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چکیده
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عوامل سازنده، تغییر دهنده، استمرار و تغییر سیاست خـارجی مصـر،   . در خاورمیانه اهمیتی خاص دارد
. نظـران بـوده اسـت   هاي منطقه همواره مورد توجـه صـاحب  هاي آن با دیگر کشورها و تفاوتشباهت
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کنـد و بـا اسـتفاده از روشِ    دهد، سیاست خـارجی سـادات و مبـارك را بررسـی مـی     خارجی ارائه می
و تکوین برداشت از نقش ملی نشـان  یند که در آن توالی علّی رویدادهاي سیاست خارجیردیابی فرآ
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وره سادات و نقشِ دولـت پاسـدار همبسـتگی اعـراب در دوره مبـارك بـه اجـراي        گرایانه در دفرعون
.    نقش متفاوتی در عرصه سیاست خارجی توسط سادات و مبارك انجامید
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مقدمه
بودگی طـوالنی همـواره خـود را از    ی و ملتمصر به عنوان کشوري با سابقه فرهنگی و باستان

این کشور نقـش مهمـی در خاورمیانـه و    1952با انقالب مردم مصر در . اعراب متمایز یافته است
المللی از طریق ایفاي سیاست خارجی فعال داشت و از آن پس نیز همیشه بـه نحـوي   سیاست بین

با توجه بـه  . اش داشته استپیرامونیاي بر محیط از انحاء، سیاست خارجی مصر تأثیرات گسترده
انداز متفاوتی براي بررسی سیاست خارجی این اهمیت تحلیل سیاست خارجی مصر و ارائه چشم

انداز نظریـه نقـش سیاسـت خـارجی، تکـوین سیاسـت       کشور، مقاله حاضر بر آن است تا از چشم
این رو، نقطه تمرکـز  از. خارجی این کشور بر اساس تکوین برداشت از نقش ملی را بررسی کند

مقاله حاضر بررسی سیاست خارجی مصر در دوره ریاست جمهوري سـادات و مبـارك اسـت و    
بر آن است که عامل ایجاد کننده تفاوت سیاست خـارجی در ایـن دو دوره زمـانی را بـر اسـاس      

بر ایـن اسـاس پرسـش اصـلی مقالـه حاضـر ایـن اسـت کـه          . جستجو کند» برداشت از نقش ملی«
. یاست خارجی سادات و مبارك بر مبنـاي برداشـت از نقـش ملـی آنهـا شـکل گرفـت       چگونه س

مقاله این است که میان برداشت از نقش ملی و رفتـار سیاسـت خـارجی نـوعی همـاهنگی      فرضیه
توان بر اساس تفـاوت در برداشـت   وجود دارد و تفاوت سیاست خارجی سادات و مبارك را می

.از نقش ملی آنها بررسی کرد
در آن چگـونگی  شـود کـه   استفاده مـی 1»ردیابی فرآیند«ي پاسخ به پرسش مقاله از روش برا

دادهاي سیاسـت خـارجی نشـان داده    تکوین برداشـت از نقـش ملـی بـر اسـاس تـوالی علّـی رویـ        
تـوان بـا ارتبـاطی کـه     بر اساس چارچوب مفهومی مقاله، تکوین برداشت از  نقش را می. شودمی

ردیـابی  «تـوان نـوعی   بر این اساس مـی . یه نقش وجود دارد، تحلیل کردمیان مفاهیم مختلف نظر
در ایـن روش بـه منظـور نشـان     . گیري برداشت از نقش جستجو کـرد در هر نوع از شکل» فرآیند

دادن تکوین برداشت از نقش ملی از طریق تجزیه رویدادها، توالی علّی رویـدادهاي مختلـف در   
اي خاص در سیاست خارجی شده است، نشـان  یم یا واقعهسیاست خارجی مصر که منجر به تصم

این روش با شکستن رویدادهاي مرکب سیاست خارجی بـه رویـدادهاي کـوچکتر    . شودداده می
بنـابراین  ).91: 1387طالبـان،  (کندچگونگی توالی علّی رویدادهاي سیاست خارجی را تبیین می

ن در سیاست خارجی بر اسـاس تـوالی   پرسش چگونگی تکوین برداشت از نقش ملی و اجراي آ
.شودکه بر اساس آن سیاست خارجی خاص ممکن میشودمیعلّی رویدادها داده 

1 . Process Tracing



165و سیاست خارجی مصر در دوره انور سادات و حسنی مبارك» برداشت از نقش ملی«

، »برداشـت از نقـش ملـی   «استفاده از چارچوب تحلیلی نظریه نقش سیاست خارجی و مفهوم 
مفروض اساسی نظریه نقش این اسـت کـه میـان    . دهدچارچوب نظري مقاله حاضر را تشکیل می

هـاي کنشـگر از نقـش ملّـی نـوعی      یاست خارجی اتخاذ شده از سوي یـک دولـت و برداشـت   س
از این رو، در حوزه سیاست خـارجی، تحـوالتی کـه    (Holsti, 1970: 298).هماهنگی وجود دارد 

توانـد تحـوالت و   دهـد، مـی  در هر یک از عناصر تعریف کننده نقش ملّی یـک بـازیگر رخ مـی   
آثاري که از نظریه نقش براي تبیین سیاست خارجی بـه  . بیین کندهاي سیاست خارجی را تکنش

طور کـل و برداشـت از نقـش ملـی در سیاسـت خـارجی بـه طـور خـاص و تـأثیر آن در اجـراي            
برداشت از نقش ملـی کـه   . گیرنداي را در برمیاند، طیف گستردهسیاست خارجی استفاده کرده

هـاي  بخـش بررسـی  الملـل شـد، الهـام   یات روابط بینوارد ادب(Holsti, 1970: 256)با کار هالستی 
مختلفی از نقش ملی کشورهاي مختلف و تأثیر آن بر رفتار سیاست خـارجی شـده اسـت کـه در     

:شودذیل به آن اشاره می
بررسـی  (Aggestam, 2004:16)بررسی برداشت از نقش ملی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمـان  

ـ تغییرات برداشت ، (Beylerian and Canivet, 1997: 189, Shih, 1988: 600)ی در چـین  هاي نقش ملّ
ــرد نظریــه نقــش در بررســی رفتارهــاي سیاســی در کشــورهاي بلژیــک، هلنــد و    کــاربرد ســطح خُ

,Chotard)، بررسـی تغییـرات نقـش ایـاالت متحـده      (Breuning, 1995; 1997; 1998: 303)بریتانیـا 

ــا  (1997:40 ــه اروپـ Elgstrom)، اتحادیـ and Smith: 2006; Trondl 2001: 1)،ــیه روسـ
(Grossman, 2005 ;Tjarnstrom, 2011) و آلمان(Rakel; 1997- Tewes 1998)   برداشـت از نقـش ،

پایـداري  ،(Chafetz et al, 1996: 727)اي و تحـول آن  اوکراین و بالروس در مورد تسلیحات هسـته 
جویانـه  ، نقـش مشـارکت  (McCourt, 2009)المللـی برداشت از نقـش بریتانیـا علیـرغم تحـوالت بـین     

سـازي ضـعیف و تـأثیر    ملـت ، دولت (Bulent and Gorenerm, 2010)ترکیه بعد از پایان جنگ سرد 
از جملـه آثـاري هسـتند کـه نظریـه      ( :Sekhri, 2009: 423)هاي جهـان سـوم  هاي دولتآن در نقش

بیشتر این آثـار، تحـول در برداشـت از نقـش     .نداها به کار بردهنقش را براي تحلیل رفتارهاي دولت
. داننـد هـاي سیاسـت خـارجی بـازیگر مـی     ملی و هویت را عامل تأثیرگذار در تفسیر و تغییـر کـنش  

بدین ترتیب با توجه به ادبیات نظري نظریه نقش سیاسـت خـارجی، برداشـت از نقـش ملـی عـاملی       
.تگیري سیاست خارجی یک کشور استأثیرگذار در تعیین جهت

در مورد برداشت از نقش ملی در سیاست خارجی مصر، کتـاب، مقالـه و منبعـی کـه بـه      
در این میان، برخی . صورت خاص و موردي به این مسأله پرداخته باشد، مشاهده نشده است
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فاست(منابع به صورت کلی سیاست خارجی مصر را در خالل مباحث مربوط به خاورمیانه 
هـا و  مباحـث مربـوط بـه گـروه    Byman, 2005 ))(1384کلیـف  ؛ میلتون ادواز و هینچ 1386

ــان ــر   جری ــذار در مص ــالمی تأثیرگ ــی و اس ــی، فراملّ ــاي داخل ــل(ه ــل1386میش 1366؛ کپ
(Wichham, 2002; Nikki 1983; AL- Awadi 2004;     و متغیرهـاي تأثیرگـذار بـر سیاسـت

ر کـل  ه طـو انـد و یـا اینکـه سیاسـت خـارجی کشـورهاي خاورمیانـه بـ        خارجی مطرح کـرده 
و این کشور را در یک دوره زمانی محدود یا نسبت بـه یـک   )1382پوش و احتشامی، هینه(

Siverson, 1972; 1973 Baker 1981, 1990; McDermott)انـد  کـرده موضوع خاص بررسی

1988; Sullivan 1996, Dawisha 1976) .     بدین ترتیب با توجه بـه فقـدان پژوهشـی در مـورد
در سیاست خارجی مصر به طور کـل و سیاسـت خـارجی سـادات و     » ملیبرداشت از نقش «

گیري برداشـت از نقـش   مبارك به طور خاص، مقاله حاضر بر آن است که چگونگی شکل
.هاي سیاست خارجی سادات و مبارك را بررسی کندملی و ارتباط آن با کنش

ت از نقـش ملـی تببینـی    مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از نظریـه نقـش و مفهـوم برداشـ    
هـاي میـان اعـالن و    ها، تغییرات قابل توجه، نقاط استمرار، تعارضات و شکافنوین از ناهنجاري

اعمال سیاست خارجی ارائه دهد و نیز چگـونگی تکـوین و اجـراي سیاسـت خـارجی بـر اسـاس        
جی مصـر  بر این اساس حل این مسئله که چگونه سیاست خار. برداشت از نقش ملی را نشان دهد

که تغییري قابل توجه نه تنها در سیاست خارجی مصر کـه در جهـان عـرب بـه     (در دوره سادات 
بر اسـاس ادراك از نقـش شـکل    ) بازگشت به همبستگی اعراب(و دوره مبارك ) رفتشمار می

. هاي مقاله حاضر استگرفته است، از دغدغه

چارچوب مفهومی
هـاي  ها را به عنـوان مجموعـه  اي اجتماعی، دولتهنظریه نقشِ سیاست خارجی به عنوان نظری

