامل »جذبه های كاريزماتيك« و 

.)Akhavi, 1975: 85( توانايی های مديريتی« نقش يك حاكم قدرتمند را ايفاء كند«
 اگرچه همه كسانی كه پس از فروپاشی نظام پادشاهی مصر و استقرار نظام جمهوری، رهبری 
نظاميان، در حكومت و تشكيالت  اما حضور  بودند،  را در دست گرفتند، چهره های نظامی  كشور 
حكومتی، يكسان نبوده است. در دوره محمد نجيب و جمال عبدالناصر، بيشتر پست های كليدی 
در اختيار نظاميان بود، ولی با روی كار آمدن محمد انور سادات و به خصوص بعد از جنگ شش روزه 
اعراب و اسراييل و شكست از اسراييل، از عده نظاميان در مناصب و پست های غيرنظامی، هرچه 
بيشتر كاسته شد. پس از سادات، حسنی مبارك نيز روند غيرنظامی كردن دولت و غيرسياسی كردن 
نيروهای مسلح را ادامه داد؛ به طوری كه اكنون ]دوره حسنی مبارك[ از ميان 32 پست وزارت و 
يك پست نخست وزيری، تنها دو پست وزارت دفاع و توليدات نظامی و وزارت كشور را به چهره های 
نظامی، واگذار كرده است. به موازات كاهش تعداد نظاميان در مناصب سياسی، در طول دو دهه 
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گذشته، از نقش و حضور تشكيالت نظامی، در روند تصميم گيری سياسی، كاسته شده است )فالح 
زاده، 1384: 72(.

در دهه اول قرن بيست و يكم، ديگر، نهاد رياست جمهوری به مانند دوران سادات و ناصر، يك 
مراكز فكری  اكثر  با  و روشنفكرانی كه  برجسته  از مشاوران  پرقدرت حكومتی مملو  مركز عصبی 
جامعه ارتباط دارند، نبود، بلكه نهاد رياست جمهوری، تنها به يك ساختار اجرايی پيرامون شخص 
مانند  دموكراتيكی  نهادهای  تقويت  با  رقيق شدگی  اين  اگر  البته  بود.  يافته  تقليل  رييس جمهور 
می شد،  همراه  دولت  و  جمهوری  رياست  بين  جديد  تعادل  يك  شكل گيری  همچنين  و  پارلمان 
می توانست خوشايند باشد؛ اما چيزی كه در مصر اتفاق افتاد، دقيقا برعكس بود؛ يعنی پارلمان )البته 
غير دموكراتيك( دولت و نهاد رياست جمهوری، همگی به مظاهر گوناگونی از اراده رييس جمهور 
تقليل يافتند؛ نه اينكه ستون های يك نظام سياسی متعادل باشند  )Osman, 2010: 187- 188(. در 
مصر فرماندهی كل قوا بر عهده رييس جمهور است و وی دارای اختيارات قانونی گسترده ای برای 

عزل و نصب فرماندهان نظامی است )فالح زاده، 1384: 70(.

سه. مؤلفه های معنايی
عوامل معنايی عبارتند از عناصری غيرمادی، غير انضمامی و انتزاعی كه در برابر متغيرهای مادی 
قرار دارند. به باور پژوهنده، مؤلفه هايی چون: دگرديسی در اهداف ملی و فراملی؛ دولت- ملت سازی 
ناقص؛ هويت يابی متكثر و نيز فرهنگ سياسی داخلی را می توان برای اين دسته از عناصر در نظر 

داشت.
3-1. دگرديسی اولويت اهداف ملی و فراملی

اگرچه حفاظت از منافع ملی، نقطه شروع بنيادی روابط خارجی مصر است، اما منافع ملی مصر 
در زمان های مختلف، با توجه به اولويت های اهداف ملی مصر، تفاوت های بنيادين دارد. عالوه بر 
دوران جمال  در  )فرجی، 1391: 16(.  است  اعراب  ملی  منافع  از  مامور حفاظت  هنوز  اين، مصر 
عبدالناصر، مصر با حمايت اتحاد جماهير شوروی، تالش كرد تا با گسترش نفوذ غرب در منطقه به 
رقابت برخيزد. به دليل اينكه در بطن خود، دشمنی با اسراييل و استعمار غربی را پرورش داده بود، 
در ميان افكار عمومی جهان عرب از جايگاه برجسته ای برخوردار شده بود. عالوه بر اين، مصر در 
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آن زمان، به واسطه تعداد جمعيت و قدرت اقتصادی و نقش رسانه ای و فرهنگی در جهان غرب، از 
جايگاه منحصربه فردی برخوردار شده بود. مصر در اين دوران، در جهت ايجاد همكاری و وحدت در 
ميان كشورهای عربی تالش وافری می كرد و در اين راستا، اقدام به بازسازی و آماده سازی نيروهای 
نظامی اش برای بازگشت به ميدان جنگ با اسراييل نمود. پيروزی و موفقيت مصر در جريان ملی 
كردن كانال سوئز و مقاومت در مقابل حمله كشورهای سه گانه )بريتانيا، فرانسه و اسراييل( در سال 
1956، نه تنها موجب تضعيف جمال عبدالناصر نشود )كه يكی از اهداف كشورهای سه گانه محسوب 
می شد( بلكه موجب شد تا شخصيت جمال عبدالناصر در منطقه، در جايگاه اول قرار گرفته و حتی 

