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چکیده
وعات چالش برانگیز در سیاست خارجی مصر است که مسئلۀ فلسطین یکی از موض

. اهمیت آن بسته به عوامل داخلی و خارجی در سیاست خارجی این کشور متغیر بوده است
به طور کلی، رفتار سیاست خارجی مصر در حوزة مسئلۀ فلسطین و اسرائیل، از یک سو 

اسرائیل و از سویی آفرینی ایاالت متحده و ناشی از تحوالت محیط خارجی به ویژه نقش
ها از نقش ملی خود دیگر تحت تأثیر عوامل داخلی از جمله نقش رهبران و نحوة تلقی آن

با استفاده از این پژوهش. هاي داخلی از جمله اسالم گرایان بوده استآفرینی گروهو نقش
تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که پس از پیمان کمپ -روش توصیفی

دهی به ترین عامل شکلید و به طور مشخص روي کار آمدن حسنی مبارك، مهمدیو
استدالل مقاله این است که وابستگی . سیاست خارجی مصر در قبال فلسطین چه بوده است

اقتصادي و نظامی مصر به ایاالت متحده از یک سو و موقعیت استراتژیک مصر در تأمین 
تا پس از پیمان کمپ دیوید و شناسایی اسرائیل، امنیت اسرائیل از سویی دیگر موجب شد 

دهی به سیاست خارجی مصر در قبال مسئلۀ فلسطین آفرینی عوامل خارجی در شکلنقش
. تر شودپررنگ
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مقدمه
، مسئلۀ فلسطین و رابطه با اسرائیل یکی از 1948رائیل در سال گیري اساز زمان شکل

چرا که این مسأله از یک سو موجب . ها در سیاست خارجی مصر بوده استترین چالشمهم
گرا در داخل این کشور شده و از سویی دیگر تعامل مصر با کشورهاي هاي اسالمگروهواکنش

در تحلیل رویکرد سیاست خارجی مصر نسبت به . جهان اسالم را تحت شعاع قرار داده است
شود؛ زیرا این به عنوان یک نقطۀ عطف یاد می) 1978(مسئلۀ فلسطین، از پیمان کمپ دیوید 

گیري سیاست خارجی مصر نسبت به مسئلۀ فلسطین و اسرائیل و هم در پیمان هم در جهت
یمان کمپ دیوید و به تبع آن انعقاد پ. جایگاه این کشور در جهان اسالم تأثیرگذار بوده است

شناسایی اسرائیل از سوي مصر در شرایطی بوقوع پیوست که این کشور پیش از این به مدت سه 
عربیسم، نقش مهمی در رهبري کشورهاي دهه در صف مقدم سیاسی و فرهنگی جنبش پان

بنابراین، .کردهاي تحت اشغال اسرائیل ایفا میعربی براي احقاق حقوق فلسطینان در سرزمین
پیمان کمپ دیوید از یک طرف موجب شد سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل از موضعی 

جویانه تغییر جهت دهد، و از سویی دیگر این گونه به موضعی معتدل و متمایل به صلحتخاصم
. پیمان موجبات انزواي مصر در دنیاي اسالم را براي مدتی فراهم کرد

جی مصر نسبت به مسئلۀ فلسطین پس از پیمان کمپ دیوید، به طور کلی در سیاست خار
ها را به آن1توان به پیروي از جیمز روزنااند که میآفرینی کردهعلل و عوامل مهمی نقش

. تقسیم کرد» )خارجی(متغیرهاي داخلی و محیطی «یا » دروندادهاي داخلی و خارجی«
ها از نقش ملی برداشت هریک از آندروندادهاي داخلی شامل شخصیت رهبران سیاسی و نیز 

الملل و بازیگران مهم جهانی نیز نظام بین» دروندادهاي محیطی«خود، متغیر جامعه و حکومت و 
توان جایگاه مسئله فلسطین درسیاست خارجی بر همین اساس می. گیرداي آن در بر میو منطقه

توان بر ال مسئله فلسطین را میبه عبارتی دیگر سیاست خارجی مصر در قب. مصر را تحلیل کرد
مقاله حاضر با استفاده از روش . اساس برآیندي از عوامل محیطی و داخلی تجزیه و تحلیل کرد

صدد پاسخگویی به این سئوال است که مسئلۀ فلسطین چه جایگاهی در تحلیلی در-توصیفی
امل داخلی این است که با وجود نقش عوپژوهشسیاست خارجی مصر داشته است؟ فرضیۀ 

گرایان از احقاق حقوق فلسطینیان و نیز تعریف رهبران سیاسی از نقش ملی مانند حمایت اسالم
آفرینی عوامل محیطی خود به عنوان حامیان فلسطین، وابستگی اقتصادي و نظامی موجب نقش

ق از جمله ایاالت متحده در سیاست خارجی مصر در قبال فلسطین شده و به تبع آن مسئله احقا
از چند بخش این نوشتاربه منظور تببین فرضیۀ مزبور، . حقوق فلسطینیان به حاشیه کشانده شود

1. James N. Rosenau
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جیمز روزنا و کاربست آن » مدل پیوستگی«نخست، چارچوب تحلیلی . تشکیل شده است
درسیاست خارجی مصر تشریح شده، سپس جایگاه مسئلۀ فلسطین در سیاست خارجی مصر 

هاي جهت دهنده به ترین متغیرنهایت بر اساس همین مدل، مهمتحلیل و ارزیابی شده و در
سیاست خارجی مصر در قبال مسئلۀ فلسطین در دو بخش عوامل داخلی و محیطی مورد بررسی 

. قرار گرفته است

مدل پیوستگی جیمز روزنا: چارچوب نظري
حوزة یکی از فاکتورهاي مهم در تحلیل سیاست خارجی، توجه به سطح تحلیل در این

نظام (و برخی دیگر بر سطح کالن ) افراد(پردازن بر سطح خُرد بسیاري از نظریه. مطالعاتی است
توان گفت به طور کلی در ارتباط با سطح تحلیل سیاست خارجی می. تأکید دارند) المللبین

. اندتاکنون سه رهیافت وجود داشته است که هر کدام بر سطحی خاص از تحلیل تأکید داشته
. رهیافت اتصال دوسطح خرد و کالن-3رهیافت سطح خرد - 2رهیافت سطح کالن - 1

پردازان این رهیافت بر مفاهیم و الملل دارد، نظریهرهیافت کالن، اشاره به کل سیستم بین
پردازان با نادیده گرفتن نقش عوامل خُرد مثل این دسته از نظریه. مفروضاتی کلی تأکید دارند

گیري به سیاست خارجی، عمدة توجه خود را معطوف به ترکیب لت در شکلها و دوشخصیت
هاي محور، ضمن فراموش کردن تفاوتپژوهشگران رهیافت کالن. کنندساختاري قدرت می

در نتیجۀ این فرض، هم شکل بودن . موجود میان بازیگران، نوعی همگونی براي آنها قائلند
ها هاي داخلی بازیگران در رفتار سیاست خارجی آنهاي ارزشی و پویشبازیگران، نقش نظام

در سطح خرد، متغیرهایی مثل، عوامل روانشناختی، . شودامري ثانویه و ناچیز محسوب می
هاي کوچک و بزرگ، فرهنگ، گفتمان اجتماعی و سیاست داخلی مورد بررسی تأثیرات گروه

هرازاستفادهدر پیتصال دو سطحاما رهیافت ا). 295-289: 1369زاده، سیف(گیرد قرار می
نویسندگانجملهاز.خارجی استسیاستتحلیلوتجزیهبرايکالنوخردتحلیلسطحدو

نظریۀپیش«عنوان باايمقالهبا نوشتنروزنا.کرداشارهروزناجیمزبهتوانمیرهیافتاین
وي بعدها در سال . نمودمفراهتحلیل راسطحدواتصالزمینۀ، 1966در سال » خارجیسیاست

مدل پیوستگی خود را در سیاست خارجی ارائه کرد که به نوعی توضیح مفصل پیش 1971
. نظریه بود