. پـردازد کند و به بررسی ساختار اجتماعی تعامل آنها در سیاست خـارجی مـی  اجتماعی تلقی می
به معنـاي ادراك کنشـگر از جایگـاه خـود در مقابـل دیگـري از مفـاهیم        » برداشت از نقش ملی«

جایگـاهی محـوري در   1از نقـش مفهـوم برداشـت  . اساسی در نظریه نقش سیاست خارجی اسـت 
برداشت از نقـش اشـاره   . شودنظریه نقش دارد که در ارتباط با دیگر مفاهیم این نظریه ساخته می

:Wish 1987)در مقابـل دیگـري دارد  ) برداشت از نقش خود(به ادراك کنشگر از جایگاه خود 

1 . Role Conception
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64-103; Aggestam 1999: 10; Shih 1988: 600-602)خـود «ادراك از نقـش  در این مفهوم هم «
سـازنده برداشـت کنشـگر قلمـداد     ) برداشـت از نقـش دیگـران   (» انتظارات نقـش دیگـران  «و هم 

هـا و  انگیز است چون نقشدر میان کنشگران ذاتاً مناقشه» هاي نقشبرداشت«از این رو،. شودمی
,Harnisch)هـاي کنشـگران دیگـر ارتبـاط دارد     اجراي آنها به طور نزدیکی با نقش بـر  .(8 :2011

تواند محدودیت شـدیدي بـر رفتـار    افتد میاین اساس محیط ساختاري که نقش در آن اتفاق می
پـذیري  جامعـه «تـوان رابطـه میـان برداشـت از نقـش و      در اینجا می. اجتماعی کنشگران وارد کند

را شناسایی کرد که در آن هویت و منـافع کنشـگر بـر اسـاس انتظـارات محـیط اجتمـاعی        » نقش
. شودساخته می

دارد کـه بخشـی از آن را از   » برداشت از نقش ملّـی «اي از بر این اساس، هر دارنده نقشی مجموعه
انتظـارات  «به بیانی دیگـر،  . برگرفته است» انتظارات نقش دیگري«و بخشی را از » انتظارات نقشِ خود«

» انتظـارات نقـش  «تـوان بـه   را مـی الملل و آن گیرد هم از نظام بینهم از جامعه داخلی نشأت می» نقش
انتظارات نقش داخلی، از فرهنگ، تاریخ و هویت جامعـه ملـی نشـأت    . المللی تقسیم کردداخلی و بین

) اعـم از نهادهـاي رسـمی و غیررسـمی    (المللی از عضویت در نهادهـاي  گیرد و انتظارات نقش بینمی
در ایـن  . دهـد ه نقـش اسـت شـکل مـی    هـایی کـه سـازند   شود که به روابـط و تعامـل  متفاوت ایجاد می

رو انتظـارات نقـش بـه    از ایـن . تواند به عنـوان تجـویز نقـش تلقـی شـود     دیدگاه عضویت در نهادها می
.(Aggestam, 2006: 19)کند ادراك از نقش متناسب توسط کنشگر کمک می

سـت کـه   ا1»تجویزهاي نقش«مفهومی که ارتباطی مستقیم با مفهوم انتظارات نقش دارد، مفهوم 
تجویزهـاي نقـش در حکـم    . تأثیري تعیـین کننـده بـر برداشـت از نقـش ملـی توسـط کنشـگر دارد        

گیـرد و بـر اسـاس آن برداشـت از     رهنمودهایی هستند که کنشگر از محیط داخلی و خارجی برمـی 
هالستی تجویزهاي نقش را هنجارها و انتظارات فرهنگـی جوامـع، نهادهـا    . گیردنقش ملی شکل می

تجـویز  «از نظـر وي، نظریـه نقـش بـر تعامـل بـین       . دانـد هاي خاص میهاي مرتبط با جایگاهیا گروه
در ایـن  . (Holsti, 1970: 239)و اجراي نقش توسط دارنده یک جایگـاه  تأکیـد دارد   » نقش دیگري

تلقـی  2»هـاي نقـش  سـرنخ «یـا  » هـا دسـتورالعمل «را بـه عنـوان   » تجویزهاي مربوط به نقش«دیدگاه، 
هـاي عملیـاتی کـردن مفهـوم     بـر ایـن اسـاس، تحلیـل    . کننـد ه رفتار کنشگر را هدایت میکنند کمی

رفتـار  (هـا و ایفـاي نقـش    به منظور کشف و توضیح تغییـرات در نقـش  » تجویزهاي مربوط به نقش«
تجویزهـاي مربـوط بـه    «تأکید بر ارزش تحلیلی مفهـوم  . گیردمورد توجه قرار می) سیاست خارجی

1 . Role Prescriptions
2 . Role Cues
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در کنـار مفهـوم  » دیگـري «و » جهـان بیرونـی  «اهمیـت مفـاهیم و اجـزاء    (Benes, 2011: 6-7)» نقش
. دهدرا نشان می(Ego)» خویشتن«

، کنشـگر را در  »تجویزهـاي مربـوط بـه نقـش    «در نظریه نقـش سیاسـت خـارجی آنچـه در حکـم      
اسـت کـه شـامل سـاختار نظـام     (Role Resource)» منابع نقـش «کند، برداشت از نقش ملی هدایت می

، تعهـدات مـورد   »افکـار عمـومی جهـانی   «هاي فراگیر نظام، اصول و قـانون عمـومی،   الملل، ارزشبین
هـاي  در دولـت » هـاي نقـش ملّـی   برداشـت «براي تبیـین . غیررسمی یا ضمنی هستند» هايفهم«توافق و 
ه منـابع  بایـد بـ  ) به طور مثال، سوئد به عنوان یک میانجی، یا برمه به عنوان یک کشور منزوي(مختلف

هاي ملّـی را شـامل   ، منابع نقش»کمرون تیس«. (Holsti, 1970: 245-246)نقش یک کشور رجوع کرد 
الملـل  هاي مادي چشمگیر، اراده رهبران، قدرت، منزلت و پرستیژ، ساختار حاکم بر نظام بینتوانمندي

الملـل  ظـام بـین  و مقبولیت از سـوي موضـع مسـلّط ن   ) هاي بزرگاعضاي موجود نظام یا همان قدرت(
الملـل بـه عنـوان یکـی     انداز، ساختار حاکم بر نظام بیناز این چشم. (Thies, 2009: 11)داند موجود می

.شودهاي ملّی قلمداد میاز منابع خارجی مهم بر برداشت از نقش
پـذیري  جامعـه .شـود پذیري مفهومی بنیادي براي ایفاي نقش تلقی مـی در نظریه نقش، جامعه

وارد در درون شود کـه از طریـق آن شـخص یـا دولـت تـازه      نوان فرآیندي تعریف میبه عنقش
بـه بـاور   . (Stryker and Statham, 1985: 325)شـود  اي از تعامـل ادغـام مـی   یافتهالگوهاي سازمان

ها را نیز تحت تأثیر قـرار  ها، بلکه خصوصیات آنپذیري نه تنها رفتار دولت، فرآیند جامعه»ونت«
پذیري عبـارت اسـت از   گیرند، جامعهفرآیندي که از طریق آن هویت و منافع شکل میدهد،می

تـوان آن را  و بنـابراین مـی  ) »سـاده «یادگیري (فرآیند یادگیري انطباق رفتار با انتظارات اجتماعی 
البتـه در  . د مطالعـه قـرار داد  مـور ) »پیچیـده «یـادگیري (گیـري هویـت و منـافع    بدون مطالعه شکل

.)248: 1384ونت، (گیري هویت و منافع نیز هست پذیري یک فرآیند شکلجامعهحال عین
جایگـاه  کنشـگر تأثیرگـذار هسـتند، مفهـوم     » برداشـت از نقـش ملـی   «از دیگر مفاهیمی کـه در  

است، به معنـاي فرآینـد   » پذیري نقشجامعه«این مفهوم که در ارتباط مستقیم با مفهوم . است1نقش
شگر راجع به نقشی است که در یک موقعیت یا وضعیت خاص بایـد انجـام   نقش توسط کناستنباط

هـاي  هایش که از تجارب پیشین در موقعیتهایی توسط کنشگر از گنجینه نقشچنین استنباط. دهد
بـر  . .Wish, 1980: 534): ، بـه نقـل از  (Walker, 1987: 10-11شود مشابه کسب کرده است، تعیین می

جفـت و  «شـود کـه در آن کـارگزاران درصـدد     به فرآیندي اطـالق مـی  »جایگاه نقش«این اساس، 

1 . Role Location
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ــه» جــور کــردن ــد . هســتند1هــاي نقــشهــاي خــاص خودشــان از مجموعــه نقــش در گنجین فرآین
ود کـه طـی آن اعضـاي جدیـد نظـام      شـ متـرادف بـا اجتمـاعی شـدن تلقـی مـی      » یابی نقشجایگاه«

هـاي عضـو   و تقاضـاهاي برآمـده از دولـت   شان را در پاسخ به تجویزهـا هاي متناسبالملل نقشبین
شود کـه اجـراي   در تحلیل سیاست خارجی، گفته می. (Theis, 2011: 12)گیرند یاد می» ناظر نقش«

یابی نقش است که در ارتبـاط بـا جامعـه پـذیري     سیاست خارجی برآیند مستقیمی از فرآیند جایگاه
.دهدشکل مینقش و تجویزها و انتظارات نقش برداشت از نقش ملی را 

هاي نقش ملی تحت تأثیر انتظـارات، تجویزهـا، جایگـاه و منـابع     با شکل گرفتن برداشت
2»منـدي حـس هـدف  «با در اختیار گذاشـتن  » هاي نقش ملّیبرداشت«شود که نقش، مشخص می

کنند کـه تحـت   و هویت را به دولت اعطا می3المللی، معنایی از خودبودگیدولت در جامعه بین
تواننـد بـه   گونه که بـدون هویـت افـراد نمـی    همان. شودمشخص می4نوان هویت مبتنی بر نقشع

,Chafetz)توانـد بـه اجـراي نقـش بپـردازد      دولت هم بدون هویت نمـی شان نظم ببخشند،محیط

. اي مسـتقیم بـا برداشـت از نقـش ملـی دارد     بدین ترتیب هویت مبتنی بر نقش رابطه. (733 :1997
.دهدمیان مفاهیم و تأثیر آنها در تکوین برداشت از نقش ملی را نشان میارتباط1شکل 