به عنوان يك شخصيت جهانی جلوه گر شود )حاتمی، 1390: 213- 212(.
درواقع، ناصر با در پيش گرفتن يك استراتژی پوپوليستی تالش  كرد افكار عمومی جامعه عرب 
را مسحور خود كند و با دست گذاشتن روی مسئله ای كه كل جهان عرب نسبت به آن حساس بود 
خود را به عنوان رهبر اعراب و پيشرو پان عربيسم معرفی كند )كيمچ، 1352: 237(. درواقع در سال 
1967، هنگامی كه اسراييل، ارتش های مصر و سوريه و اردن را شكست داد و توانست شبه جزيره 
سينا مصر و بلندی های جوالن سوريه و كناره غربی رود اردن و غزه را به اشغال خود درآورد، طرح 
جمال عبدالناصر شكست خورده بود، بعد از پايان جنگ، عبدالناصر مجبور شد به اصل »زمين در 
مقابل صلح« كه قطعنامه 242 سازمان ملل هم آن را تاييد می كرد، اعتراف نمايد و بدين ترتيب 
جايگاه مصر در منطقه، رو به افول گراييد. مرگ جمال عبدالناصر در سال 1970، به منزله پايان 
مرحله تسلط و سيطره مصر بر سياست های جهان عرب تلقی می شود. مرگ عبدالناصر، راه را برای 
شكل گيری ائتالف سه گانه مصر و سوريه و عربستان سعودی، با رهبری انور سادات، حافظ اسد و 

فيصل بن عبدالعزيز، باز كرد )حاتمی، 1390: 214(.
دولت مصر در دوره »سادات« بر اين باور بود كه آمريكا از خروج نيروهای اسراييلی از صحرای 
واشنگتن  از  دلجويی  برای  ازاين رو  بحران زده مصر كمك خواهد كرد.  اقتصاد  به  و  سينا، حمايت 
تمامی گزينه های ديگر را از بين برد. درنتيجه، بالفاصله پس از جنگ سال 1973 »سادات« كه 
پيش تر به نوعی از جبهه سوريه، عقب نشينی كرده بود، با فشار بر اين كشور برای لغو تحريم نفتی، 
درصدد تضعيف سوريه برآمد. همچنين روابط خود با اتحاد جماهير شوروی و همكاری های نظامی 
با آن كشور را به حالت تعويق درآورد )هينبوش، 1382: 97(؛ اما اختالفات داخل كشورهای عربی، 
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به سرعت موجب ازهم پاشيدگی ائتالف مذكور شد و انور سادات خواستار برقراری صلح جداگانه با 
اسراييل شد )حاتمی، 1390: 214(. اين در حالی بود كه مصر بر اساس معاهده كمپ ديويد، ديگر 
نمی توانست عليه اسراييل وارد جنگ شود. نخبگان پس از ناصر در مصر، يعنی سادات و مبارك، در 
مناقشه فلسطين، معتقد بودند كه برای برقراری موازنه تهديد و همچنين رسيدن به منافع حداقلی 
اولويت هايشان در سياست خارجی حذف كنند.  از ليست  در نظام بين الملل، بايستی فلسطين را 
درواقع سياستمداران مصری با بازتعريف روابط خارجی خود به اين نتيجه رسيدند كه فلسطين و 

.)Freedman, 1998: 88( آرمان قدس در اولويت های منافع ملی جمهوری مصر قرار ندارد
»سادات« بر اين نكته واقف بود كه اسراييل، آماده مبادله صحرای سينا، در قبال صلح است كه 
به اين ترتيب، مصر، به عنوان قويترين كشور عربی، از كفه موازنه قدرت ميان اعراب و اسراييل، خارج 
می شد و اگر با حمايت از سوريه و سازمان آزادی بخش فلسطين، برای دستيابی به توافقی فراگير و 
تشكيل دولت فلسطين اصرار می ورزيد، امكان داشت كه چيزی عايدش نشود. ازاين رو وارد معامالت 
تدريجی و مرحله به مرحله با اسراييل شد و درنهايت توافق نامه صلح جداگانه ای را پذيرفت كه اراضی 
ازدست رفته مصر را مسترد می كرد، اما درعين حال از احتمال دستيابی به صلحی فراگير و قابل حصول 
كاست )هينبوش، 1382: 97(؛ و بدين ترتيب، آثار و نتايج تفكر و ديدگاه ملی گرايی عربی در سياست های 