سیاست خارجی به مثابۀ : گیردجیمز روزنا، سیاست خارجی را در سه مفهوم بکار می
-گیريجهت.گیري، سیاست خارجی به مثابه طرح و تعهد و سیاست خارجی به مثابۀ رفتارجهت

ها و در این معنا سیاست خارجی به طورکلی اشاره به گرایش. ها هستندها، راهنماي اصلی کنش
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سیاست خارجی به مثابۀ طرح، . کندالمللی تأکید میاصولی دارد که بر رفتار دولت در امور بین
سیاست . استها و تصمیماتی دارد که به طور مستقیم معطوف به اهداف خاصیاشاره به استراتژي

هاي مختلف است و نهایتاً سیاست ها در موقعیتگیريخارجی در این معنا، ترجمان و تفسیر جهت
ها در نظام بین الملل هاي آنها و موقعیتخارجی به مثابۀ رفتار، اشاره به رفتار عینی متقابل دولت

).Rosenau, 1976: 7(هاست ها و طرحدارد که مطابق با جهت گیري

:استعاملپنجتأثیرتحتکشورهاخارجیرفتاراعتقاد روزنابه

استهاي انحصاري تصمیم گیرندگانویژگیمنظور از متغیر فردي، همان 1:متغیر فرد
یعنیگیرندهتصمیمهايجنبههمۀمتغیراین.شودمیگیرنده که شامل تمام جوانب تصمیم

یاوخارجیسیاستهايگزینهکهشودمیشاملفرد راپیشینتجربیاتوهااستعدادها،ارزش
روزنا معتقد است که خصایص فرد بیشتر .کندمیمتمایزگیرندگاندیگر تصمیمازرارفتارش

هاي سازمان یافته و کوچک مطرح است که فاقد نقشدر کشورهاي توسعه نیافته، تازه استقالل
ی که رهبران کمتر تحت نفوذ و تأثیر یافته و نمادهائی بوروکراتیک بوده و در اصل جوامع

1970ۀبر اوگاندا طی ده» عیدي امین«هاي ذي نفوذ قرار دارند؛ حکومتافکار عمومی و گروه
یک شخص و خصایص فردي او بر کشوري تازه استقالل یافته، کوچک ۀنمونه بارزي از سلط

ن متغیر، روزنا بر این عقیده البته با توجه به ای. و عقب افتاده از لحاظ سیاسی و اقتصادي است
هاي شخص دیگر در همان موقعیت یک شخص با تصمیمۀهاي متخذه از ناحیاست که تصمیم
).Neak et al, 1994: 116(ها و روحیات متفاوتشان، متفاوت می باشدبه خاطر توانایی

این متغیر بدین معناست که مسئوالن دولتی بدون توجه به خصوصیت فردي و 2:نقش
ها اشاره شد، با تکیه بر سمت و جایگاهی که در حکومت دارند نحصاري که در متغیر فرد به آنا

جایگاه فرد در ساختار حکومتی و وظایف، . دهندنسبت به موضوعی از خود واکنش نشان می
از جهان و اورود، بر تصورات هایی که بر اساس این جایگاه از او انتظار میها و وفاداريمسئولیت

توان نقش را این به طور کلی می. گذاردسیاست خارجی تأثیر میۀدر عرصويهاي گیريتصمیم
پندارد که باید براساس آن تصوري که یک دولت، حکومت و یا یک فرد می:کردتعریفگونه 

گذاري یک هاي سیاستشود که ناشی از مسئولیتمیگفتههاي رفتاري نقش به ویژگی.عمل کند
ما . رودت و هر فردي که چنین جایگاهی را پرکند، از او نیز رفتار مشابهی انتظار میبازیگر اس

هرچند . توانیم نقش را تعامل بین فرد و نظام سیاسی بدانیم و انتظاراتی که نظام مزبور از فرد داردمی
عمل فرد را محدود کند ولی چنین نقشی براساس صفات شخصیتی فرد ۀنقش ممکن است حیط

1. Idiosycratic
2. Role
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.شودت و ایفا میبرداش
ساختار . داردحکومتبه جوانب ساختاري حکومتی اشاره متغیر 1:متغیر حکومتی

دولتی و در نهایت، کارشناسان و متخصصان درون هاي درونپیچیده یک دولت، روابط سازمان
گیري در سیاست پیشنهادها و خطوط کلی تصمیمةه دهندئکننده و ارایک تشکیالت، تدوین

گیري نماید، به اي قادر نیست فارغ از این مالحظات تصمیمگیرندهو هیچ تصمیمندهستخارجی 
. کندهاي غربی، این عامل و متغیر بیشتر بروز میدولتبوروکراتیکةهاي گستردویژه در نظام

گیري موجود در یک کشور و تأثیر این روش و منظور از این متغیر، نوع سیستم تصمیم
ریزي شده است که منجر به استانداردهاي هدایت شده و برنامهةهاي دارندسازوکار بر سازمان

. شودگیري یا سیاست گذاري میتصمیمم
بر کهدارداشارهجامعهیکغیرحکومتیهايجنبهازدستهآنبه2:متغیر اجتماعی
وحدت ملی،میزانجامعه،یکعمدةارزشیهايگیريجهت.گذاردمیتأثیرخارجیرفتار
تعییندراست کهمتغیرهاییغیردولتی،هايسازمانوهاانجمنها،گروهشدن،صنعتیمیزان

متغیر اجتماعی در اصل . داردمشارکتکشوریکخارجیهايسیاستوهاآرمانمحتواي
هاي سیاست شود که در روند اتخاذ تصمیمتمامی جوانب غیردولتی یک جامعه را شامل می

نفوذ هاي ذيملی، گروهۀهاي حاکم بر یک جامعایدئولوژيوهاارزشخارجی دخیل است که
البته این عوامل در جوامع سنتی و مدرن داراي . گرددو فشار و دیگر موارد را شامل می

اي وجود هاي تعریف شدهتضادهایی هستند، به طوري که در جوامع مدرن احزاب و تشکل
و داراي اهداف و بودهخارجی تأثیرگذار دارد که هم بر سیاست داخلی و هم سیاست

توانند از طریق پارلمان، افکار عمومی و ، به طوري که میهستندهایی نیز در این خصوص برنامه
. گیري اثر بگذارندبر فرآیند تصمیم... 

یایک جامعهخارجیمحیطغیرانسانیوانسانیهايجنبهشامل3:متغیر سیستمیک
راگیرندگانخارجی تصمیمسیاستهايگزینهودهدمیرويارجخدرکهاستکنشیهر

:Rosenau, 1971(دهد میقرارتأثیرتحتوکندمیمشروط در اصل منظور از سیستم، ). 108
هاي بازدارندگی و نظام،هاي مختلفبندياي و جهانی است که شامل قطبهمان نظام منطقه

ها را از نظر نوع وزنا در تشریح متغیرهاي مستقل، دولتر. شودمیقوا و یا توازن وحشتۀموازن
هاي کند و معتقد است که قدرتهاي بزرگ و کوچک تقسیم میقدرتۀقدرت به دو دست

در کنار . اندبزرگ و کوچک از لحاظ اقتصادي نیز داراي اقتصادي پیشرفته و یا عقب افتاده
1.Governmental
2. Societal
3. Systemic
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کند و معتقد است که فرهنگ ته تقسیم میباز و بسۀها را به دو دستآن، وي نوع جامعه دولت
. نیز یا نفوذپذیر است و یا نفوذناپذیر

هاي مختلف به عقیدة روزنا، همۀ متغیرهاي باال از قدرت توضیحی یکسانی در دولت
هاي مختلف، نقش این متغیرها نیز متفاوت برخوردار نیستند، بنا به شرایط و مقتضیات نوع دولت

وداخلیچهارگانهعواملازهریکنفوذمیزانمختلفهايکشوردربه عبارتی دیگر،. است
روزنا در . استمتفاوتخارجیسیاستاجرايوگیريشکلدرالمللمحیط بینعامل