تکوین برداشت از نقش ملی: 1شکل شماره 

1 . Role Sets

2 . Sense of Purpose

3 . Self-hood
4 . Role Identity
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در چارچوب مفهومی مقاله حاضر مشـخص شـد کـه برداشـت از نقـش از طریـق انتظـارات،        
ی بـر نقـش،   گیرد و در پیوند با هویت مبتنپذیري و منابع نقش شکل میتجویزها، جایگاه، جامعه
بـا توجـه بـه ایـن چـارچوب مفهـومی از       . کنـد هـاي خـاص هـدایت مـی    کنشگر را به ایفاي نقش

:شودهاي زیر براي تحلیل سیاست خارجی مصر در دوره سادات و مبارك استفاده میمدخل
بر اساس چارچوب مفهومی برداشت از نقش ملی بـا هویـت مبتنـی بـر نقـش در ارتبـاطی       

راي سیاسـت خـارجی یـا اجـراي نقـش      ر هستند و بـر اسـاس آن کنشـگر بـه اجـ     متقابل با یکدیگ
بـه عنـوان مفهـومی بنیـادي در تکـوین نقـش سیاسـت خـارجی         » هـاي نقـش  برداشت«. پردازدمی

هـا، سـاختار نظـام    دولـت (» تجویزهاي مربوط به نقش دیگري«و » انتظارات«دولت، هم از طریق 
کـه  » تجویزهـاي نقشـی  «و » انتظـارات «هـم از مجموعـه   گیـرد و شکل مـی ...) الملل، نهادها وبین

دهد که در هایی را در مورد رفتار سیاست خارجی ارائه میدارد و دستورالعمل» خود«کنشگر از 
پـذیري  جامعـه «. شـود مقاله حاضر در بررسی سیاست خارجی سادات و مبارك به آن توجـه مـی  

هـاي بـزرگ، آمریکـا و شـوروي در طـی      الملل که توسط قـدرت ساختار غالب نظام بین(» نقش
پذیرکنندگان مسلط تعریـف شـده   جنگ سرد و آمریکا پس از پایان جنگ سرد، به عنوان جامعه

هـا و  و منابع نقـش کـه محـدودیت   ) است و هنجارهاي قابل قبول و غیرقابل قبول در جامعه عرب
سیاسـت خـارجی   هـاي مـورد بررسـی در    کنـد، از مـدخل  امکانات سیاست خارجی را تعیین مـی 

یابی نقش که گزینش نقش متناسب بـر اسـاس گنجینـه    همچنین، جایگاه. سادات و مبارك است
اي، هـاي عربـی، اسـالمی، فرعـونی، مدیترانـه     هاي کنشـگر اسـت، بـر مبنـاي گنجینـه نقـش      نقش

.شوددر سیاست خارجی مصر بررسی می... آفریقایی و
ملی در سیاست خارجی سادات و مبارك بر اساس این چارچوب مفهومی، برداشت از نقش 

شـود کـه چگونـه تفـاوت در     شـود و ایـن مسـئله نشـان داده مـی     در بخش بعدي مقاله بررسی می
برداشت از نقش ملی سادات و مبـارك و تکـوینِ متفـاوت آن در دوره ریاسـت جمهـوري آنهـا       

. آوردسیاست خارجی متفاوتی را پدید می

ارجی دوره ساداتبرداشت از نقش ملّی در سیاست خ
یـابی کـه   بررسی سیاست خارجی سادات بر مبنـاي برداشـت از نقـش ملّـی از طریـق جایگـاه      

سادات، با توجه به منابع، تجویزها و انتظارات نقـشِ خـود و دیگـري، از رفتـار مناسـب در طـول       
دار میراث جمـال عبدالناصـر بـود    سادات که وام. شوددوران ریاست جمهوریش داشت، بیان می
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در اینجـا  . بر آن بود از تعارض نقشی که رهبري پان عرب بـه ارمغـان آورده بـود، اجتنـاب کنـد     
اشاره به برداشت از نقش ملی در سیاست خارجی ناصر و تفـاوت چشـمگیر آن بـا دوره سـادات     

.رسدضروري به نظر می
ي ایـن  و سپس تحکیم موقعیت انقالبی و به دست گرفتن قـدرت توسـط و  1952انقالب ناصر در 

هـاي خـارجی را بـه    فرصت را مهیا کرد که در راه به دست آوردن استقالل براي نخسـتین بـار قـدرت   
در ایـن دوره فضـاي   . اي را برسازدگرایانهگرایانه و مبتنی بر رهبري عربهاي ملّیچالش کشد و نقش

تقل فـراهم  هایی براي نقـش مسـ  ها در عین حال که محدودیتدو قطبی جنگ سرد و رقابت ابرقدرت
رقابـت  «اي مصـر و  گذاشت که از طریق آن داعیه هژمـونی منطقـه  هایی در اختیار میکرد، فرصتمی

کـرد و  هایی مانند عربستان، ایـران، عـراق و مصـر را تقویـت مـی     اي میان قدرتدر سطح منطقه» نقش
در نتیجـه بـا   . اشـد ناصر بر آن بود با ایفاي نقش رهبـري اعـراب دسـت بـاال در ایـن رقابـت را داشـته ب       

هـاي انقالبـی در منطقـه فشـارهایی مبنـی بـر       عـرب و حـامی جنـبش   شناسایی ناصر به عنوان رهبـر پـان  
عربی ماننـد اتحـاد بـا سـوریه، جنـگ یمـن و جنـگ        اي و اجراي نقش پاندخالت فعال در امور منطقه

: 1388و کـامروا،  310- 302: 1387سـینوئه،  (شش روزه با اسرائیل به سیاست خارجی ناصر وارد شد 
ــه  ). 137 ــان نقــش منطق ــراق و عرب(اي از ســوي دیگــر، فشــار رقیب ــدرت) ســتانع ــت ق ــاي و حمای ه

موانعی در رسیدن به اهداف سیاست خارجی بـه وجـود آورد   ) حمایت آمریکا از اسرائیل(اي فرامنطقه
ري ناصـر  عربـی در دوره آخـر ریاسـت جمهـو    هـاي پـان  که در نهایت به تعدیل و نـه توقـف سیاسـت   

ــد ــادات د   . انجامی ــوري س ــت جمه ــراي ریاس ــه راه را ب ــزي ک ــی در  چی ــی کل ــد و چرخش ر دوره بع
.دوباره سیاست خارجی فراهم کرد» تحول«اي و هاي منطقهسیاست

نغییر سیاست خارجی مصر در دوره سادات امري طبیعی نبود، با روي کار آمـدن انـور سـادات در    
هـاي منطقـه بـه عنـوان     برداشت از نقش در تعامـل بـا دیگـر دولـت    به تدریج 1970پانزدهم اکتبر سال 

ــه عنــوان مخاطبــان نقــش فرامنطقــه  مخاطبــان نقــش منطقــه ــین اي و آمریکــا و شــوروي ب اي و همچن
هاي سیاست داخلی و خارجی بـه عنـوان منـابع نقـش و ردیـابی فرآینـد حـوادث سیاسـت         محدودیت

مصر شد که ایـن کشـور در بـدترین شـرایط     سادات در شرایطی رئیس جمهور. خارجی شکل گرفت
و اقـدامات جبرانـی پـس از آن    1967سیاسی، نظامی و اقتصادي قرار داشت و ناکامی ناصر در جنگ 

وضعیت خالء نه جنگ نه صلح را پیش آورده بود که در آن بیش از پیش منابع نقش مصر بـه چـالش   
. خارجی مطرح شده بودگرفته شده بود و به عنوان یک محدودیت اساسی در سیاست 

جبهـه  . از نظر سیاسی نیز مصر منبع نقش همراهی اعراب در دوره ناصر را از دسـت داده بـود  
اي منزوي شده بود و از نظر اقتصـادي تحـرك   رادیکال و انقالبی به رهبري مصر در سطح منطقه
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نفـت سـینا و   1967مصر بعد از جنگ . شدیدي در کشورهاي نفتی خاورمیانه به وجود آمده بود
دیـده بـرایش بـاقی مانـده بـود و نیـاز       عواید کانال سـوئز را از دسـت داده و یـک ارتـش آسـیب     

افـزون بـر ایـن    . خیـز خاورمیانـه بـراي بازسـازي داشـت     شدیدي به حمایت مالی کشورهاي نفت
در ایـن  (Telhami, 1990: 99).انفجار جمعیت در قاهره و زوال اقتصاد داخلـی تشـدید شـده بـود     

بــا توجــه بــه منــابع نقــشِ در برداشــت از نقــش ملّــی ســادات . یط ســادات بــه قــدرت رســیدشــرا
هایی رخ داد و نقش جدید و متفاوت از دوره ناصر کـه در نتیجـه تعامـل میـان محـیط      دگرگونی

ســادات بــا ایــن درك کــه ادامــه بــدین ترتیــب . ســاختاري و ذهنــی نقــش اســت، برســاخته شــد
.انجامد، رویه متفاوتی را در پیش گرفتاتالف منابع مصر میهاي ناصر بیش از پیش به سیاست
توان گفت در سطح تجویزهاي نقش خود، مسأله مشروعیت بخشیدن به قدرت در داخـل  می

و پایان دادن به اشغال سینا از مهمترین مشکالتی بود که سادات به عنوان رئیس جمهور مصـر در  
:Hinnebusch, 2003).ابتدا با آن مواجه شد  براي رهایی از این مشـکالت و  رو ساداتاز این(46

با درك از محیط عملیاتی سیاست خارجی و انتظارات جامعه داخلی، برداشتی متفـاوت از نقـش   
ملی نسبت به ناصر پیدا کرد و به تدریج از زیر سایه میراث ناصر خارج شد و در سطح داخلـی و  

. (Springborg, 1979: 49)د هایی متفاوت با ناصر را اجرا کرخارجی سیاست
، که از نام کتـاب پیداسـت بـه    (Sadat, 1977)"در جستجوي هویت"سادات در کتاب خود 

از نظر سادات وي در شـرایطی  . دهدخوبی جستجو براي برداشتی جدید از نقش ملی را نشان می
بقـا و جسـتجوي   به قدرت رسیده بود که بیش از هر چیز دو مسأله پیش روي او قرار گرفته بـود؛  

دعـاوي مبتنـی بـر    (هاي اکتسابی دوره ناصـر  وي کسب بقاي مصر را در واگذاشتن نقش. هویت
هـاي انتسـابی   و توجه به نقـش ) وحدت اعراب و گسترش انقالب مصر به دیگر کشورهاي عربی

دانست به این معنا که در سیاست خارجی باید تمام قوا براي به دسـت  می) حاکمیت و بقاي ملّی(
هاي از دست رفته مصر به کار برده شود و مسأله وحـدت و رهبـري اعـراب کـه     آوردن سرزمین