منطقه كاهش يافت و اولويت »منافع ملی« هر كشور، جای آن را گرفت )حاتمی، 1390: 215(.
پايان  آغاز  از طرفی  و  قاهره و تل آويو  برای مناسبات  آغازی شد  نقطه  اين مناقشه، همچنين 
نِسبی روابط مصر و فلسطين. به نظر اسراييلی ها سفر سادات به قدس شريف يك چرخش استراتژيك 
در سياست خارجی مصر به شمار می رفت كه باعث تغيير بازی مصر از زمين فلسطين به زمين 
اسراييل می شد )كيمچ، 1352: 237(. مصر در دوره  مبارك به صورت جدی و تعيين كننده ای در 
جهت منافع و امنيت رژيم اسراييل عمل می كرد. رژيم مبارك نه تنها قرارداد صلح با رژيم اسراييل 
را حفظ و تقويت كرد بلكه همكاری های استراتژيك و امنيتی مهمی با اين رژيم داشت به گونه ای 
كه آن را به عنوان بازيگری امنيت ساز برای اين رژيم می شناختند. درواقع سياست های مصر در دوره  
مبارك باعث شد تا اين كشور به عنوان متحد استراتژيك رژيم اسراييل معرفی شود و به تامين ثبات 

و امنيت اين رژيم كمك بسياری بكند )اسدی، 1390: 100(.
درمجموع با مطالعه و مرور موضع گيری های دولت مردان مصری در زمان مبارك، چنين استنباط 
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می شود كه روابط ميان مصر و فلسطين ديگر مانند گذشته نبود. به عبارت ديگر، مصر ديگر حوادث 
فلسطين را از زاويه فلسطينی ها نمی نگريست و منافع ملی خود را در چارچوب ديگری تعريف و تبيين 
می كرد. اين چارچوب متفاوت با روی كار آمدن جرج بوش پسر، بسيار شديدتر از قبل دنبال شد. در 
اين دوران، مصر در ايستارها و انگاره های سياست خارجی خود نسبت به فلسطين و فلسطينی ها تغيير 
اساسی داد. همكاری های اطالعاتی ميان مصر و اسراييل در اين دوره افزايش بسياری يافت )احمدی و 
بيداهلل خانی، 1391: 54(. درحالی كه محمد مرسی با توجه به مبانی و جهت گيری اخوان المسلمين در 
قبال مسئله  فلسطين و همچنين ديدگاه مردم و گروه های مصری نمی توانست سياست رژيم گذشته 
را نسبت به اسراييل ادامه دهد، در اتخاذ سياستی كامال راديكال و ضداسراييلی نيز با مشكالتی مواجه 
بود. از اصول اخوان آزادی سرزمين های اسالمی از چنگال بيگانگان است و فلسطين نيز سرزمينی 
اشغال شده محسوب می شود. اخوان المسلمين در دوره  پس از مبارك تالش می كرد تا با فعال كردن 
ديپلماسی فرامرزی خويش از راه های رسمی )پارلمان( و غيررسمی )سازمان بين المللی( نقشی شايسته 

را در مسئله  فلسطين بازی كند )احمديان، 1390: 18- 17(.
3-2. دولت- ملت سازی ناقص

ملت سازی و دولت سازی، دو عامل اساسی در مباحث سياست و حكومت در خاورميانه بوده 
است. حكومت های منطقه خاورميانه تا قبل از جنگ جهانی اول، به شكل امپراتوری و يا دولت های 
تحت نفوذ قدرت های اروپايی بودند كه تحوالت سياسی بين المللی ناشی از جنگ جهانی اول و دوم، 
موجب دگرگونی اساسی جغرافيای سياسی خاورميانه شد. اين دگرگونی باعث فروپاشی امپراتوری 
وسيع عثمانی و ظهور دولت های جديدی شد كه در چند قرن گذشته، تحت حاكميت آن بودند 

)شيرازی و ديگران، 1391: 32(.
آنچه كه مشروعيت نخبگان و رهبران را تامين می كند، نوع عملكرد، سياست ها و خط مشی های 
آنان است. رهبران مصر، پايه های مشروعيت قوی نداشتند و به همين خاطر هميشه، ناتوان و عاجز 
از ايجاد نظم عمومی و باثبات بودند و عالوه بر آن، اقدامات خودسرانه و غير مؤثر آنها و ناتوانی شان 
در اتخاذ سياست های سودمند، موجب تضعيف مشروعيت آنها شد و تنها راه باقی مانده، استفاده از 
زور، سركوب و فشار بود، به طوری كه در دهه های اخير، رهبران مصر، غالبا از طريق افزايش سركوب 
مخالفان كه از آزادی بيان و مشاركت های جمعی مدنی، محروم بودند، خود را بر سر قدرت نگاه 
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داشتند. پس از سادات، سياست های سركوبگرانه و خشونت بار، ادامه يافت و بر اوج گيری عمليات 
بنيادگرايان اسالمی افزوده شد )مؤثقی و زاهدی، 1390: 313(. ناسازگاری زياد ميان ملت )هويت( 
و دولت منطقه ای )حاكميت( ازجمله مشخصات بارز خاورميانه محسوب می شود. از برخی لحاظ، 
اگر معضل جهان عرب، وجود »يك ملت، چند دولت« در آنجا و در خاورميانه غيرعربی باشد، در اين 
صورت، وجود دولت چندمليتی )يك دولت، چند ملت(، بيشتر يك قاعده محسوب می شود تا يك 