میزان -3میزان توسعه و -2اندازه؛ -1: داندها، سه متغیر را دخیل میبندي دولتتقسیم
:یک.داردبستگیعاملپنجبهفوقعواملازیکنفوذ هرمیزانوينظربه.پاسخگویی سیاسی

وضعیت:دوکند؛میتقسیمکوچکوبزرگدو دستۀبهراکشورهاکهبازیگرقدرت
بستهوبازماهیت: سهکند؛میجدانیافتهتوسعهازرایافتهکشورهاي توسعهکهبازیگراقتصادي

هايحوزه:پنجفرهنگی وساختارناپذیريرخنهیاوپذیريرخنه: اجتماعی؛ چهارساختار
). Rosenau, 1971: 11(موضوعی مختلف 

به نظر روزنا . مدر اینجا الزم است در مورد نوع نظام سیاسی بسته و باز توضیحاتی ارائه کنی
به سوي افته و داراي ساختار سیاسی باز، یهاي بزرگ و توسعهقدرتهر چقدر از سمت 

یاسی بسته حرکت کنیم، از نقش عوامل اجتماعی نهادین هاي کوچک و داراي فضاي سقدرت
شده در تعیین سیاست خارجی کاسته شده و بالعکس بر میزان جبریت عوامل فردي و محیطی 

. شودافزوده می
بنابر آنچه گفته شد، روزنا معتقد است که در تحلیل سیاست خارجی باید هم به عوامل ملی 

وي عوامل ملی را تحت عنوان دروندادهاي داخلی و . دالمللی توجه کرو هم به عوامل بین
.  شناسدالمللی و سیستمیک را تحت عنوان دروندادهاي محیطی سیاست خارجی میعوامل بین

مسئلۀ فلسطین در سیاست خارجی مصر 
در بررسی سیاست خارجی مصر نسبت به مسئلۀ فلسطین، به طور کلی شاهد دو دورة 

به امضاي 1978ف این دو دوره پیمان کمپ دیوید است که در سال عطنقطه. متفاوت هستیم
گیري سیاست خارجی مصر از آغاز دورة اول دربرگیرندة جهت. اسرائیل و مصر رسید

در این دوران سیاست . شود، تا امضاي پیمان کمپ دیوید می1948گیري اسرائیل در سال شکل
در این مرحله، سیاست . به اسرائیل استگونه نسبت خارجی مصر مبتنی بر رویکردي تخاصم

اما پس از . خارجی مصر به شدت تحت تأثیر ناسیونالیسم عربی ناصر یا ناصریسم قرار دارد
شاهد تغییر رویکرد واقع بینانه تري در سیاست خارجی مصر در قبال ، 1973شکست در سال 
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کمپ دیوید و به رسمیت مسئلۀ فسطین و اسرائیل هستیم که در نهایت منجر به امضاي پیمان 
.شناختن اسرائیل از سوي مصر شد

با امضاي پیمان کمپ دیوید توسط مصر، اسرائیل نه تنها از جانب مصر تهدیدي را احساس 
جود آمد، عمالً کرد بلکه به واسطۀ پیوندي که در اثر این پیمان میان ایاالت متحده و مصر بونمی

در واقع این قرارد داد . ساز براي اسرائیل مطرح شدامنیتمصر به عنوان یک بازیگر ثبات آفرین و
کرد باعث شد مصر از چرخۀ منازعات اعراب و اسرائیل که نقش محوري را در این منازعه ایفا می

کرد، به گفتۀ جیمی کارتر که نقش میانجی را در این امضاي این پیمان ایفا می. خارج شود
,Quandt(صلح و ثبات در خاورمیانه را هموار کردقراردادهاي کمپ دیوید راه استقرار 

2003:157(.
و روي کار آمدن حسنی مبارك، سیاست خارجی 1981بعد از ترور انور سادات در سال 

زمامداري مدتدرمبارك،. اي شدمصر در قبال مسئلۀ  فلسطین و اسرائیل وارد عرصۀ تازه
وجودبا.ماندپایبنددیویدکمپصلحقراردادداشت، بهادامه2010تا1981سالازکهخود،

به طور کلی سیاست . ستابودهروبروهاییتنشباهموارهکشوردوروابطاین پایبندي،
، »صلح سرد«توان به سه دوره نسبت به فلسطین و اسرائیل در دوران مبارك را میخارجی مصر 

. بندي کردتقسیم» یکصلح استراتژ«و » وضعیت میان صلح سرد و صلح استراتژیک«
آمیز بوده است، اما این پس از امضاي پیمان کمپ دیوید، روابط مصر و اسرائیل هر چند صلح

نظران این نوع صلح را به همین دلیل بسیاري از صاحب. گاه به سمت تفاهم پیش نرفتصلح هیچ
سرائیل، هم در تعهد مبارك به عدم بازگشت به جنگ علیه ا. اندتشبیه کرده1»صلح سرد«به 

مصر در پاسخ . اظهارات و هم در رفتار سیاست خارجی مصر در این دوران به خوبی نمایان است
هم . آمیز استفاده کرده آن است، از ابزارهاي غیر خشونتهایی که از سوي اسرائیل متوجبه چالش

لح سرد میان دو ها خود حاکی از صهمۀ این. چنین در این دوران شبه جزیره سینا غیر نظامی شد
به طور کلی صلح سرد مصر و اسرائیل تحت تأثیر ). Aran & Giant, 2014: 562(طرف است 

ها برتري نظامی اسرائیل، نقش آفرینی ایاالت متحده و ترین آنچندین عامل بوده است که مهم
.انزواي سیاسی این کشور در جهان عرب بود

مناسبات سیاسی مصر و اسرائیل هستیم که شاهد تحولی اساسی در روابط و1990در دهۀ 
. از آن یاد کرد» صلح و استراتژیک«و » میان صلح سرد«توان از آن تحت عنوان دوران وضعیت می

توان آن را بر مبناي وضعیت صلح سرد دهۀ به این معنا که روابط دو کشور در وضعیتی بود که نه می
هایی وجود دارد در این دوران از یک سو نشانه. و نه در وضعیت صلح استراتژیک تحلیل کرد1980

1. Cold Peace.



)50ی پیاپ(96بهار، 20شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه144

از . داد که که بر مبناي صلح سرد شکل گرفته بودرا نشان می1980که تداوم سیاست خارجی دهه 
آید به طوري که روابط دو سویی دیگر تغییراتی جدي در رویکرد مصر نسبت به اسرائیل بوجود می

اما این . کندمت روابط صلح آمیزتري حرکت میطرف از یک صلح سرد فراتر رفته است و به س
سیاست خارجی مصر در این دوره تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل . صلح به معناي صلح پایدار نیست

وجود دشمنی مشترك به نام ایران، نقش در رهبري و مدیریت مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل و 
. مصر قرار داشتآفرینی امریکا در نزدیکی میان اسرائیل ونیز نقش

گیري سیاست خارجی مصر موجب مرحلۀ جدیدي در جهت2001حمالت یازده سپتامبر 
به این معنا که . شودنسبت به مسئلۀ فلسطین شد که از آن تحت عنوان صلح استراتژیک یاد می

در این دوران . کندتري در حل مسئلۀ فلسطین ایفا مینقش فعال1990مصر بر خالف دهۀ 
اي به گونه. شودآفرینی ایاالت متحده بسیار نزدیک میمصر و اسرائیل تحت تأثیر نقشروابط 

گویاي این وضعیت 2005و 2004که پروژة مشترك کوئیز و امضاي قرارداد گازي در سال 
عالوه بر این، . در بعد سیاسی نیز، روابط مصر و اسرائیل بیش از پیش گسترش یافت. است

ها زعم آنکه به(ائیل علیه حزب اهللا لبنان نگ سی و سه روزة اسررویکرد مصر در قبال ج
گرفته بود، خود گویاي این نزدیکی که با حمایت امریکا شکل2006در سال ) تروریسم است