وي در کتاب خـود، تعـارض هـویتی    . ناصر در اولویت قرار داده بود در اهمیتی ثانوي قرار گیرد
دهـد و در ایـن میـان بـا دیـدگاهی      گانه اسالمی، عربی، مصـري را نشـان مـی   هاي سهمیان هویت

گرایـی مصـري، راه بقـاي مصـر را در ایـن      با اولویت بخشـیدن بـه هویـت و ملـی    1هگرایانفرعون
. داندتمایزیابی می

. ها و اي ریشه گرفته در تاریخ باستانی مصر بر منحصر به فرد بودن مصريبه عنوان آموزه(Pharaonicism)گرایی فرعون1
گرایی در  مصر بار معنایی منفی که فرعون.(Gershoni and Jankowski, 1995: 212)کند تمایز آنها از اعراب تأکید می

.کندهاي باستانی مصر اشاره میگرایی مصري برخاسته از سنتدر ادبیات دینی اسالمی آمده است، ندارد و به ملی
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سادات در مورد برداشت خود از نقش ملّی مصر، نقش محوري بـه حـل مشـکالت بـه جـاي      
دانـد و  دهد و ادامه این وضعیت را بحرانی در تمدن هزاران ساله مصر مـی مانده از دوره ناصر می

:اش بوده است، مسأله بقا، مهمترین دغدغه1967در نتیجه شکست گویدمی
در توانایی مبارزه مـا تردیـد   ... اندیشیدمشب و روز به رهایی از این مخمصه می«

هـا بـراي جنگیـدن آمـاده نیسـتند و حتـی       شد که مصـري ادعا می. به وجود آمده بود
اگـر ایـن   ... را احیـا کنـد  مان را بازگردانـد و افتخارمـان  تواند سرزمینجنگ هم نمی

گفته درست بود به معناي مرگ و ویرانی مردم و تمدن ما بعد از هـزاران سـال و بـه    
نهایـت بـه   ورزیـدم و ایمـان بـی   من بـه مصـر عشـق مـی    ....معناي ننگ و تحقیر ما بود

اي اخالقی مواجه کرد کـه ناگهـان خـودم    و این عشق مرا با مسأله... ها داشتممصري
کرد و این دغدغه و میل بر من غالب شـده بـود   مصر باید بقا پیدا می. فتمرا در آن یا

(Sadat, 1977: 184)«.
با عـدم  -1967بعد از جنگ سال-سادات با تمایزیابی خود با ناصر بر این باور بود که ناصر 

از نظـر سـادات،   ). 95: 1363هیکـل، (اعتراف به شکست مصر، مرتکب اشتباه بزرگی شـده بـود   
درك ) تجـویز نقـش دیگـري   (نتوانست در مورد نیات شوروي و نقـش مناسـب در منطقـه    ناصر 

بـا آن روبـرو بـود    1970تـا  1967از نظر وي، مهمترین چیـزي کـه ناصـر از    . درستی داشته باشد
در ایجاد جنـگ فرسایشـی   1970تا1967هاي ناصر بعد از سادات تالش. کشمکش براي بقا بود

1967و معتقـد اسـت دوره   (Sadat, 1977: 183)دانـد  بـراي بقـا مـی   و احیاي ارتش را هم تالش 
هاي ناصر، بدترین دوره براي مصـر در کشـمکش بـراي بقـا     نتیجه بودن تالشبه دلیل بی1970تا

.(Sadat, 1977: 181)بوده است 
سادات در راستاي برداشت از نقش ملی و تمایزیابی هویتی خود با انقالب ناصـر، بـه قـدرت    

وي این تـاریخ  . (Sadat, 1977: 204)دانست را انقالب دوم مصر می1971مه 15ن خود در رسید
ناصـر تلقـی   1952ژوئیـه 23نقـالب  اي بـه رهبـري خـود بـراي تصـحیح ا     را سرفصل انقالب تازه

خواسـت هویـت نقـش جدیـد     سادات با تأکید بر انقالب خـود مـی  ). 86: 1363هیکل، (کرد می
به جمهوري عربی مصر نیـز  1نین تغییر نام مصر از جمهوري متحده عربیهمچ. خود را نشان دهد

بر روي اتحاد این دو کشور به 1958فوریه 22جمهوري متحده عربی نامی است که در نتیجه اتحاد مصر و سوریه در . 1
، این نام تا پایان ریاست جمهوري ناصر حفظ 1961رغم فروپاشی این اتحاد در علی. ک کشور واحد گذاشته شدصورت ی

ها اما با روي کار آمدن سادات با توجه به برداشت از نقش ملی جدید وي این نام تغییر کرد و مصر فقط براي مصري. شد
. نامیده شد"صرجمهوري عربی م"بدون اشاره به هیچ نوع اتحادي با عنوان 
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در همین چـارچوب اسـت کـه او از ابتـداي     . به درخواست سادات صورت گرفت1971در سال 
:حضورش؛ مسیر متفاوت سیاسی خود را با ناصر گوشزد کرد

دهـم  توانم کارهایی کـه ناصـر انجـام داد انجـام    من از ابتدا توضیح دادم که نمی
مـا هرگـز در اصـول کلـی تفـاوتی نـداریم امـا در ابزارهـاي         . چون من با او متفـاوتم 

هـاي آخـر در   اي بـا ناصـر در سـال   هاي روزانـه من جلسه. رسیدن به اهداف متفاوتیم
هـاي حکومـت و پایـان دادن بـه     منزلش داشتم و با او در مورد نیاز به تغییـر در روش 

.(Sadat 1977: 206)کردم صحبت می... خودکامگی و 
توانست حیثیت و اعتباري براي مصري کـه  هاي ناصر در زمان او نمیاز نظر سادات، سیاست

با توجه به این نوع برداشت از نقش ملی، سـادات بـه ناصـرزدایی    . در خطر نابودي بود ایجاد کند
ح هـایی جـدي در سـط   در دو عرصه داخلی و خارجی روي آورد کـه البتـه ایـن مسـأله مخالفـت     

از نظر سادات باید مصر تحـولی هـم   ). 300-290: 1364هیکل، (جامعه و نخبگان به وجود آورد 
. در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادي براي حل این مشکالت پشت سربگذارد

سادات با اشاره به ویرانی اقتصادي مصر در جنگ یمـن، کـاربرد مارکسیسـتی سوسیالیسـم و     
وي بـا ایـن   . (Sadat, 1977: 214)ه دنبال راهـی بـراي جبـران بـود     ب1967نتایج اقتصادي شکست 

هاي ناصر را بـه دالیـل اقتصـادي    هاي اقتصادي و بلندپروازيتواند سیاستاستدالل که مصر نمی
: گویدانجام دهد، می

ه وضـعیت اقتصـادي مصـر را تحلیـل     گزارشـی از ایـاالت متحـده خوانـدم کـ     1970در سال
ازه دهید ناصر هر بلنـدپروازي کـه دارد انجـام دهـد او بـه زودي از نظـر       اج«: گفتکرد و میمی

در آن زمان ما به منابع خودمان متکی بـودیم و کمـک خـارجی از    ... آیداقتصادي به زانو در می
(Sadat, 1977: 214)....وجود نداشت-شوروي، آمریکا، اروپاي غربی و اعراب-هر نوعی 

کـرد،  عربیسم فشارهاي زیادي را تحمل میهاي پانر بار هزینهدر شرایطی که اقتصاد مصر زی
دیگر کشورهاي عرب خاورمیانه مانند عربستان سعودي، کویت و لیبی که بیشتر آنها مانند مصـر  

و ایـن بـراي   (Aruri 1975: 123)ضربه اقتصادي نخـورده بودنـد در اقتصادشـان پیشـرفت کردنـد      
هاي عربی و حمایـت  اي وحدت اعراب و مبارزه از آرمانهسادات غیر قابل تحمل بود که هزینه

. هاي ناشی از این نقش در امـان باشـند  از فلسطین را مصر تحمل کند اما دیگر کشورها از آسیب
یـابی  عربیسـم در دوره ناصـر، جایگـاه   هاي نقـش پـان  بدین ترتیب، در نتیجه آشکار شدن ناکامی

.ن دوره ضروري به نظر رسیداي از نقش الزم و مناسب مصر در ایدوباره
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در نتیجه این برداشت از نقش ملّی که تحت تأثیر تجویزها، انتظارات نقش خود مبنـی بـر بقـا    
نخسـت  «و شعار » گراییفرعون«و محدودیت منابع مصر شکل گرفت سادات به تدریج به سمت 

ویزهـاي  یـابی نقـش و تج  شـود و سـپس در فرآینـد جایگـاه    در سیاست خارجی کشیده می» مصر
زدایـی  رسـد کـه در وضـعیت تـنش    به این استنباط مـی ) اعراب، آمریکا و شوروي(نقش دیگري 

پیش آمده میان آمریکا و شـوروي کـه در آن یـک، آمریکـا دسـت بـاال را دارد، دوم، حمایـت        
تـوان اطمینـان داشـت،    بدون چون و چرا از اسرائیل دارد و سوم، به حمایت شوروي چندان نمـی 

محوریـت  (در اجراي نقش را عملی کرد و این امر در ارتباط با تجویزهاي نقش خـود  باید تغییر 
گذارد و به سمت آمریکا کشیده بر آن تأثیر می) گرایی مصريپرستی و فرعونگرایی، وطنملی
.کندکرد را رها میشود و نقش اکتسابی رهبري اعراب که جمال عبدالناصر پیگري میمی

از نظـر  . بـود متفـاوت "منبـع نقـش  "به عنوان الملل از نقش نظام بیندر واقع برداشت سادات
نظریه توازن دو ابرقدرت، نظریه نادرستی است؛ زیرا در جهان تنها یک ابرقدرت وجود «سادات 

تواند به تنهـایی اقـدام او را بـه فرجـام مطلـوب      دارد که ایاالت متحده است و همان است که می
با ایـن تغییـر   ). 109: 1368کامل، (» و همه جانبه در خاورمیانه برساندیعنی برقراري صلح عادالنه 

-مـا مجبـوریم معاهـده مصـر    «سـادات گـزارش داد کـه    1976در برداشت از نقش شـوروي، در  
شوروي را ملغی کنیم چون مشخص شد که قصد شوروي از این معاهـده اعمـال نفـوذ و دائمـی     

بدین ترتیب از این مقطع به بعـد  . (Baker, 1981: 378)» اش بر کشور مصر بوده استکردن سلطه
. روابط مصر و شوروي به کمترین حد خود رسید

براساس برداشت از نقش ملی، تغییر نقش سیاست خارجی در دوره سـادات از کشـوري کـه    
هاي زیـادي داد بـه کشـوري    ادعاي رهبري اعراب را داشت و براي پاسخگویی به این ادعا هزینه