استثنا. اين مهم به سياست گذاری پيچيده خارجی بستگی دارد )هينبوش، 1382: 72(.
نظام سياسی مصر در دوران مبارك را می توان دموكراسی صوری و كنترل شده تلقی كرد و 
بالقوه  چالش  هرگونه  مبارك،  حكومت  كه  طوری  يافت.  تداوم  كامال  دوران،  اين  در  اقتدارگرايی 
و  مدنی  سازمان های  بر  شديد  كنترل  عمومی،  ناآرامی های  سركوب  می كرد؛  سركوب  به شدت  را 
اخوان  بازداشت گسترده  و همچنين  كفايت  با جنبش  و سركوبگرايانه  برخورد خشن  دانشگاهی، 
المسلمين و شكنجه و نقض حقوق بشر، تنها بخشی از اقدامات سركوب گرانه حكومت مبارك بود، 
با مشكالت زيادی  انتخابات را پيدا می كردند نيز  اينها، جرياناتی كه امكان فعاليت در  از  گذشته 
مواجه بودند و عمال حزب دموكراتيك ملی مبارك به روش های مختلف، پيروزی در انتخابات را به 
دست می آورد، ازجمله در مواقعی نيروهای امنيتی جلوی ورود رای دهندگان اپوزيسيون به محل 
اخذ رای را گرفتند و در موارد ديگر، تغيير در شمارش آرا و پر كردن صندوق ها از رای اتفاق افتاد 

.)Blayde, 2011: 239(
وجود نوعی انتخابات رقابتی، محيط سياسی چندحزبی، وجود دو مجلس سفلی و عليا و آزادی 
نسبی در جامعه مصر، اين امكان را برای رژيم مبارك فراهم می كرد كه ادعای پيشرفت و توسعه 
سياسی كرده و ميزانی از خشم توده ها را تسكين بخشد. بااين حال، دموكراسی ظاهری فوق، هيچ 
تهديدی برای رژيم مبارك نبود )Osman, 2010: 190(. درواقع، ماهيت رقابتی انتخابات در مصر، 
 Blayde,( بيش از آنكه محصول فرايند دموكراتيك سازی باشد، يك استراتژی برای حفظ رژيم بود
238 :2011(. بعد از انقالب ژانويه 2011، سياست خارجی مصر، با تغييرات واضحی روبرو نشد و 

محمد مرسی، نيز همانند سه رييس جمهور قبلی، بدون تغيير در اصول سياست خارجی، به كار 
خود ادامه می داد. دليل اين مسئله، فقدان نهادهای دموكراتيك و مردمی و البته نوپا بودن انقالب 

مصر می باشد )فرجی، 1391: 17(.
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3-3. هويت يابی متكثر
مصر احتماال منسجم ترين دولت خاورميانه عربی و با جمعيتی دو برابر مراكش، مركز سياسی 
و فرهنگی عربی محسوب می شد، درنتيجه اغلب بر سر اينكه هويت مصری يا هويت عربی آن بايد 
ارجح باشد، ميان مصری ها اختالف وجود داشت )Mclennan, 1988: 136(. اين نكته در تصنعی ترين 
دولت ها )سوريه و اردن( از ساير جاها چشمگيرتر است؛ اما حتی در كشورهای ديگری هم چون 
مصر كه به صورت عملی، هويت های متمايز مربوط به خود را دارند، هويت های فرا دولتی، هم چنان 

به شكلی مؤثر مانع از استحكام دولت- ملت های متمايز می شوند )هينبوش، 1382: 31- 30(. 
رنج  دچار  قومی،  و  سرزمينی  گرايش  دو  ميان  درگيری  از  عربی  كشورهای  ديگر  مانند  مصر 
اساس  بر  را  انتخاب خود  تاريخ خود، هميشه  به جز موارد معدودی در  و مشقت شده است، ولی 
برخورداری از يك نقش خارجی فعال فيصله داده است. هرچند انزوای نسبی اين كشور كه ريشه 
در اعماق تاريخ دارد، آن باعث بازگشت به خويش و بی نيازی از ديگران، با تكيه بر خويش شده است 
انتظارات هواداران پان  تا  )بروجردی، 1386: 67(. حتی ناصر نيز احساس می كرد كه ملزم است 
عرب خود را برآورده سازد، مسئله ای كه او و رقبايش را گرفتار نوعی برتری ناسيوناليستی پويا بر 
ضد اسراييل كرده بود و درنهايت، به جنگ سال 1967 منجر شد كه هزينه های هنگفتی را بر دوش 