ترین رویدادهاي دوران ریاست جمهوري مبارك بعد از در این جنگ که یکی از مهم. است
.تر شدوعی با موضعی که اتخاذ کرد به اسرائیل نزدیکبه نمصربود، 2001حادثه یازده سپتامبر

اللّه را مسئول حزب، ...امارات وکویت،مصر و چند کشورعربی دیگر از جـمله عـربستان،
: 1389الحافظ،(توجیه کردندنوعیو تجاوزگري اسرائیل را بهندمعرفی نمودشروع جنگ

قبال فلسطین که در آن نقش امریکا گیري سیاست خارجی مصر دراما مهمترین جهت).118
. دید2008روزة غزه و در کنفرانس آناپولیس سال 22توان در جنگ شود را میتر میپررنگ

مصر با اسـرائیل خواستار همکاري امنیتی و اطالعاتی اولمرتمریکا و دولت در این کنفرانس، ا
،جریان تحمیلیهره در اینقا.شدندنابودي مقاومت در فلسطین به رهبري حماس به منظور 

مریکا با اعمال فشارهايااسرائیل و . متحمل فشارهاي سیاسی و مالی از سوي واشینگتن شد
هاي امنیتی و فلسطین را به سـود اولویتۀمصر درقضیۀرویکرد مداخلکردند گوناگون تالش 

(Odonnel, 2008: 30).نکردندراه از هیچ امري فروگذار سیاسی اسرائیل تنظیم کنند و در این

عوامل تأثیر گذار در سیاست خارجی مصر در مسئلۀ فلسطین بر اساس 
گانه روزنامتغیرهاي پنج

سیاست خارجی مصر درقبال مسئله فلسطین و اسرائیل، متأثر از عوامل و منابع مختلفی است 
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.  ه کردجیمز روزنا خالص» مدل پیوستگی«گانه توان آنها را ذیل متغیرهاي پنجکه می

متغیر فرد
تا پیش از پیمان کمپ دیوید به دلیل وجود موج ناسیونالیسم عربی در مصر، نقش رهبري 
جمال عبدالناصر بیش از هر چیزي تعیین کنندة سیاست خارجی مصر در مسئلۀ فلسطین بوده 

در ها اي بوده است که مصر با وجود مشکالت و چالشگذاري این متغیر به گونهتأثیر. است
هاي بزرگ ادامه الملل، به تداوم رفتار خود مبنی بر مبارزه با اسرائیل و قدرتعرصۀ نظام بین

براي . توان به خوبی مشاهده کردهاي مختلف اعراب و اسرائیل میاین موضوع را در جنگ. داد
ن مسئله که با وجود آگاهی از ای1967مثال، جمال عبدالناصر در آستانۀ جنگ شش روزه 

براي تجدید اعتبار خود به ونه حمله به اسرائیل با واکنش ایاالت متحده روبرو خواهد بود، گهر
جاي ادامه راه اصالحات در مصر، امکانات خود را متوجه تقویت ارتش و آمادگی مقابله با 

ها حق دارند به اسرائیل فلسطینی«: گفت1967در هشتم ماه مه اي کهبه گونه. اسرائیل کرد
ها غصب شده، پس بگیرند، اگر جنگ آزادي خواهند حقوقی را که از آنند زیرا میحمله کن

اون دیل، (» فلسطین تبدیل به جنگی همگانی در خاور میانه بشود ما براي مبارزه حاضر هستیم
1376 :30 .(

تحت تأثیر متغیر شخصیت 1973سیاست خارجی مصر در زمان سادات نیز تا پایان جنگ 
هاي ضد اسرائیلی مصر در ن دوران، سادات به مانند سلف خود ناصر، به سیاستدر ای. وي بود

اي که بر اساس قانون سادات به خاطر اختیارات گسترده. گرایی ناصر تداوم  بخشیدقالب ملی
گیري سیاست به دست آورده بود، نقشی کلیدي در تصمیم1964و 1958، 1956اساسی 

گرفت و با که وي اغلب تصمیمات اساسی را خودش میايبه گونه. کردخارجی ایفا می
سادات اغلب تصمیماتی را . هایی که با او نظراتی متفاوت داشتند برخورد مناسبی نداشتآن

این موضوع در سیاست خارجی این کشور نسبت به اسرائیل . کرد که غیر منتظره بوداتخاذ می
اندازي جنگ یوم کیپور، فقط مشاور دفترش هبراي مثال در زمان را. شودنیز به خوبی دیده می

گیري سادات به طور کلی شخصیت و جایگاه تصمیم. از تصمیم به حمله به اسرائیل خبر داشت
به نظر افرایم . کردنقش مهمی در روابط خارجی مصر به ویژه روابط مصر و اسرائیل ایفا می

که سادات سازنده اصلی صلح هیچ شکی وجود ندارد) سفیر سابق اسرائیل در قاهره(دووك
). 27: 1391فرجی، (است 

ترین تصمیم گیرندة سیاست خارجی محسوب در دوران حسنی مبارك نیز شخص وي مهم
در دوران وي با وجود اهمیت داشتن شوراي امنیت ملی، به ندرت با اعضاي این شورا . شدمی
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. یان ودرباریان انجام می دادها را با اطرافدر عوض بیشترین مشورت. دادتشکیل جلسه می
هاي هاي شدیدي در گزینهمحمد مرسی نیز اگر چه شوراي عالی نیروهاي مسلح محدودیت

گیري سیاست خارجی به طور کامل در دفتر کرد اما تصمیمانتخابی رئیس جمهور اعمال می
رجی گیري سیاست خاشد و سایر نهادها نقش چندانی در تصمیمریاست جمهوري اتخاذ می

هایی بود که سیاست با این وجود شخصیت محمد مرسی دچار دوگانگی. کردندایفا نمی
گیري در توان تصمیمهمین موضوع باعث شد تا وي . خارجی مصر را تحت تأثیر قرار داده بود

ترین دوگانگی مرسی را بتوان در مسئله شاید مهم. نداشته باشدراهاي پیش آمدهدوگانگی
او از . است یا خیرمسئله اول مصر فلسطینخرهباألراي وي هنوز مشخص نبود که ب. فلسطین دید

هاي فلسطینی فلسطین به عنوان میانجی بین گروهمسئلۀتا براي حل ردکیک سو تالش می
.شتد و با این کشور ارتباط دیپلماتیک داافرستحاضر شود و از سوي دیگر به اسرائیل سفیر می

با معضل دانست میمرسی نشد،نمیبه همین جا ختم اسرائیلطه بادوگانگی مرسی در راب
و داد شدگان صحراي سینا واکنش شدید نشان میاسرائیل چه کند، او از یک سو نسبت به کشته

و هم به 1و این قرارداد را نقضکردخالف قرارداد کمپ دیوید در آنجا حضور نظامی پیدا می
سی که قرارداد کمپ دیوید را با اسرائیل منعقد کرده نشان خانوده انور سادات یعنی همان ک

هاي اسرائیل انتقاد یا از یک سو در اجالس سران غیرمتعهدها از سیاست2ردکلیاقت اعطا می
. خواندمیوينویسد و خود را دوست وفادار رز نامه میو از سوي دیگر براي پِرد کمی

عۀ مصر در مقابل وي موضعی انتقادي پیدا دوگانگی شخصیتی محمد مرسی باعث شد تا جام
بر همین اساس . کند و دست یاري به سوي کسی که اقتدار بیشتري از خود نشان دهد دراز کند

.شدگزینه براي مردم مصر تصور مینبود که ژنرال السیسی بهتری
گرایی است که هاي ملیاز چهرهکه وي شوددر مورد شخصیت ژنرال السیسی گفته می

داراي وي اگر چه .ها براي حل مشکالت مصر خوشبین استمریکائیااز اندازه نسبت به بیش
. استخوبی برخوردارۀارتش آمریکا از وجهنظامیانبین دراما هاي اسالمی استگرایش

رویترز را ةمریکا که مسئولیت آموزش السیسی در دانشکداکلنل بازنشسته ارتش ،استیوگراس
کند و از با عینک اسالمی به جهان نگاه میسویکالسیسی از : گویدمیبرعهده داشته است

بر همین اساس است . با اسالمی که اخوان المسلمین داعیه آن هستند مخالف استسویی دیگر
عده اي بدون در نظر گرفتن سرسپردگی وي به ایاالت متحده وي را شبیه جمال عبد که 

جنگ در مونتیري واقع ةتحصیالت تکمیلی دانشکدانسکارشنااز سبرنجبورجروبرت 3.الناصر
1. www.thetrumpet.com, 2013.
2. english.ahram.org, 2012.
3. www.middleeastpress.com 2013.