بنـا بـه تجربـه تـاریخی انـزوا و      (گرایانـه  ي خودمحورانه جدایی از اعراب و فرعـون هاکه سیاست
20000هاي سیاسـت خـارجی از قبیـلِ اخـراج     در پیش گرفت، در کنش) جدایی مصر از اعراب

، 1974، بازگشایی اقتصادي یا انفتـاح در سـال   1973، جنگ اکتبر1972مستشار شوروي در سال 
، بازگشایی کانال سـوئز  1975و 1974هاي ان مصر و اسرائیل در سالدو توافق رهایی از تعهد می

و معاهـده  1978، معاهده کمپ دیوید در سال 1977المقدس در سال ، سفر به بیت1975در سال 
فرآینـد تکـوین   2شـکل  (Chen, 2011: 85).نشـان داده شـد   1979اسـرائیل در سـال  -صلح مصر

.دهدنشان میبرداشت از نقش ملی در دوره سادات را 
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گرایانهتکوین برداشت از نقش فرعون: 2شکل شماره 

واره مفهومی در فرآیندي از تعیین هویت نقش و برداشت از نقش با توجـه بـه   بر اساس طرح
. ارتباط متقابل این دو، بقا و هویـت مصـري بـه عنـوان ارجحیـت سیاسـت خـارجی شـناخته شـد         

ت مصـري بـر اسـاس تفسـیر فرعـونی، دولـت پاسـدار        برداشت از نقش ملی براي حفاظت از هوی
ادراك از . عربیسـم در دوره ناصـر بـود   حاکمیت در دوره سـادات بـرخالف دولـت پاسـدار پـان     

اي را تسـهیل  تجویزهاي نقش خود و دیگري، برداشت جدید از نقش متناسب در محـیط منطقـه  
ر روابط دو ابرقـدرت و حرکـت   بر اساس برداشت سادات با توجه به تغییر منابع نقش و تغیی. کرد

زدایی، دیگر مجال استفاده از پتانسیل دو ابرقدرت وجـود نـدارد و بایـد بـه سـمت      به سمت تنش
بـر مبنـاي روش   . قدرتی رفت کـه بیشـترین توانـایی را در حفـظ منـافع و حاکمیـت دولتـی دارد       

ه در تـوالی علّـی از   ردیابی فرآیند تکوین برداشت از نقش ملی در این دوره به یکبـاره نبـود بلکـ   
حوادث که شامل تعامل با کشورهاي منطقه، مذاکره بـا مقامـات آمریکـایی و شـوروي، اخـراج      

هـاي اعـراب و بسـیج آنهـا بـه سـوي جنـگ و در نهایـت         مستشاران شوروي، اسـتفاده از توانـایی  
، شناسـایی  )ساختار روابـط دو ابرقـدرت  (، شکل گرفت که در این مورد منابع نقش 1973جنگ

قش جدید توسط ایاالت متحده، انتظارات نقش داخلی مبنی بر باز پس گـرفتن صـحراي سـینا،    ن
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گرایانه مبتنی بر بقا و هویت مصري با تفسـیر جدیـد از نقـش    یابی نقش فرعونتجویزها و جایگاه
نیز در فرآیندي از ردیابی فرآیند در توالی از رویـدادها،  1973پس از جنگ . مصر، تأثیر داشتند

ر گذاشتن شوروي و پذیرش آمریکا و پیشنهادهاي صلح و رد همراهـی بـا اعـراب بـه عنـوان      کنا
.گرایانه بروز یافتنتیجه برداشت از نقش ملی فرعون

برداشت از نقش ملی در سیاست خارجی مبارك
. اي نسبت به مصر و انزواي این کشور انجامیـد جدایی مصر از جبهه اعراب، به واکنش منطقه

مخالفت اعراب با نقش جدید مصر، روابط مصر بـا بسـیاري از کشـورهاي منطقـه قطـع      در نتیجه
شد، مقر جامعه عرب از قاهره به تـونس انتقـال پیـدا کـرد، همچنـین مصـر از سـازمان کنفـرانس         
اسالمی اخراج شد و صالحیتش در نهادهاي عربی که زمانی نقش پیشتاز در آنهـا را داشـت زیـر    

Laqueur and)سوال رفت  Rubin, 1984: 616-617) .   بعد از امضاي معاهده کمپ دیویـد، بلـوك
اي بـه آن واکـنش   گانه عربستان، مصر و اسرائیل شکل گرفت که دیگر مخاطبان نقش منطقـه سه

پس از سرد شدن روابط مصـر و شـوروي در جبـران نقـش مصـر در مبـارزه بـا        . منفی نشان دادند
سـوریه و کشـورهاي انقالبـی    1977دسـامبر 5و در اسرائیل، روابط اسد با مسـکو مسـتحکم شـد   

امـامی،  (در پایتخت لیبی جبهه پایداري اعراب را به وجود آوردنـد  ) الجزایر، یمن جنوبی(عرب 
1374 :5.(

از سوي دیگر، بعد از عقد قرارداد کمپ دیویـد و انـزواي مصـر در جهـان عـرب، سـوریه و       
ین تحول جدید هم سوریه و هم عـراق را تهدیـد   عراق اتحاد تاکتیکی موقتی پیدا کردند، چون ا

بایسـت  با صلح جداگانه سادات با اسرائیل و کنار کشیدن مصر از صحنه جهان عرب می. کردمی
بغداد و دمشق در مقابله بـا خطـر مشـترك    . موقعیت و تکلیف سایر کشورهاي عرب روشن شود

پیوسـتن عربسـتان سـعودي، اردن و    ناچار بودند که نیروهایشان را به یکـدیگر ملحـق کننـد تـا از    
امـا ایـن اتحـاد    ). 3: 1374امـامی،  (اسـرائیل جلـوگیري کننـد    -دیگران به جریان صـلح آمریکـا  

، جهـان عـرب خواســتار   »تجـویز نقــش دیگـري  «تـاکتیکی نتیجـه و دوامـی نداشــت و بـه عنـوان      
اي بـا  هحتی با موافقت پادشـاهان و رؤسـاي جمهـوري کشـورهاي عربـی نامـ      .بازگشت مصر بود

البکر رئیس جمهور عراق به سادات نوشته شد و در آن قیـد شـد کـه پیمـان کمـپ      امضاي حسن
دیوید در جهت خـدمت بـه ملـت عـرب و حقـوق فلسـطین، ارتفاعـات جـوالن و سـینا نیسـت و           

در . اعضاي کنفرانس معتقدند که این پیمان بدترین اثر را در بین اعـراب و مصـر خواهـد داشـت    
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اطمینان داده شـد کـه در صـورت فسـخ پیمـان همـه گونـه کمـک از طـرف ایـن           انتها به سادات
امـا ایـن نامـه و تـالش اعـراب      ). 191: 1369پارسادوسـت،  (کشورها بـه مصـر داده خواهـد شـد     

نتوانست به تغییر در برداشت از نقش ملی سادات بیانجامد و با ترور او فصـل جدیـدي از روابـط    
. مبارك نمایندگی آن را به عهده گرفتمیان مصر و اعراب باز شد که حسنی

بــدین ترتیــب، عــدم شناســایی نقــش جدیــد مصــر در دوره ســادات زمینــه را بــراي تغییــر در  
رئــیس جمهــور جدیــد حســنی مبــارك  .برداشــت از نقــش ملــی در دوره مبــارك فــراهم کــرد 

ض خطـر  هاي سادات موجودیت و بقاي خود و مصر را در معرتوانست با ادامه دادن سیاستنمی
به این ترتیب در نتیجه تجویزهاي خود و دیگـري و لـزوم تغییـر در برداشـت از نقـش      . قرار دهد

اي، تغییـر در برداشـت از نقـش ملـی را در دوره مبـارك شـاهد       ملی به منظور بقا در نظام منطقـه 
الملـل و نظـام   تار نظـام بـین  سـاخ (و دیگـري  ) بقـاي نظـام دولتـی   (تجویزهاي نقش خـود  . هستیم

یابی نقش سیاست خارجی و تکـوین برداشـت از نقـش ملّـی     جایگاه اساسی در جایگاه) ايقهمنط
. در دوره مبارك دارد

الملـل، ماننـد   بـین توان با توجه به تحوالت نظـام از دیدگاهی، سیاست خارجی مبارك را می
طی جنگ سرد سیاست خارجی اعراب تحت تـأثیر . جنگ سرد به عنوان منبع نقش بررسی کرد

بعد از پایان جنـگ سـرد ایـن مؤلفـه تغییـر یافـت و ایـن مسـأله در         . رقابت آمریکا و شوروي بود
سیاسـت خـارجی   . (Osman, 2011: 177)سیاست خارجی مصر در دوره مبارك هم تأثیر داشت 

الملـل  و تغییرات نظام بین2011تا 1981مبارك با توجه به مدت طوالنی ریاست جمهوري او از 
سـاختار نظـام   (زهـاي نقـش دیگـري    اي شـاهد تجویزهـاي متفـاوتی از جانـب تجوی    قهو نظام منط

اسـت جمهـوري   ساختار دو قطبی منعطـف در اوایـل ری  .بود) ايالملل و ساختار قدرت منطقهبین
گرایانـه ایـاالت متحـده    و اقدامات هژمونیـک 1990، فروپاشی شوروي در 1980مبارك در دهه 

سپتامبر که در قالب تهاجم به افغانستان و عراق خود را نشان داد، در برداشت از نقـش  11پس از 
اسـت  گرایی سیملّی و کنش مناسب سیاست خارجی براي مبارك تأثیرگذار بود و همراه با عمل

.خارجی او با تغییرات منطبق شد
اي هم تحوالتی مانند انقالب اسـالمی ایـران و حملـه عـراق بـه ایـران، رشـد        در صحنه منطقه

در برداشـت از نقـش ملّـی متناسـب بـا      ...طلبانـه عـراق و   گرایی در منطقـه، دعـاوي برتـري   اسالم
اي مصر در ترتیبات منطقههاي منطقه براي مشارکت خواست دولت. اي مؤثر بودتحوالت منطقه

هـا از رونـد   توان در نتیجـه یـادگیري دولـت   را می» برادر بزرگتر«و شناسایی نقش مصر به عنوان 
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پذیري آنها از نقش متمایز مصـر در میـان اعـراب    همزیستی با یکدیگر، تجارب مشترك و جامعه
برتـر خـود در   دانست، بدین ترتیب در دوره مبارك شاهد هستیم کـه مصـر بـا وقـوف بـه نقـش      