دولت گذاشت )هينبوش، 1382: 32(.
افزايش مخالفت های اسالمی در مصر و ترور »سادات« به طوركلی يكی از كاركردهای از دست 
دادن مشروعيت ملی گرايی عربی اين رژيم، پس از برقراری صلح با اسراييل بود )هينبوش، 1382: 
101(. همچنين شكست تاريخی اعراب در برابر رژيم صهيونيستی و مسئله فلسطين، از ديگر عوامل 
تاريخی بود كه روح جهان عرب را دچار سرخوردگی كرده بود. اين عامل بهخصوص برای كشور مصر 
كه رهبر امت جهان عرب در جنگ با اسراييل بوده و در جنگ با اين رژيم، شكست خورده و معاهده 

صلح سال 1979 را امضاء كرد، روشن تر بود )بيداهلل خانی، 1392: 539(.
غربگرايانه،  سياست  پی  در  كه  اسالمی  عقايد  و  اجتماعی  ارزش های  كردن  كم رنگ  مصر،  در 
پيگيری شده بود، بحرانی فرهنگی را در پی داشت و اين ازخودبيگانگی ها، پاسخی قاطع را از سوی 
و  )مؤثقی  بنيادگرايی ظاهر شود  قالب  در  كه  مخالف غرب می طلبيد  بنيادگرای  مبارز  مسلمانان 
زاهدی، 1390: 314(. باوجوداين هويت مصری، هنوز درون مايه ای عربی- اسالمی دارد و تالش ها 
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با  بودن«  »مديترانه ای  يا  »فرعونيت«  مبنای  بر  بودن  مصری  از  جايگزينی  تعاريف  ساختن  برای 
شكست مواجه شده است. ازاين رو، حتی در اواخر دهه 1970، هنگامی كه مصر، درصدد خروج از 
پيمان های عربی بود. در پيمايشی كه از سوی مقامات عالی رتبه مصری صورت گرفت )كسانی كه 
به طور سنتی و نسبی، پان عربيسم را قبول نداشتند( نشان داد كه گرچه 71/3 درصد خود را مصری 
از ملت عربی است؛ در حقيقت، رهبر  می دانند، 71/1 درصد هم اظهار داشتند كه مصر، بخشی 

.)Hinnebusch, 1982: 535( اعراب محسوب می شود طبيعی 
3-4. فرهنگ سياسی داخلی

 يكی از مفاهيمی كه هم جنبه خرد و هم كالن دارد، فرهنگ سياسی است. درواقع، فرهنگ 
سياسی محصول تاريخ نظام سياسی است كه ريشه در رفتار عمومی و نيز تجارب شخصی دارد. در 
اين راستا، سعی بر آن است تا با بهره گيری از مطالعه فرهنگ سياسی، ميان تفاسير روان شناسانه 
رفتار سياسی )تحليل خرد( و تفاسير جامعه شناسانه )تحليل كالن( پلی برقرار كرد )قوام، 1376: 
69(. سياست خارجی دولت های خاورميانه، به طور اساسی از تمايالت نخبگان حكومتی در دفاع از 
مشروعيت رژيمشان نشات گرفته و نه تنها فقط معطوف به بازدارندگی از تهديدات خارجی نيست، 
بلكه متوجه مشروعيت بخشی به رژيم در داخل در برابر مخالفت های داخلی و بسيج منافع اقتصادی 

در خارج از كشور است )هينبوش، 1382: 44(.
همانند  سازمانيافته ای  سياسی  گروه بندی های  تكيه بر  با  نمی توان  را  مصر  در  سياسی  فعاليت 
احزاب، مورد ارزيابی قرار داد؛ چراكه مصريان، ازنظر سياسی، كم تر از طريق گروه های سازمان يافته 
عمل می كنند. به همين خاطر، به رغم اينكه حدود ]بيش از[ 26 سال از برقراری نظام چندحزبی 
در مصر می گذرد، احزاب سياسی آن، از حد احزابی كم پيرو، فراتر نرفته اند. فقدان گروه بندی های 
سازمان يافته، حاكمان مصر را بر آن داشته است تا با محدود كردن سازمان يافته نوظهور، به رهبری 
اقتدارگرايانه خود ادامه دهند. بر همين اساس، از سال 1952 تاكنون، بيشتر فعاليت های سياسی، 

در كنترل حكومت در آمده است )فالح زاده، 1384: 49- 48(.
باوجود اين، فرهنگ سياسی و فرآيندهای جامعه پذيری در آن كشور به »سنتی« و »مدرن« 
و  اقتصاد  و  می شوند  داده  آموزش  امروزی،  شيوه های  با  مردم  شهری،  مراكز  در  می شد.  تقسيم 
از  می زيستند،  روستايی  نواحی  در  كه  كسانی  مقابل،  در  داشت.  مهمی  جايگاه  نوين،  ارتباطات 
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بی سوادی به شدت رنج می بردند و از تماس و برخورد با انديشه و سياست نوين، دور بودند، آنها 
به خانواده و مذهب، به منزله منابع اصلی هويت خود و به دولت، به منزله نهاد مقدس و متعالی كه 