147جایگاه فلسطین در سیاست خارجی مصر؛ از مبارك تا سیسی

اي سیسی به گونهالسعی شد : گویدمیدر مورد شخصیت ژنرال سیسی در ایالت کالیفرنیا 
افزاید با اینکه السیسی در وي می.رتبه تبدیل شودعالیةآموزش ببیند که بتواند به یک فرماند

اسالمی است اما در بین همکارانش در ارتش هايداد که داراي گرایشدوران آموزش نشان می
با به قدرت رسیدن حکومت نظامیان به رهبري ژنرال 1.دمریکا از وجهه خوبی برخورداربوا

. توان گفت مهمترین عامل تعیین کنندة سیاست خارجی مصر ژنرال السیسی استالسیسی، می
آن رهبران تعیین کننده سیاست هاي دیکتاتوري است که در این مسئله ناشی از ماهیت نوع نظام

. خارجی هستند

»برداشت رهبران از نقش ملی«متغیر 
. گذار در سیاست خارجی مصر، متغیر نقش رهبران استیکی از مهمترین متغیرهاي تأثیر

نقشازبرداشت. استدیگريمقابلدرخودجایگاهازکنشگرادراكاین مفهوم به معناي 
دارددیگريمقابلدر)خودنقشازبرداشت(خودجایگاهازکنشگرادراكبهاشاره

)Shih, 1988: 600-602 .(الملل رهبران مصر هر کدام بر اساس شرایط بوجود آمده در نظام بین
انزواي مصر از دنیاي عرب و از دست دادن جایگاه . خاص از نقش خود ارائه کردندتعریفی 

ة نقش پیشین مصر مبارك بار دیگر به دنبال اعادمرکزي در بین این کشورها باعث شد تا حسنی
: هککرداعالمبارهاعربجهاندرمصررهبريوپیشتازيبهاعتقادبامبارك. در منطقه باشد

تعریفاما. »نخواهندخواهبخواهنددیگرانخواهماندخواهدباقیمنطقهدررهبرمصر دولت«
پانرهبريواعراببهبخشیدنوحدتدرناصرکهنقشیبااعرابرهبرينقشازمبارك

جهاندرمصرفعالنقشاینکهعیندرمباركکهمعنااینبه.بودمتفاوتکرد،میدنبالعرب
دیگراموردردخالتوکردندیکتهمصربرايجویانهمداخلهنقشکرد،نمیانکارراعرب

بهراخودپایبنديبارهامریکااابرابطهعیندرحسنی مبارك. کردنمیدنبالهمراکشورها
اینگونهفلسطینبهراخودپایبندي،1989سالدرسخنرانیطیويکرداعالمفلسطینآرمان
بارهامبارك. »کنیممیکمکمنطقهدردیگريفردهرازبیشترفلسطینۀمسئلبهما«. کرداعالم
رافلسطینمردمسرنوشتتعیینحقوصلحبرابردرزمیناصلبایداسرائیلکهکرداعالم

بهغزهوباختريکرانهدراعرابوفلسطینیهايسرزمینبراسرائیلاشغالیافتنادامه«: بپذیرد
تصورمبنايبراین. کندایجادمشروعیتیاحقتواندنمیزمانگذردلیلبهخودخودي

مشیر زاده و صلواتی (است اسرائیلگرایانهتوسعهیايؤروواقعیتتحریفتوهمازنادرستی
). 181: 1394طرقی، 

1. assabeel.net,2014.
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اعراب نباید محمد مرسی نیز مسئلۀ فلسطین را مسئلۀ اول جهان عرب خوانده و معتقد بود که 
در 2012در اکتبر وي .اجازه بدهند که روند صلح جاري به همین منوال بدون محتوا ادامه یابد

اساسی و محوري براي مسئلۀ یکۀ فلسطینمسئل«: گویدجشن تجلیل از مبلغان در قاهره می
توانیم تجاوزي را نمی..... پذیردمصر است و این کشور هیچگونه تجاوز به ملت فلسطین را نمی

کنیم و از نظر غذا و دارو شود، بپذیریم و ما از آنان حمایت میکه علیه ملت فلسطین انجام می
توانیم چشمانمان را در برابر ظلم به ملت نمی.......رسانیمهر چه نیاز داشته باشند به آنان می

ما اعالم .ها خون ما و آبروي آنان آبروي ما استفلسطین ببندیم، امنیت آنان امنیت ما، خون آن
گوییم که حق فلسطینیان ضایع شده و ما با کنیم ولی به طور آشکار میجنگ بر علیه کسی نمی

. )2012Benari ,(آنان در یک سنگر هستیم
فلسطین و تشکیل یک کشور ۀمسئلمرسی هم چنین در سخنرانی خود در سازمان ملل، 

دنیا باید همه تالش خود را « روي جهان خواند و گفت ترین موضوعات پیشفلسطینی را از مهم
کید أاو ت.»ها حل شودشان و حقوق فلسطینیبه کار ببندد تا این مسئله بر اساس عدالت و با رعایت

اجرا نشدن ....بهره بمانندردم فلسطین نباید از مواهبی نظیر آزادي و کرامت انسانی بیم«کرد 
واکنش حملۀ هم چنین در 1.است»آورشرم«هاي سازمان ملل در تعیین قلمرو فلسطین قطعنامه

قبولقابلغیرتجاوزاینکهبدانندبایدهااسرائیلی«: گوید، می2012اسرائیل به غزه در نوامبر 
و بالفاصله خواستار تشکیل اجالس اضطراري 2»شودمنجرمنطقهدرثباتیبیبهتنهاواست

وزراي خارجه کشورهاي اتحادیه عرب شد و به دنبال آن تقاضاي تشکیل جلسه فوري شوراي 
. هم چنین به نشانۀ اعتراض به اسرائیل سفیرخود را از به قاهره فراخواند. شودامنیت سازمان ملل می

. داندبراین، مرسی نیز به مانند حسنی مبارك خود را مدافع حقوق فلسطینیان میبنا
رهبران پیش وي با . تر از بقیه دیدتوان متفاوتدر بین رهبران مصر، نقش ژنرال سیسی را می

. دانستندهاي جانبدارانه نسبت به اسرائیل، همواره خود را حامی فلسطین میوجود برخی سیاست
. توانستند موضعی خصمانه علیه اسرائیل داشته باشندالمللی، نمیمالحظات سیاسی بیناما بنا به 

توان با نگاهی به اقدامات دولت ژنرال سیسی در مصر در برابر موضوع فلسطین به خوبی میاما 
این مسئله، ناشی از . مواضع جانبدارانه و حتی خصمانه وي در برابر فلسطین را مشاهده کرد

مقامات و .ت که مقامات رژیم صهیونیستی از شخصیت عبدالفتاح سیسی دارندبرداشتی اس
به قدرت رسیدن ۀارزیابی خود از امنیت رژیم اسرائیل در سایدر اسرائیلیکارشناسان ارشد 

کنند و به نام متحد رژیم صهیونیستی یاد می» عبدالفتاح السیسی«رئیس جمهوري جدید مصر، از 
توان ادعا کرد که بنابراین، می. دانبه اهداف خود بسیار مناسب دانستهوجود وي را براي رسیدن