.شوداسرائیل درگیر می-منطقه در فرآیند صلح اعراب
با توجه بـه انتظـارات و تجویزهـاي نقـش خـود و دیگـري، سیاسـت خـارجی مصـر در دوره          
مبارك در ردیابی فرآیند حوادث سیاست خارجی، در مسیر بازگشت به جامعه عـرب و انسـجام   

مبارك در عـین اینکـه پایبنـدي و احتـرام     . کردالمللی مصر عمل اي و بینبخشیدن به نقش منطقه
کامل خود را به قرارداد صلح با اسرائیل و تعهد کامل به روند صلح اعالم کرد، بر آن بود دیگـر  

اي بـراي احیـاي روابـط    وقفـه هـاي بـی  وي تـالش . کشورهاي عربی را نیز وارد فرآیند صلح کند
تی مصر در جهان عرب انجامیـد و در ادامـه   اعراب با مصر انجام داد که این به بازگشت نقش سن

.رهبري این کشور بر اتحادیه عرب و بازگشت به نهادهاي عربی را موجب شد
مبارك سعی کرد ترکیبی از نقش ناصر در جهان عرب را با نقش سادات در فرآیند صـلح و  

ه سیاسـت  گانـ کـه مبـارك اصـول ده   ایـن ترکیـب هنگـامی   . مذاکره با آمریکا را توأمان ایفا کند
اعالم کرد، آشـکار شـد   1952خارجی مصر را در اولین سخنرانی خود در سالگرد انقالب مصر 

(Cantori, 1986: 333).وفـاداري بـه   : اي که مبارك از آنها نام برد عبارت بودند ازگانهاصول ده
جی، طرفی مثبت و عدم تعهد، رد اتحـاد خـار  ها، رد هر نوع سرسپردگی، بیخواست ملّی مصري

المللی، حمایت از آزادي ملّی، مقاومت درمـورد  رد هرگونه پایگاه خارجی، حمایت از صلح بین
ــینمداخلــه در امــور داخلــی مصــر، توقــف مســابقه و تســلیحات هســته   المللــی اي و همکــاري ب

(Mubarak, Speech 28 July 1982 in Cantori 1986: 334.(
خواهد وفاداري خود را بـه اصـول عـدم تعهـد و     میداد که مبارك از یک سو این اصول نشان می

مایـه قـوي هویـت مصـري و     استقالل ملّی که ناصر پرچمدار آن بود نشان دهد و از سوي دیگـر درون 
وابسـتگی مصـر بـه    . المللی را که سادات پیشـتاز آن بـود اعـالم کنـد    الملل و صلح بینتعامل با نظام بین

هـد مصـر لطمـه زده بـود، همچنـین قطـع روابـط سیاسـی بـا          آمریکا در دوره سادات به چهـره عـدم تع  
در نتیجه قـاهره دوبـاره روابطـش بـا شـوروي را شـروع       . طرفی مثبت را کمرنگ کرده بودشوروي بی

المللـی شـد و در   موقعیتش در جنبش عدم تعهد را احیا کرد و میزبان جلسـات سوسیالیسـم بـین   1کرد،
.(Aftandilian, 1993: 67)داد ا نیز ادامه متحده رعین حال روابط نزدیکش با ایاالت

به دستور انور سادات، روابط شوروي و مصر قطع و لطمه جدي به چهره عدم 1981با اخراج سفیر شوروي در سپتامیر . 1
مصر روابط عادي خود با 1984در نتیجه با تغییر نقش سیاست خارجی در دوره مبارك در ژوئیه . تعهد مصر وارد شده بود

.(Darraj 2007: 60)اتحاد شوروي را برقرار کرد 



)42پیاپی (94بهار، 12شماره ،سومسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه180

تواند نقشی مغایر با نقش رهبري اعراب و انـزوا از جهـان عـرب    مبارك با این درك که نمی
هـا هسـتند، انتخـاب کنـد     الملل که منبع اساسـی نقـش  به دلیل تجویزهاي نقش و ساختار نظام بین

الً تصـویر مـردم خودمـان را تحریـف     اگر ما تصویر رهبرانمان را تحریـف کنـیم عمـ   :اعالم کرد
:Mubarak, Speech 24 July 1984  in  Tripp 1989)انـد  ایم که به رهبرانشان اعتماد کـرده کرده

161) .
مصـر دولـت   «مبارك با اعتقاد به پیشتازي و رهبري مصر در جهان عرب بارها اعالم کرد که 

امـا  . (Tripp, 1989: 176)»خـواه نخواهنـد  رهبر در منطقه باقی خواهد ماند خواه دیگران بخواهند
تعریف مبارك از نقش رهبري اعراب با نقشی که ناصر در وحدت بخشیدن به اعراب و رهبـري  

به این معنا که مبارك در عین اینکـه نقـش فعـال مصـر در     . کرد، متفاوت بودپان عرب دنبال می
و دیکته کردن و دخالـت در امـور   جویانه براي مصرکرد، نقش مداخلهجهان عرب را انکار نمی

البتـه اجـراي ایـن نقـش بـه تعـارض و       . (Tripp, 1989: 176)کـرد دیگر کشورها را هم دنبال نمی
.هاي دوگانه از سوي مصر و مخالفت دیگر کشورها انجامیدایفاي نقش

همسو بـا ایـن سیاسـت دوگانـه، در رابطـه بـا آمریکـا بـه عنـوان مخاطـب نقـش، مبـارك نـه              
در ایـن دوران دسـت کـم در حـد     . هـاي سـادات را  اي ناصر را دنبال کرد و نه سیاسـت هاستسی

برابـري بـه جـاي    «حفظ روابط حسنه با ایاالت متحده، بر اساس اصـول  1سیاست اعالنی مبارك،
: 1381حسـینی،  (هدف سیاست خارجی مصر بود » گیريداشتن استقالل در تصمیم«و » وابستگی

رابطه با آمریکا مبارك بارهـا پایبنـدي خـود را بـه آرمـان فلسـطین       از سوي دیگر در عین). 286
گونه اعـالم کـرد   مبارك پایبندي خود را به فلسطین این1989طی سخنرانی در سال . اعالم کرد

,Laqueur and Rubin)» کنـیم ما به مسأله فلسطین بیشتر از هر کس دیگري در منطقه کمک می«

.هاي اعالنی و اعمالی وجود داشتهایی میان سیاستز تفاوتهرچند در اینجا نی. (358 :2001
ها و سرنوشت آنها، خـود را از  مصر در مورد فلسطینی» مسئولیت تاریخی«مبارك با تأکید بر 

متعهـد  «شد، مبـرا و اعـالم کـرد مصـر     اتهاماتی که به انور سادات در جدا شدن از اعراب زده می
Mubarak Speech, October 14,1981 in Laqueur)» داست که از تمام ثمرات صلح حمایت کنـ 

and Rubin 2001: 237-238 (   مبارك بارها اعالم کرد که اسرائیل باید اصل زمین در برابـر صـلح
:و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را بپذیرد

در دوره مبارك عدم تناسب میان برداشت از نقش و اجراي نقش یا عدم تناسب میان سیاست اعالنی و سیاست اعمالی را . 1
. شاهد هستیم
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هاي فلسطینی و اعراب در کرانه بـاختري و  ادامه یافتن اشغال اسرائیل بر سرزمین
ایـن  . تواند حق یا مشـروعیت ایجـاد کنـد   ودي خود به دلیل گذر زمان نمیغزه به خ

گرایانـه اسـرائیل   بر مبناي تصور نادرستی از توهم تحریف واقعیـت و رویـاي توسـعه   
.(Mubarak, June 6, 1992 in Aftandilian 1993: 62).... است

ي اعـراب و تعهـد بـه    هـا هـاي اسـرائیل، جـدا نشـدن از آرمـان     مبارك با انتقاد تند از سیاست
در سـالگرد انقـالب   1983ژوئیـه  21وي در سـخنرانی خـود در   .هاي فلسطین را نشان دادآرمان
: کندبه تعهد مصر به فلسطین این چنین اشاره می1952

تصـمیم مصـر تصـمیم مـردم مصـر      . شودها اداره میحقیقت این است که مصر توسط مصري
... هاي داخلی و خارجی را ویـران کـرده اسـت   ودیتها همه محداست و خواست قدرت مصري

هاي دیگر را از طریق حق و واقعیت نه با شعار از بین مان را در دست داریم و قدرتما سرنوشت
مردم ما معتقدند که ایـن  .... ها استمصر حق همه مصري. هاستمصر متعلق به مصري... بریممی

اید صادقانه و جـدي بـراي کامـل کـردن صـلح و      ما ب... هاي دیگري هم داردحق و وظیفه بخش
نشـینی  هـاي جـوالن، عقـب   دست یافتن به آزادي قلمرو اعراب در کرانـه بـاختري، غـزه، بلنـدي    

Mubarak, Speech, 21 July 1983 in Cantori)تـالش کنـیم   ...نیروهاي مهاجم از جنوب لبنان و 

1986: 323.(
هـاي فلسـطین و هویـت    طلبـی، دفـاع از آرمـان   در اینجا مبارك با پیوند دادن سه عنصر صلح

تاریخی، فرهنگی منحصر به فرد مصر در هویت مبتنی بر نقش، این سـه را بـه منظـور نشـان دادن     
.نقش مصر در رهبري اعراب در یک مجموعه گردهم آورد

اش نقش رهبري علمی و فرهنگی در جهان عرب را بـر عهـده   المللیمصر با وزنه عربی و بین
دانشگاه االزهر، نیروي نظامی، دانشمندان و روشنفکران ما، مسـئولیت رهبـري را بـر دوش    دارد،

Mubarak, April)کننـد کشند و تحت هیچ شرایطی نقش رهبري در امور اعراب را رهـا نمـی  می

15 1992 in Aftandilian, 1993: 21. (
:طی سخنرانی دیگري چنین گفت1993همچنین در سال 

کنیم چون موقعیـت و منزلـت   توانیم به فرآیند صلح کمک میه میما تا آنجا ک«
مان را رها کنیم چـون بـه   توانیم  نقشما نمی... مصر در منطقه محوري و حیاتی است

Mubarak, July 18 1992 in)» کنــدطــور مســتمري بــر اهمیــت مصــر تأکیــد مــی

Aftandilian 1993: 21).
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اي محوري که دغدغه اعـراب اسـت، مبـارك در دوره    در مورد مسئله فلسطین به عنوان نقطه
اش نقشی دوگانه را اعمال کرد که از برداشـت وي از نقـش ملـی مصـر ریشـه      ریاست جمهوري

از نظر مبارك امضاي صلح جداگانه با اسـرائیل بـه ایـن معنـا نبـود کـه مصـر دفـاع از         . گرفتمی
. دانسـت را بر تعهدات عربـی مقـدم نمـی   اسرائیل -نکند و پیمان مصرها را دنبال حقوق فلسطینی