 .)Mclennan, 1988: 136( می نگريستند  دارد،  در دست  را  آنها  مذهبی  سرنوشت 
انتقادات را نصيب دولت مبارك می نمود، فساد  از  شايد بزرگ ترين عنصری كه بيشترين حد 
گسترده و عيان در انتخابات بود. حسنی مبارك، از زمان كسب قدرت در 1981 تا سال 2005، 
انتخابات رياست جمهوری، تنها كانديدای موجود بود )جهانگير  رسما و علنا در تمامی دوره های 
و اسماعيلی، 1392: 40- 39(. مشاهدات واقعی در حيات سياسی مصر، در سه دهه اخير نشان 
داده است كه رقابت و مشاركت حزبی و انجمن ها، همانند انتخابات، عمدتا به عنوان سازوكاری برای 
مشروعيت بخشيدن به حكومت و تثبيت اقتدارگرايی بوده و از محتوای واقعی برخوردار نبوده اند. 
باوجود گسترش نهادهای حزبی به ويژه انجمنی به عنوان نشانگان دموكراسی، در عمل، اين نهادها، 
به نهادهای صوری دموكراسی، با كم ترين تاثيرگذاری بر پويش تصميم گيری، كاهش و تنزل رتبه 

يافتند )سردارنيا، 1390: 117(.
مورد ديگر، مربوط به تضاد ميان رويه های رسمی و عملی می باشد. در كشور مصر، اگرچه حقوق 
مدنی و سياسی و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان در قانون اساسی، به رسميت شناخته شده 
است، اما به بهانه وضعيت جنگی حاكم ميان اين كشور و رژيم صهيونيستی، اين حقوق به حالت 
تعويق درآمده بود. درحالی كه سال هاست درگيری ميان مصر و رژيم صهيونيستی، رخ نداده و دولت 
مبارك، روابط نزديك ديپلماتيكی با رژيم صهيونيستی، برقرار كرده بود، در مصر، از سال 1967 تا 
سقوط مبارك، قانون وضعيت اضطراری حاكم بوده است. مسئله استبداد، حكومت مبتنی بر فرد، 
تعليق دايمی حقوق مدنی و سياسی شهروندان، در كنار فساد مالی و دولتی شديد، از ديگر عوامل 

وقوع انقالب، در مصر بوده است )جهانگير و اسماعيلی، 1392: 40- 39(.

نتيجه گيری
مصر به عنوان يكی از باقدمتترين دولت های خاورميانه با پيشينه تاريخی، زبانی، فرهنگی- تمدنی 
ديرينه كه حيات جامعه سياسی آن به هزاران سال قبل از ميالد بازمی گردد، بين كشورهای عربی، 
كشوری مهم و مؤثر تلقی می گردد. سياست خارجی می تواند هم به عنوان متغير مستقل و اثرگذار 
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و متغير وابسته و اثرپذير در نظر گرفته شود. ازآنجاكه معيارهای گوناگونی برای اين مقوله می توان 
لحاظ نمود. در اين پژوهش، سعی شد تا بتوان طيف نسبتا كامل از عناصر شاخص در چگونگی 
تدوين سياست خارجی كشور مصر، در بازه زمانی 1948 تا 2015 به دست آورد. ازآنجاكه معيارهای 
گوناگونی برای اين مقوله می توان ملحوظ داشت. نگارنده بر اساس دو حوزه مادی و معنايی، به اين 
مهم پرداخت و با مشخص ساختن هر يك، به تبيين اختصاری هر يك، پرداخته است. مشخصا 
موقعيت جغرافيای سياسی؛ نفوذ قدرت های خارجی و منابع محدود پويش تصميم گيری به عنوان 
مؤلفه های مادی و عواملی هم چون: تغيير در اهداف ملی و فراملی؛ فرايند دولت- ملت سازی تكامل 
نيافته؛ اتخاذ هويت متنوع و در پايان، فرهنگ سياسی داخلی، به عنوان متغيرهای معنايی، به شرح 

ذيل در نظر گرفته شده اند.
قرار گرفتن مصر به عنوان پل ارتباطی دريايی و زمينی آسيا، آفريقا و اروپا، تاثير گذرگاه سوئز 
بر تجارت بين المللی، درآمد حاصل از حق عبور كشتيرانی از اين معبر، مسدود شدن اين تنگه در 
طول مناقشات اعراب و اسراييل و تحت الشعاع قرار دادن بازرگانی جهانی، وجود شبه جزيره سينا، 
رود نيل، بناهای تاريخی و اثر صنعت گردشگری بر اقتصاد، تماما بر اهميت استراتژيك سرزمين 

افزوده اند. فراعنه 
اساس روابط خارجی اين كشور، در قالب مناسبات مصر با قدرت های خارجی، گره خورده است. 
پايان  با  قلمداد می شود.  اقتصادی مصر  تجاری-  بزرگ ترين شريك  اروپا در حال حاضر،  اتحاديه 
جنگ جهانی اول، مصر، تحت الحمايه انگلستان قرار گرفت. پس از پيمان كمپ ديويد، مصر بر ادامه 
روابط با اعراب، تضمين امنيت اسراييل و حفظ نفوذ غرب، به دوراز هرگونه تنش، تأكيد داشته است. 
درنتيجه، همگرايی مصر با قدرت های برون منطقه ای و رژيم صهيونيستی، نقش منطقه ای مصر را 