1. www.dw.com, 2012
2. www.theguardian.com, 2012
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.کندسیاست خارجی السیسی با توجه به همین برداشت، نقش خود را حامی اسرائیل تلقی می
»مصر جدید«مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی در مورد معاون

نهایت خوب است و حکومت او در مصر براي اسرائیل بی» عبدالفتاح سیسی«ریاست :گویدمی
:وي تاکید کرد.»کردبسیار بهتر از اخوان المسلمینی است که به اسرائیل به چشم دشمن نگاه می

وي درادامه اعالم کرد . کندنگرد که اسرائیل به آن نگاه میطوري میسیسی نیز به صلح همان«
کند و این امر عملیات قاچاق گروه تروریستی نگاه میکه سیسی نیز به حماس به عنوان یک 

سازد و به همکاري امنیتی با اسرائیل بسیار اسلحه از صحراي سینا به نوار غزه را مشکل می
نیز با گذشت یک سال از حکومت، سیسی روابط با اسرائیل وبه طوري که1.کندکمک می

المللی براي نظام خود سیاسی، دیپلماتیک و بینمنابع حمایت ترینمهمرا ازرابطۀ با آنتحکیم
2.داندمی

متغیر جامعه
بر رفتاراست کهجامعهیکغیرحکومتیهايجنبهازدستهآنمنظور از متغیر جامعه 

وهاانجمنها،هجامعه ازجمله گرویکعمدةارزشیهايگیريجهت. گذاردمیتأثیرخارجی
خارجیهايسیاستوهاآرمانمحتوايتعییندراست کهییمتغیرهاغیردولتی،هايسازمان

. داردمشارکتکشوریک
گذار در سیاست خارجی مصر بعد از روي کار آمدن ترین عوامل داخلی تأثیریکی از مهم

مسئلۀ فلسطین همواره و بویژه . گرا در این کشور بوده استهاي اسالمحسنی مبارك، وجود گروه
گرا بوده و سیاست خارجی هاي اسالمهاي گروهکمپ دیوید یکی از دغدغهپس از امضاي پیمان

هاي سیاسی ترین جریانمهم. ها قرار گرفته استمصر نیز تا حدودي تحت تأثیر این جریان
و یا »جامعه مسلمانان«، »جنبش اخوان المسلمین«: عبارت بودند از1970گراي مصر در دهۀ اسالم

سازمان و »منظمۀ التحریر االسالمی«بخش اسالمی سازمان آزادي، »جرةالتکفیر و اله«سازمان 
گذار در سیاست خارجی مصر جریان اخوان المسلمین اما مهمترین جریان تأثیر. »منظمۀ الجهاد«

هاي ، همواره رویکردي انتقادي به سیاست1920گیري در دهۀ این جریان پس از شکل. بوده است
. نیز از منتقدان جدي روابط مصر با امریکا و اسرائیل بوده استداخلی این کشور داشته و 

مانند هاي اسالمگرا را مثل هر چند حسنی مبارك در دوران زمامداري خود توانست جریان
را مهار کند، با این حال همواره در سیاست خارجی خود در قبال » جهاد«و » الجماعۀ االسالمیه«

گیري بخشی از دلیل احتیاط جهت. کردود اسرائیل اتخاذ نمیمسئلۀ فلسطین موضعی کامالً به س
1. www.farsnews.com, 2014
2. fa.alalam.ir,2015
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گرا در مصر بود که معتقد بودند مبادا نزدیکی به اسرائیل موجبات مبارك، وجود مخالفان اسالم
بر این اساس، حسنی مبارك سعی کرد همواره با . گرایان را فراهم آورداعتراضات داخلی اسالم

ها، خود را از اتهاماتی که ها و سرنوشت آندر مورد فلسطینیمصر» مسئولیت تاریخی«تأکید بر 
متعهد است که «شد، مبرا کند و اعالم کرد مصردر جدا شدن از اعراب زده میانور ساداتبه 

بارها اعالم کرد اسرائیل باید مبارك با توجه به این مسائل.از تمام ثمرات صلح حمایت کند
مشیرزاده و صلواتی (اصل زمین در برابر صلح و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را بپذیرد 

).181: 1394طرقی، 
گرایان بود، در راستاي احقاق حقوق فلسطینیان و اعادة حیثیت مرسی نیز که از اسالممحمد 

ل اسرائیل و به منظور محبوبیت در بین هاي پیشین مصر در رهبریت جهان عرب در مقابدهه
گرایان، در اجالس صد وسی و هشتم وزراي خارجۀ کشورهاي جامعۀ داخلی از جمله اسالم

قاهره، با قدرت کامل از این «: داردبرگزار شد بیان می1392عضو اتحادیه عرب که در شهریور 
ئلۀ اول امت عربی است و امت مسئلۀ فلسطین، مس. به بعد میزبان برادران فلسطینی خواهد بود

اي براي مسئلۀ فلسطین باید به راه حل عادالنه. عربی بدون حل عادالنۀ آن از پاي نخواهد نشست
1.»نادیده گرفتن مسئلۀ فلسطین دیگر قابل قبول نیست. و تشکیل کشور فلسطین دست پیدا کنیم

متغیر حکومت
گیري سیاست خارجی کشورها ز جهتگیري و نینوع نظام سیاسی در میزان سرعت تصمیم

از نوع » شبه اقتدارگرا«هاي سیاسی نظامزمرهنظام سیاسی مصر را باید در . تأثیر مستقیمی دارد
شود به لحاظ نظري، نظام سیاسی شبه اقتدارگرا به نظامی اطالق می. ثبیت شده آن ارزیابی کرد

گیرد، به این معنی که یک میقرارهمسوسی آن در میان دوطیف متفاوت وغیرکه سرشت سیا
ضعف : هایی همچونمؤلفه. شودگرایی ختم میسر دیگر آن به اقتدارسر آن به دموکراسی و

عدم ارتباط منطقی میان مناسبات اصالحی، واگرایی میان اقدامات اصالحی ونهادینگی،
. دهندشکیل میگونه نظام سیاسی را تهاي اصلی ومهم اینهاي جامعۀ مدنی، مفروضهمحدودیت
در هنگام مرحلۀ جانشینی حسنی مبارك به جاي انور سادات، مصر در میان دو و1981از سال

مبارك که ریاست جمهوري . گرایی ودموکراسی در نوسان بوده استسر طیف سیاسی اقتدار
جویانه آغاز کرد، کوشید که به سوي بازتر کردن فضاي سیاسی حرکت خود را با سیاست آشتی

هاي مستقل به تعداد بیشتري از احزاب سیاسی به همین خاطر در کنار آزادي عمل به روزنامه. دکن
یعنی سیاسی این دوره مصر؛به بزرگترین اپوزیسیون موجود حیاتمجوز فعالیت داد و

1. www.yjc.ir, 2012
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اما دو دهه . المسلمین اجازه داد که در چارچوب احزاب دیگر به فعالیت سیاسی بپردازداخوان
تا نظام سیاسی مصر واقعیتی کامالً متفاوت را در برقراري دموکراسی به نمایش بگذارد، کافی بود 

به این معنی که دیگر نتوان مصر را به عنوان کشوري که در حال برقراري دموکراسی است، به 
بندي نظام هاي سیاسی در که مصر در تقسیمتوان گفت از آنجاییبه طور کلی می. حساب آورد

هاي دیکتاتوري قرار دارد، مشارکت سیاسی در این کشور به طور گسترده محدود شده زمرة نظام
وجمهوريریاستانتخاباتهاي مشارکت سیاسی رسمی مانندهر چند برخی از جنبه. بود

سیاسیفردو یکجمهوريریاستنامزدیکبهزیاديحدداشت، اما تاوجودمجلسانتخابات
نامزدهايحضورباراخودریاست جمهوريانتخاباتاولینمصر،2005سالدر.شدمیمحدود