تعهد خود را به 1992مبارك در یک سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه اسکندریه در ژوئیه 
: ادامه صلح چنین نشان داد

کنـد چـون بـراي موقعیـت و     تواند به فرآیند صلح کمک میمصر تا آنجا که می
مـان را رهـا کنـیم    تـوانیم نقـش  مـا نمـی  ...منزلت ما در منطقه حیاتی و محوري است 

کنـد  اي بـر اهمیـت مـا تأکیـد مـی     چون نقـش مـا در فرآینـد صـلح بـه طـور پیوسـته       
Mubarak Speech, 18 July 1992 in Aftandilian 1993: 30).(
رسـد  هاي عرب به موفقیت نمیاز نظر مبارك انجام مذاکرات صلح بدون حضور همه دولت

مبـارك  . (Boutros-Ghali, 1982: 774)مـذاکرات بپیوندنـد   هاي عرب بایـد بـه ایـن   و همه دولت
اي نسبت به سایر کشورها در مصر نـدارد و  گونه حق ویژهبارها خاطر نشان کرد که اسرائیل هیچ

خانـه خـارجی مقـیم در قـاهره اسـت نـه بیشـتر و نـه         سفارت120سفارت این کشور تنها یکی از 
ریخ دیپلماسـی قـاهره، چـون آنهـا تجربـه طـوالنی در       از نظر مقامات مصري با توجه به تـا . کمتر

توانـد جایگـاه مهمـی    ها و پیوندهاي نزدیک با ایاالت متحده دارند، مصر مـی مذاکره با اسرائیلی
و به دلیل شناسایی این نقش (Aftandilian, 1993: 34)در مذاکرات اعراب با اسرائیل داشته باشد 

» برادر بزرگتـر «و » داور«و » ناظر«ور توانسته است نقشاي، این کشاز طرف مخاطبان نقش منطقه
را در تمام مسائل مربوط بـه فلسـطین و نیـز در حـل منازعـات و اختالفـات داخلـی آن ایفـا کنـد          

).13: 1390اندیشه سازان نور، (
هـایش را از اسـرائیل پـس    مبارك بارها اعالم کرد که گرچه مصر توانسته است همه سرزمین

از نظـر  . ي عمیـق بـه ایفـاي نقـش فعـال در فرآینـد صـلح اعـراب و اسـرائیل دارد         بگیرد اما تعهد
دهـد  المللی افزایش میاي و هم بینرهبران مصري چنین نقشی اهمیت مصر را هم در امور منطقه

(Aftandilian, 1993: 33) .اش با نزدیک شدن از این رو مبارك در اوایل دوره ریاست جمهوري
1987فلسطین و اردن تحرك جدیدي به مذاکرات صلح بخشـید و سـال   بخشبه سازمان آزادي

شیمون پـرز، نخسـت وزیـر وقـت اسـرائیل بـا       . (Tripp, 1989: 173)را سال مذاکرات صلح نامید 
: شناسایی برداشت از نقش ملی توسط مبارك در فرآیند صلح چنین گفت
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. خود کمـک کـرد، اشـاره نمـایم    دانم به نقش مصر که در حداکثر تواندر اینجا الزم می...
توانسـتند در لحظـات دشـوار بـه آن     مصر تنها کشوري بود که هر یک از اسـرائیل و آمریکـا مـی   

).10: 1376پرز، (متوسل شوند و از آن کمک بطلبند 
اي اعالم کرد که مصر نقش اصـلی  وزیر امور خارجه وقت مصر عمروموسی نیز طی مصاحبه

از نظـر وي  . به، تاریخ، مسئولیت و تعهدش نسـبت بـه اعـراب دارد   در فرآیند صلح بر اساس تجر
اش در جهـان عـرب بـراي تضـمین موفقیـت فرآینـد       مصر باید از همه  قدرت، دیپلماسی و وزنـه 

هـاي  هـاي مبـارك و دیگـر دولـت    در نتیجه تـالش . (Aftandilian, 1993: 34)صلح استفاده کند 
هـا منعقـد شـد و مصـر نقـش      عرفـات و صهیونیسـت  بین 1993عرب، قرارداد صلح اسلو در سال 

. پررنگی در این میان بازي کرد
براساس برداشت از نقش ملی در دوره مبارك، مصر به عنوان میانجی که بـین نقـش انتسـابی    

اسـراییل بـه   -کرد همواره مراقب بـود مسـأله اعـراب   و اکتسابی خود در جهان عرب حرکت می
از این . ماندیابد چرا که در این صورت نقشی براي مصر باقی نمیاسرائیل تقلیل ن-مسأله فلسطین

انـد و آن  اسرائیل اثر گذاشـته -رو رهبران مصر همواره با توجه به این نکته بر روند مسائل اعراب
اند از رونـد مـذاکرات حـذف نشـوند و نقـش فعـالی ایفـا کننـد         اند و سعی کردهرا هدایت کرده

).190: 1388نبوي، (
هایی که نقش دوگانه مصـر در قبـال اعـراب را نشـان داد و از یـک سـو عـدم        عرصهیکی از

تناسب میان برداشت از نقش ملـی و اجـراي آن در سیاسـت خـارجی مبـارك و از سـوي دیگـر        
اي و ملی را مشخص کـرد، جنـگ سـی و    تعارض میان اجراي نقش و انتظارات کنشگران منطقه

این جنگ یکی از مهمترین رویدادهایی بـود کـه در   . بود2006سه روزه لبنان و اسرائیل در سال 
دوران ریاست جمهوري حسنی مبارك صـورت گرفـت و نشـانگر برداشـت دوگانـه مبـارك از       

ناتوانی در پاسـخگویی بـه انتظـارات نقـش ملـی و      . نقش ملی مصر در قبال اسرائیل و اعراب بود
مصـر در آغـاز بحـران    . آشـکار شـد  گیـري مصـر  اي مبنی بر محکومیت اسرائیل در موضعمنطقه

دانست و تلویحاً آن را محکـوم  اهللا را مسئول آغاز بحران میلبنان، همگام با رژیم سعودي، حزب
شـد و بـه مـوازات آن افکـار عمـومی      تر میاهللا گستردهکرد اما در ادامه هر چه مقاومت حزبمی

بـه  1.کرداهللا تعدیل میبال حزبشد دولت مصر نیز مواضع خود را در قاعراب بیشتر تحریک می
تـوان گفـت اساسـاً دولـت     می. اي که در اواخر جنگ، مصر اعمال اسرائیل را محکوم کردگونه

اي با همراهی روابط نزدیک مبارك با تشکیالت خودگردان و گروه فتح بخشی از یک کشمکش طوالنی منطقه. 1
. اهللا، سوریه و ایران بودایاالت متحده بر ضد حماس، حزبعربستان، امارات متحده و
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داند و در بهترین حالت در حالت صـلح سـرد بـوده    مصر هیچگاه اسرائیل را همسایه مطلوب نمی
روبـرو بـود بـه    در این بحران دستگاه سیاست خـارجی مصـر بـا یـک سـردرگمی و تضـاد       . است

اهللا سـه بـار موضـع    که دولت مصر مجبور شد در ظرف یک ماه درگیري اسرائیل و حزبطوري
اهللا و حمایت ایـران از آن  اما به طور کلی، مصر که حزب. خود را در قبال این موضوع تغییر دهد

و دانسـت، تغییـر از نقـش اکتسـابی حمایـت از فلسـطین       را یکی از عوامل تهدید نقش خـود مـی  
.(Abadi, 2006: 78)اعراب به نقش انتسابی دفاع از حاکمیت خود را در این بحران ترجیح داد 

رویداد دیگري که عدم تناسب در برداشت از نقش ملی و اجـراي نقـش در دوره مبـارك را    
تـر کـرد، مواضـع وي در    نشان داد و مواضع مبارك در قبال مسأله اسرائیل و فلسطین را مشخص

در . گیري مبارك در این مورد متزلزل بـود موضع. بود2008وزه غزه در دسامبر ر22طی جنگ 
آمریکایی باعث شد تا وي در حمله به غزه نه تنها سـکوت  -ابتداي جنگ حمایت از طرح غربی

اي بـا اسـرائیل در حملـه بـه     کند بلکه با بستن گذرگاه رفح به روي مردم غزه، همکاري گسـترده 
س از شروع تحرکات مردمی دوباره مقامات مصـري تحـت تـأثیر فشـارهاي     غزه داشته باشد اما پ

: 1388نبـوي،  (داخلی مجبور به دفاع از مردم غزه و انتقـاد از حمـالت سـهمگین اسـرائیل شـدند      
گیري مبارك در قبال بحران غـزه بـه نقـش اکتسـابی مصـر در جهـان عـرب ضـربه         موضع). 186

توانـد مـورد قبـول مخاطبـان     انتسـابی و اکتسـابی نمـی   هاي جدي زد و نشان داد نوسان میان نقش
.المللی باشدنقش داخلی و بین

هاي سیاست خـارجی مبـارك   گیرياي بر جهتدر کنار تجویزها و انتظارات نقش که تأثیر عمده
برداشت از نقش ملی در سیاست خـارجی مبـارك بـر مبنـاي برداشـتی بـود کـه وي در مـورد         . داشت

هـاي الزم  در مورد رابطه با آمریکا به دلیل نداشـتن صـالحیت  . ش مصر داشتهاي ایفاي نقصالحیت
بـرداري از  کرد و بـه بهـره  در ایفاي نقش اکتسابی، مبارك تا حد امکان از چالش با آمریکا اجتناب می

درعین حال در زمینه اسـتقالل در سیاسـت خـارجی و اعـالم دفـاع از      . پرداختهاي آمریکا میکمک
مبارك اعالم کرد که مصر هیچ پایگـاه نظـامی، پیمـان نظـامی و پیونـدي را کـه آزادي       نقش انتسابی، 

اما در جهـت شناسـایی نقـش اکتسـابی     . (Boutros-Ghali, 1982: 787)پذیرد مصر را محدود کند، نمی
آمریکا در منطقه، مصر بارها اعالم کرد که در فرآیند تحوالت روند صلح خاورمیانـه، ایـاالت متحـده    

ر کلیدي در مسأله صلح منطقه است و بـدون ایـاالت متحـده صـلح بسـیار دشـوار یـا غیـرممکن         بازیگ
در مـورد تصـور از نقـش آمریکـا     ). (Mubarak, 20 November 1997 in  Interview with CNNاسـت  