تغيير داد.
منابع  تعدد  وجود  هر كشوری،  در  تصميم گيری سياست خارجی  پويش  مطلوب  صورت بندی 
همواره  حالت جمهوری،  در  چه  و  پادشاهی  نظام  در  چه  نيل،  سرزمين  در  است.  سازی  تصميم 
نخبگان معدودی در رأس هرم قدرت سياسی و تصميم گيری سياست خارجی قرار داشته اند. به واقع، 
حاكميت اقليتی حكمران، به شيوه ای اقتدارگرايانه و انحصارطلبانه، به صورت توزيع نامتوازن قدرت 
و نقش تعيين كننده اين مراجع تصميم سازی ازجمله رييس جمهور و ارتش، سبب بروز آشفتگی 
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در سياست خارجی مصر گرديده اند.
اهداف ملی و  اولويت بندی های  از  پايه سياست خارجی هر دولتی، متاثر  به عنوان  منافع ملی، 
فراملی اين كشور بوده است. مصر، همواره داعيه رهبری جهان عرب و حتی اسالم و در معنايی 
وسيع تر، كل منطقه را داشته است. با به قدرت رسيدن عبدالناصر، امواج ملی گرايی عربی، دنيای 
عرب را فراگرفت. شكست جمال عبدالناصر در جنگ های 1967 و 1973، سبب گسترش ترديد 
نسبت به آرمان ها، در ميان دولتمردان مصری شد. با انعقاد پيمان كمپ ديويد، معادالت راهبردی 
خاورميانه، دچار دگرديسی شد. اين نقاط عطف تاريخی، سبب بروز رهبرانی عملگرا هم چون انور 

سادات و حسنی مبارك گرديد.
جمهوری عربی مصر، به عنوان دولتی تك مليتی و پرجمعيت ترين كشور عربی منطقه كه 30 
به لحاظ همگونی قومی، همسانی هويت  را در خود پوشش داده است،  اعراب  از جمعيت  درصد 
ملی، مشابهت دينی، اجماع سياسی و انسجام اجتماعی، در زمره دولت های همگن و يكپارچه قرار 
می گيرد. بااين حال، می توان اظهار داشت دانش واژه ملت، به مفهوم دقيق آن، به معنای گروهی از 
مردم كه دارای اشتراك در منافع، اهداف و هويت باشند و دولتی كه منفك از گرايش های قومی- 
قبيله ای، بلكه برآمده از اراده جمعی آحاد مردم باشد، در اين كشور، بروز نيافته است و عدم تكامل 

فراگرد دولت- ملت سازی در آن مشهود است.
آفريقايی، عربی،  از عناصر هويتی  به هر يك  اصالت دهی  و  ملت مصر، همواره حول گزينش 
مديترانه ای و نوع مذهب، دچار سرگردانی بوده است. درحالی كه عبدالناصر، مترصد بود با تقويت 
پان عربيسم، به هويت قومی عربی در مصر، اصالت بخشد، سادات با تمركز بر پان مصريسم، از هويت 
مسبوق، روی گرداند. سرخوردگی ملت مصر، از مناسبات سازش با اسراييل و غرب و امواج دامنه دار 
اين تاثير و تاثر كه منتهی به خيزش مردمی، موسوم به بيداری اسالمی يا بهار عربی گرديد، سبب 

دگرگونی در معادالت منطقه شد.
مصر، هميشه از تكثرگرايی و فضای باز سياسی مطلوب، در مضيقه بوده است. به واقع، حاكميت 
حزب دموكراتيك ملی، نفوذ و سلطه تصميم گيرندگان سياست خارجی بر فرهنگ سياسی داخلی، رواج 
فرهنگ سياسی تركيبِی تبعی- مشاركتی و مردم ساالری صوری، جامعه مدنی ضعيف، فقدان سازوكار 

باثبات و مسالمت آميز انتقال قدرت، از عوامل اثرگذار بر سياست خارجی مصر محسوب می شوند. 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397 

خاورمیانه 32

فهرست منابع:
مطالعات  فصلنامه  حداقلگرايی«،  به سوی  حماس؛  و  مصر  المسلمين،  »اخوان   ،)1390( حسن،  احمديان،   .1

پانزدهم. شماره  چهارم،  سال  فلسطين، 
و چشم اندازها«،  پيشينه، چالش ها  اسراييل:  »روابط مصر-   ،)1391( آرش،  بيداهلل خانی،  و  احمدی، حميد   .2

چهاردهم. شماره  چهارم،  سال  خارجی،  روابط  فصلنامه 
3. اسدی، علی اكبر، )1390(، »بيداری اسالمی در جهان عرب و امنيت رژيم صهيونيستی«، فصلنامه مطالعات 

فلسطين، سال چهارم، شماره سيزده.
4. اطاعت، جواد، )1375(، ويژگی های ژئوپليتيك خاورميانه، تهران: مؤسسه انديشه سازان نور.