درمشارکتنرخکهاستمعنیاینبهو عادالنهآزادانتخاباتوجودعدم.کردبرگزارمتعدد
آنبهسوءظنباايگستردهطوربهسیاسینظامدرو بازیگرانبودهپایینسنتیطوربهانتخابات

). 131: 1394ي و دیگران، فرجی نصیر(کردند مینگاه
گرایی مصر موجب شده بود تا تصمیمات سیاست خارجی این کشور بدون توجه نوع نظام اقتدار

در حالیکه بخش زیادي از مردم . ها و احزاب داخلی اتخاذ شودهاي افکار عمومی و گروهبه خواسته
خواستار پایان بخشیدن ) پیونظر سنجی مرکز تحقیقاتی (هاي به عمل آمده مصر بر اساس نظر سنجی

دیکتاتوري حاکم بر مصر مانع هرگونه 1.اندبه پیمان کمپ دیوید و توجه به منافع فلسطینیان بوده
. هاي مردم و افکار عمومی بوده استتوجه به خواسته

)محیطی(متغیر سیستمیک 
رار داشته عالوه بر عوامل چهارگانۀ داخلی، سیاست خارجی مصر تحت متغیر محیطی نیز ق

ین هاي اعراب و اسرائیل، اهاي پیاپی مصر در جنگبه این صورت که پس از شکست.است
المللی بردن سیاست خارجی بدون توجه به محذورات بینمتوجه شد که پیش1973کشور در 

الملل، تالش کرد بنابراین، انور سادات با در نظر گرفتن واقعیات نظام بین. ممکن استامري نا
مصر به این . رد خود در قبال مسئلۀ فلسطین و اسرائیل را به میزان قابل توجهی تغییر دهدرویک

نتیجه رسیده بود که بدون ارتباط با کشورهاي پیشرفته، اقتصاد این کشور به طور جدي تهدید 
گذاري خارجی را در پیش بر همین اساس سیاست انفتاح به منظور جذب سرمایه. شودمی

ل آن بود که در عرصۀ سیاست خارجی نیز با پذیرفتن پیمان کمپ دیوید، به دنبا. گرفت
به طور کلی . ارتباطی عمیق با ایاالت متحده برقرار کرد و تا کنون نیز بر این پیمان پایبند است

هاي خارجی، وابستگی اقتصادي سه عامل محیطی یعنی، اهمیت استراتژیک مصردر نگاه قدرت
1. www.pewglobal.org , 2011
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در . اندآفرینی کردهسیاست خارجی مصر در قبال مسئلۀ فلسطین نقشو نیز وابستگی نظامی، در
: پردازیمذیل به این سه عامل می

موقعیت استراتژیک
مصر به لحاظ ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک موقعیتی ویژه دارد و همین موقعیت باعث شده تا 

. ا، افریقا و اروپا قرار داردمصر در تقاطع سه قاره آسی. در منطقۀ خاورمیانه نقش مهمی ایفا کند
موقعیت منحصر به فرد مصر نه تنها ناشی از این حقیقت است که سه قاره در اطراف مرزهاي آن با 

کنند، بلکه سواحل طوالنی این کشور با دو دریاي مدیترانه و سرخ نیز به آن اهمیت هم تالقی می
ها به نقاط ها و فرهنگانتقال تمدنچنین به عنوان پلی براي کشور مصر هم. بخشداي میویژه

.دوردست عمل کرده است
از موقعیت یکی از عوامل اهمیت ژئوپولیتیک مصر، کنترل بر شبه جزیره سینا است که

کیلومتر با دریاي 120این شبه جزیره از شمال به طول . استراتژیک بسیار مهمی برخوردار است
کیلومتر با 240ا کانال سوئز و از جنوب غربی به طول کیلومتر ب160مدیترانه و از غرب به طول 

به این . با خلیج عقبه هم مرز استکیلومتر150خلیج سوئز و از شرق و جنوبی شرقی به طول 
حلقه ارتباط آسیا با تنها ودهدمیاختصاصخودبهرامصرسواحلاز٪30ترتیب صحراي سینا 

).Laub, 2013(آیدفریقا به شمار میا
از شبه جزیرة سینا .اهمیت این جزیره را دو چندان کرده استجواري این منطقه با اسرائیلهم

تا به هر نحو ممکن آن را از مصر است بوده اسرائیلجمله مناطقی است که همواره مورد توجه 
به همین دلیل این منطقه تاکنون دو بار مورد حمله و تعرض رژیم صهیونیستی قرار . جدا کنند

میالدي که اما با قطعنامه سازمان ملل نظامیان صهیونیست از آن 1956بار اول در سال . ه استگرفت
این منطقه تحت اشغال رژیم 1982آوریل 25میالدي که تا 1967خارج شدند و دیگر بار در سال 

» ابات«صهیونیستی بود تا اینکه در این تاریخ رژیم صهیونیستی با حفظ نیروهاي خود در نوار مرزي 
میالدي این منطقه نیز به موجب رأي دادگاه 1989اما در سال . سینا خارج شدجزیرهاز شبه

ها از طریق صحراي سینا در رساندن کمکاهمیت . باز پس گرفته شداسرائیلازالهه،المللیبین
،نهاي جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیامرز رفح به نوار غزه و فلسطین مخصوصاً در زمان

یابدزیادي مینمود .
میلیون، بزرگترین کشور عربی است و 83به لحاظ جمعیت شناختی، مصر با جمعیتی حدود 

. رسدمیلیون نفر می140به 2050هاي حاکی از آن است که جمعیت این کشور در سال بینیپیش
هر . هد داشتاین، این جمعیت در تولید قدرت نرم و رهبري جهان عرب نقش بسزایی خوابنابر
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هایی وجود مولفه. سان گذشته رهبري جهان عرب را به دست بگیردچند که ممکن است نتواند به
ترین دانشگاه اسالمی خود مثل مرکز بودن اتحادیه عرب، داشتن دانشگاه االزهر به عنوان قدیمی

ر همین مبنا، ب). M.sharp, 2015: 15(نشان دهنده منابع قدرت نرم این کشور د رجهان عرب است
هاي گوناگون بر ایاالت متحده با درك این مسئله، در صدد بر آمده است تا با استفاده از راه

هاي نفوذ ترین کانالدر ذیل به مهم. هاي سیاست خارجی مصر تأثیر بگذاردها و ارجحیتاولویت
: کنیمایاالت متحده بر سیاست خارجی مصر اشاره می

امریکاوابستگی نظامی مصر به 
از زمان .مصر استمهم فهم رفتار سیاسییکی از مجاري،ارتش و نقش آن در تحوالت سیاسی

ناصر.اندکردهکشور حکومت،پیوسته نظامیان بر این1952به قدرت رسیدن افـسران آزاد در سال 
همگی از افسران و ، )1981- 2011(مباركحسنی)1970- 1981(ساداتانور)1953- 1970(
هنگامازبه غیر از محمد مرسیجمهور مصرهمۀ رؤساي.اندارتش مـصر بودهۀرتبظامیان عالین

عنوان افسران آزاد آغاز اي خود را بهحرفهمیالدي زندگی1952نظام سلطنتی در سال سرنگونی
الخطاب بوده است سیاست این کشور فصلو سخن ارتش و پلیس در عرصهاندکرده

). 496: 1381حسینی،(
گذشته از این در بررسی نقش و جایگاه ارتش مصر در نگاه امریکا بعد از پیمان کمپ دیوید، 

مریکا است؛ بسیاري از افسران اهاي ساخت واقعیت که اکثریت انبارهاي مهمات مصر شامل سالح
صلح با هایی مانند حفظ قرارداداند و سیاستمریکا آموزش دیدهاهاي نظامی مصري در دانشکده

. اندرا دنبال کردهاسرائیل و مبارزه با تروریسم در صحراي سینا 
در پیمان کمپ دیوید که بین مصر و اسرائیل به امضا رسید، امریکا به طور جداگانه طی 