اینکه مصر سیاست آمریکـا را محکـوم کـرده    «: گویداي چنین میطی مصاحبه» محمد حسنین هیکل«
عتقاد ندارم که مصر سیاست آمریکا را محکوم کند و با تأسف فـراوان حکومـت مصـر بـه     باشد، بنده ا
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اختیار خود تصـوري دارد کـه جهـان آینـده تحـت سـیطره آمریکـا خواهـد بـود و در نتیجـه خواهـان            
بدین ترتیب برداشـت از نقـش ملـی در دوره    ). 241: 1383کدیور، (» باشدهمزیستی با جهان غرب می

هاي اکتسابی و انتسابی و عـدم تناسـب در برداشـت از نقـش ملـی و      وسان میان نقشمبارك به شکل ن
در دوره » همبســتگی اعــراب«تکــوین برداشــت از نقــش3در شــکل شــماره . اجــراي آن آشــکار شــد

بود که دوران قـدرت مبـارك بـه    2011در نهایت با انقالب مردم مصر در . شودمبارك نشان داده می
. ي در سیاست داخلی و خارجی این کشور شروع شدپایان رسید و فصل جدید

تکوین برداشت از نقش همبستگی اعراب: 3شکل شماره 

واره پـژوهش، ادراك از نقـش سیاسـت خـارجی در دوره مبـارك نـه ماننـد        بر اسـاس طـرح  
اصــر خــود را ملــزم بــه پرداخــت ســادات راه جــدایی از اعــراب را در پــیش گرفــت و نــه ماننــد ن

سیاست خارجی مبارك با هدف پایان بخشیدن به انزواي ناشـی  . عربیسم کردنقش پانهاي هزینه
تـوان آن را در  هاي سادات، برداشت جدیدي از نقش ملی ارائه کـرد کـه بـاز هـم مـی     از سیاست

عربیسـم  برخالف ناصر که پاسـداري از پـان  . مقایسه با سیاست خارجی ناصر و سادات تبیین کرد
قرار داد و برخالف سادات که پاسداري از حاکمیت و عدم پیـروي از  را هدف سیاست خارجی 
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گرایانه را برگزید، اجراي نقش سیاست خـارجی مبـارك   اهداف مشترك عربی در معناي آرمان
اجـراي برداشـت از   . بر اساس برداشت از نقش ملی پاسداري از همبستگی اعراب تکـوین یافـت  

رویدادهایی در سیاسـت خـارجی عملـی شـد کـه در آن      نقش ملی در ردیابی فرآیند توالی علّی 
بـا توجـه بـه نـوع     . گرایانه و عدم تعهد به نقش خاص را به نمایش گذاشـت مبارك سیاست عمل

ایفاي نقش مصر در محـیط خاورمیانـه عربـی و تحـت تـأثیر رونـد تـاریخی همزیسـتی، تعامـل و          
اب مـورد شناسـایی دیگـر    یادگیري دولتی، برداشـت از نقـش ملـی پاسـداري از همبسـتگی اعـر      

هایی که ایفاي این نـوع برداشـت از نقـش بـه شـکل منسـجم       اما دشواري. کنشگران قرار گرفت
هایی میان برداشت از نقش ملی و اجراي نقش خود را نشان داد که می تـوان بـه   داشت با تعارض

رك در عـین  نوعی آن را فاصله میان سیاست اعالنی و اعمالی تلقی کرد، به این صورت کـه مبـا  
اي دور در اینکه در لفاظی سیاسی پایبندي به آرمان فلسـطین را اعـالم کـرد امـا در عمـل فاصـله      

. عمل به این آرمان داشت، چیزي که در دوره بعد از مبارك نیز خود را نشان داد

نتیجه
در مقالـه حاضـر، پرسـش اصـلی، چگـونگی سیاسـت خـارجی سـادات و مبـارك بـر مبنــاي           

اي از تکـوین برداشـت از نقـش ملـی و روش     وارهبود که بر اساس طـرح » نقش ملیبرداشت از «
توان تغییـر چشـمگیر   بر این اساس می. ردیابی فرآیند رویدادهاي سیاست خارجی پاسخ داده شد

هاي پان عربی دوره ناصر را بـر اسـاس برداشـتی    سیاست خارجی مصر در دوره سادات از آرمان
زدایی میان آمریکـا و شـوروي و لـزوم    دوره جدید جنگ سرد، تنشکه سادات از نقش مصر در 

هاي ناصر که به شکل ناصرزدایی در عرصه داخلی و خارجی بروز یافـت،  تجدیدنظر در سیاست
برداشت از نقش ملی در دوره مبارك بر اساس دغدغـه بازگشـت بـه جامعـه اعـراب و      . نشان داد

. اجراي نقش همبستگی اعراب شکل گرفتاي از طریق ایفاي نقش فعال در نظام منطقه
هـا  هـاي سیاسـت خـارجی سـادات و مبـارك را بـه تفـاوت در نقـش        توان تمام تفاوتگرچه نمی

گـذاري، نخبگـان و سیاسـت    فروکاست و عوامل اقتصـادي، متغیرهـاي داخلـی، فرآینـدهاي سیاسـت     
یمـت مقالـه، برداشـت از نقـش ملـی      اما با توجه به نقطه عز. توان در نظر گرفتساالرانه را نیز میدیوان

تـوان از بررسـی سیاسـت خـارجی     آنچـه مـی  . شـود هدایت کننده اجراي سیاست خارجی قلمداد مـی 
در سیاسـت خـارجی   (Scripts)رسد، نصوصی سادات و مبارك به دست آورد این است که به نظر می

کـه ایـن   ت خـارجی باشـد  بینـی سیاسـ  تواند راهنمایی در ثبـات، تغییـر و پـیش   مصر وجود دارد که می
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آگـاهی بـه برداشـت از نقـشِ ملـیِ کنشـگر،       . توان گنجینـه هویـت مصـري تلقـی کـرد     نصوص را می
ها و امکانـات پـذیرفتن نقشـی خـاص     هاي موجود، محدودیتچگونگی انتخاب نقش از گنجینه نقش

یـین سیاسـت   هاي جدیدي در تبتواند بصیرتهاي احتمالی متناسب با آن از جانب دیگران میو کنش
اي هاي نقش ملی میان کنشـگران منطقـه  همچنین خطرات تعارضی که در برداشت. خارجی ارائه دهد

. شـود المللی ممکن است وجود داشته باشد، نشان داده مـی یا میان برداشت از نقش ملی و انتظارات بین
گرایـی  تقلیـل کنـد از از سوي دیگر پیوند برداشت از نقش ملی با هویـت مبتنـی بـر نقـش کمـک مـی      

هاي جریان اصلی اجتناب شود و تکوین سیاست خارجی بر اسـاس مفـاهیمی غیـر از بقـاي ملـی      نظریه
کارگزار سیاست خارجی در محیطی فرهنگی و اجتماعی ایفـاي نقـش قـرار دارد کـه     . نشان داده شود

تواند نقـش فعـالی   یگري است که مکند و با توجه به این گزینشابزار الزم را براي او فراهم میجعبه
کـارگزاري و توانـایی تغییـر    . در تولید، بازتولید و تغییر منابع ارزشی، هنجاري و اجتماعی داشـته باشـد  

بر ایـن اسـاس،   . شودهاي جدید عملی میها و پذیرفتن نقشدر این نظریه از مجراي ترجیحات، کنش
هـاي تفـاوت در   بـارك قابلیـت  نقش فرعونی در دوره سادات و نقش همبسـتگی بـا اعـراب در دوره م   

.سیاست خارجی مصر را نشان داد
گیري در سیاست خارجی به عنوان بارزترین نمـود کـنش کـارگزاران    از سوي دیگر، تصمیم
از ایـن منظـر نظـام    . توان بدون توجه به ساختار مقوم آن بررسـی کـرد  در سیاست خارجی را نمی

بنابراین در بررسی برداشت از نقش ملـی سـادات   . دشوها قلمداد میالملل مهمترین منبع نقشبین
بـا توجـه بـه ادراك سـادات از محـیط سـاختاري نظـام        . و مبارك به مسئله منابع نقش توجه شـد 

هـاي مصـري و   المللی، تجویزهاي نقش و محیط ذهنی کـه در آن گنجینـه هویـت   اي و بینمنطقه
گرایی در سیاسـت خـارجی   بر فرعونهاي نقش قرار گرفته است، ایفاي نقش جدید مبتنی هویت

سادات با رجوع به سـنت فرعـونی در سیاسـت خـارجی کـه بـر ابتکارهـاي        . سادات برساخته شد
کرد برآن بود تحرکی در سیاست خارجی مسـتقل  منحصربه فرد براي تأمین منافع مصر تأکید می

د ماننـد سـفر بـه    ابتکارهایی کـه وي در ایـن دوره در سیاسـت خـارجی دار    . از اعراب ایجاد کند
شناسـایی نقـش   . توان تحلیل کردالمقدس یا عقد قرارداد صلح با اسرائیل را در این راستا میبیت

گرایی مبتنی بر بقا و حاکمیت و هویت مصر توسط ایاالت متحده حرکت سـادات  جدید فرعون
هده کمـپ  گونه پس از امضاي معااما به صورت تناقض. به سمت صلح با اسرائیل را تسهیل کرد

هاي سـادات را محقـق   اي نتوانست بقاي سیاستدیوید، عدم شناسایی نقش مصر در سطح منطقه
. کند و زمینه براي تکوین برداشت جدیدي از نقش ملی در دوره مبارك مهیا شد
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هـاي سـادات، زمینـه بـراي     با منزوي کردن و راندن مصر از نهادهاي عربی در نتیجه سیاسـت 
پایان دادن به وضعیت انزواي مصـر بـه   . نقش ملی در دوره مبارك فراهم شدتغییر در برداشت از

هاي عربـی بـراي مشـارکت مصـر در حـوادث      عنوان انتظار و تجویز نقش خود و خواست دولت
منطقه به عنوان تجویز نقش دیگري به تکوین برداشـت جدیـدي از نقـش ملـی در دوره مبـارك      

داشـت از نقـش ملـی در سیاسـت خـارجی مصـر در میانـه        توان گفت در این دوره برمی. انجامید
گرایانه دوره سـادات قـرار گرفـت کـه بـه شـکل نقـش        عربی دوره ناصر و نقش فرعوننقش پان

هـایی کـه ایفـاي ایـن     امـا دشـواي  . دولت ایجادکننده همبستگی در میان اعراب نمایش داده شـد 
المللی داشت و عدم پاسخگویی بـه  یناي و بنقش به شکل منسجم با توجه به منابع داخلی، منطقه

هایی از عدم تناسـب در برداشـت از نقـش ملـی و اجـراي نقـش را در       هر یک از انتظارات، زمینه
. دوره مبارك نهان داشت
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