5. باقری دولت آبادی، علی و شفيعی، محسن، )1393(، بررسی سياست خارجی ايران در پرتو نظريه سازه انگاری، 
تهران: انتشارات تيسا، چاپ نخست.

6. بروجردی، عبدالهادی، )1386(، توسعه روابط ايران و عرب، تهران: دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت 
امور خارجه، چاپ اول.

7. بيداهلل خانی، آرش، )1392(، »تحوالت جهان عرب: الگوی تغيير نظام امنيتی در خاورميانه«، فصلنامه سياست 
خارجی، سال بيست و هشتم، شماره صد و ششم.

8. پور رستمی، ناصر، )1357(، اعراب و اسراييل و آينده، تهران: انتشارات جاويدان.
9. تكيه ای، مهدی، )1375(، كتاب سبز مصر، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ نخست.

10. جهانگير، كيامرث و اسماعيلی، مرتضی )1392(، »تاثير انقالب اسالمی بر جنبش بيداری اسالمی در شمال 
آفريقا«، فصلنامه سياست، سال چهل و سوم، شماره صد و شصت و نهم.

روابط خارجی«، سال سوم،  فصلنامه  منطقه خاورميانه،  و ساختار  11. حاتمی، محمدرضا، )1390(، »تحوالت 
دوازدهم. شماره 

12. حاجی يوسفی، اميرمحمد، )1382(، ايران و رژيم صهيونيستی: از همكاری تا منازعه، تهران: انتشارات دانشگاه 
امام صادق )ع(، چاپ نخست.

13. سردار نيا، خليل اهلل، )1390(، »تحليل ساختاری و كنش گرا بر چرايی حكومت اقتدارگرا در مصر«، فصلنامه 
روابط خارجی، سال سوم، شماره دهم.

14. شيرازی، ابوالحسن و ديگران، )1391(، سياست و حكومت در خاورميانه، تهران: انتشارات سمت.
كودتای  تا  ناصر  انقالب  از  مصر  خارجی  سياست  كننده  تعيين  »پارامترهای   ،)1391( محمدرضا،  فرجی،   .15

چهاردهم. شماره  نخست،  سال  اسالم،  جهان  سياسی  مطالعات  فصلنامه  ارتش«، 
16. فالح زاده، محمدهادی، )1384(، آشنايی با كشورهای اسالمی: جمهوری عربی مصر، تهران: مؤسسه فرهنگی 

مطالعات و تحقيقات بين المللی ابرار معاصر، چاپ دوم. 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397 

33خاورمیانه

17. قاليباف، محمدباقر و پور موسوی، موسی، )1387(، »ژئوپليتيك نوين خاورميانه و سياست خارجی ايران«، 
فصلنامه پژوهش های جغرافيای انسانی، سال چهلم، شماره شصت و ششم.

18. قوام، عبدالعلی، )1376(، سياست های مقايسه ای، انتشارات سمت، چاپ دوم.
19. كيمچ، جان، )1352(، دومين رستاخيز عرب، تهران: مركز نشر سپهر، چاپ نخست.

20. مؤثقی، احمد و زاهدی، نساء، )1390(، »تاثير بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنيادگرايی در مصر«، 
فصلنامه سياست، شماره چهل و يكم، شماره صد و شصت و پنجم.

21. هينبوش، ريمون الويشس، )1382(، سياست خارجی كشورهای خاورميانه، ترجمه علی گل محمدی، تهران: 
انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی، چاپ نخست.

22. Akhavi, Shahrough. (1975), “Neo- Patrimonial Elite, In frank Tachau, ed.
23. Ayubi, Nazih. (1995), “ Overstating  The  Arab  State, Politics  And  Society  In  The  
Middle- East, London: I.B: Tauris.
24. Blayde, Lisa. (2011), “Elections  And  Distributive  Politics  In  Mubarak’s, Egypt, 
Cambridge  University  Press.
25. Chen, J. (2005), “Egypt  And  Middle  East”, Beijing  University  Press. 
26. Freedman, Robert, Owen. (1998), “The  Middle  East  And  Peace  Process”: The  Impact  
Of  The  The  Olso  Accords, Gainsville, University  Press  Of  Florida.
27. Haber,J & Ighani, H (2013), “A  Delicite  Balancing  Act, Egyptian  Foreign  Policy  After  
The  Revolution”, The  Institute  For  Middle  East  Studies.
28. Hinnebusch, Raymond. (1982), “Children  Of  The  Elite: Political  Attitudes  Of  The  
Westernized  Bourgeoisie  In  Contemporary  Egypt”, Middle  East  Journal  36. No. 4.
29. Mclennan, Barbara. N. (1998), “Comparative  Political  System,  Massachusetts”. A 
Devision  Of  Wads  Worth  Publishing  Company. 
30. Osman, Tarek. (2010), “Egypt  On  The  Brink: From  Nasser  To  Mubarak”, Yale  University  
Press.
31. Quandt, William. (2003), “Camp  David, Peace  Making  And  Politics”, The  Brooking  
Institute  Washington  DC. 