این تعهدات در حوزة . هایی، برخی از تعهدات را نسبت به دو کشور بر عهده گرفتتفاهمیادداشت
بر این . صادي بود که امریکا متعهد شد هر ساله به این دو کشور ارائه کندهاي نظامی و اقتکمک

زمینۀدر«: دارداي به مصر بیان میوزیر دفاع وقت امریکا طی نامههارولد براوناساس در همین سال 
بهورودآمادهمتحده در صورت بازبینی و تصویب کنگره،ایاالتاسرائیل،ومصرمیانصلحپیمان
تامینونظامیخدمات و تجهیزاتمصر است که شامل فروشباگستردهامنیتیطۀ بزرگرابیک

هاي نظامی بر همین اساس بود که ایاالت متحده کمک. )Satloff and Clawson, 1998(» مالی است
هاي نظامی خود به مصر، توجیه کمکسیاستگزاران ایاالت متحده در . ردفراوانی براي مصر فراهم ک

. گذاري در جهت امنیت منطقه استها به نوعی سرمایهکنند که این کمکموضوع اشاره میبه این
هاي نظامی به این کشور را از سر گرفت تا ایاالت متحده، بعد از امضاي پیمان به تدریج کمک
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. هاي نظامی به مصر را بگیردضمن کمک در ایجاد صلح در منطقه جاي شوروي سابق را در کمک
دیگر، مصر پس از پیمان کمپ دیوید به طور چشمگیري به لحاظ نظامی به غرب از طرفی 

افزاري قابل افزاري و هم در سطح نرماین وابستگی هم در سطح سخت. ه شدو امریکا وابست
اقدامات نظامی مصر در حمایت از کشورهاي متمایل به غرب در این راستا قابل . درك است

مصر براى حفظ و گسترش پیوند نظامى با غـرب، در شته،گذۀدهسه طى دو . ارزیابی است
هاى مختلف به مناسبت،این کشـور. مشارکت داشته استمریکا،اهاى نظامى مشترك با تمرین

در مخالفت با 1983در سال .مریکا حـمایت کرده اسـتاهاى از ابـتکار عملبا اعـزام نـیرو،
براى دفاع از عـربستان در بـرابر تهاجم عـراق،1990در سال عـملیات نـظامى لیبى در سودان،

براى بـرقرارى صلح در بوسنى و هرزگوین نیرو 1994سومالى و در سال بـه1992در سـال 
یا عربىر اصلى مشارکتصنیروهاى مصرى عندر بسیارى از این مداخالت،. فرستاده است

براى مثال در ).Satloff and Clawson, 1998(اندبودهو غرباسـالمى بـا ایاالت متحده
براى عقب رانـدن نـیروهاى اشغالگر عراقى 1991سـال ۀکه در فـوری»طـوفان صـحرا«عـملیات

. هزار نیرو شرکت داشت30متشکّل از حدودمصرى،نظامپیادهیک لشکراز کویت انجام شد،
به طورى که در عملیات .باشدمىهاى لجـستیکى مـصر شـایان ذکرحمایتدر این مورد،

هزار سورتى200حـدود ایاالت مـتحده،ةهـواپیماهاى جـنگند»سـپر صـحرا«و»طوفان صحرا«
مصر اجازه عراق،1997در جریان بحران اکتبر .فارس انجام دادنداز طریق مصر به خلیجپرواز

از ). 95: 1381حسینی، (صادر کرداز کانال سوئز را»اس جورج واشنگتن.اس.یو«عبور ناوگان
هاي گذشته طرفی دیگر پیوند نظامی با امریکا که از نتایج صلح کمپ دیوید است در دهه

جلب نظر براي مثال . دستاوردهاي زیادي در زمینه توسعه صنعت نظامی این کشور داشته است
و همکاري A1M»1«جهت اعطاى اجازه تولید تانک رزمى پیشرفته1984مریکا در سال اموافق 

تـولید نوعى موشک بالستیک با برد ها، توانایی ایاالت متحده با مصر در تولید این نوع تانک
. ترین دستاوردهاي امضاي پیمان صلح استاز مهم، 1980تر در دهۀ کیلوم1000تا 800

ا شده از چند جهت موجب وابستگی ارتش این کشور به امریکهاي نظامی امریکا به مصرکمک
پاداش امضاى پیمـان صـلح بابههاي نظامیاول اینکه، همانگونه که اشاره شد، اینگونه کمک. است

نظر بهمنوطهاى مورد نظر،کاهش یا قطع کمکافـزایش،از آنجاییکه. شدمیپرداختاسراییل
توجه خاصى اسراییل،که نسبت به نیازهاى امـنیتى واقعى یا غیر واقعى بودایاالت متحده ةکنگر
هاست که براي امنیت اسرائیل تهدید محسوب ، مصر تا جایی مختار به استفاده از این کمکدارد
و اسـتراتژیک نظامىنظر در مسائلالحلیم مـحجوب صاحبعبدگونه کههمانرو،از این. نشود
رسید که این کشور هرگز به سطحى نخواهد مریکا با مصر،اکمک نظامى و همکارى «: گویدمـى
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مصر و سایر بهکه سیاست ایاالت متحدهاینضمن.یل را به چالش بکشدئبتواند برترى نظامى اسرا
ناکامی تالش .پیشبرد یک اسـتراتژى نظامى جدید و کارآمد را نخواهد دادةکشورهاى عربى اجاز

ین و عراق در میانۀ سال طی همکاري با آرژانت(هاي بالستیک مصر به منظور دستیابی به موشک
). 105: 1381حسینی، (در اثر فشارهاي امریکا نمونۀ عینی این موضوع است ) 1988

دوم اینکه، مصر پس از پیمان کمپ دیوید به طور چشمگیري به لحاظ نظامی به غرب و 
این وابستگی هم در سطح سخت افزاري و هم در سطح نرم افزاري قابل . امریکا وابسته شد

هاي ساخت گذشته از این واقعیت که اکثریت انبارهاي مهمات مصر شامل سالح. ستدرك ا
اند و مریکا آموزش دیدهاهاي نظامی بسیاري از افسران مصري در دانشکدهبوده،مریکا ا

را دنبال هایی مانند حفظ قرارداد صلح با اسرائیل و مبارزه با تروریسم در صحراي سینا سیاست
).,2014Leahy(اند کرده

هاي نظامی امریکا به مصر باعث شده تا توسعه صنایع دفاعی و نظامی مصر سوم اینکه، کمک
در مصر، طی دو دهۀ گذشته در راستاي استراتژي موازنه و بازدارندگی . نیز وابسته به آن شود

د به همین منظور، با کشورهاي مختلفی مانن. صدد توسعه صنایع دفاعی داخلی خود بوده است
اما  هر گونه توسعۀ صنایع . امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چند کشور دیگر همکاري کرده است

براي مثال در . هاي ایاالت متحده بوده استنظامی این کشور، منوط به منافات نداشتن با سیاست
بوده است، ی که با منافع امریکا همخوانی داشته است موفق مهاي نظاحالیکه مصر در برخی پروژه

. هایی که با مخالفت ایاالت متحده مواجه بوده نتوانسته است کاري از پیش ببردبر عکس در پروژه
تولید ةجهت اعطاى اجاز1984مریکا در سال اجلب نظر موافق موفقیت در این زمینه،ترینهمم

مصر موفق . ستاواقـع در حـومه قـاهره،،200ةشمارۀدر کارخانA1M»1«تانک رزمى پیشرفته 
ۀبـرپای.ها را تولید کنـدتانکدستگاه از این نوع530تعداد مریکا،اهمکارى بـاتـااستشـده

هاىدستگاه دیگر از تانک200تعدادقرار استقرارداد جدیدى که میان دو طرف منعقد شد،
نظور دستیابی به هاي این کشور به ماین درحالی است که تالش. در مصر تولید شودمزبور

به دنبال براي مثال، . هاي بالستیک در نتیجۀ مخالفت ایاالت متحده ناکام مانده استموشک
طى همکارى با (بالستیکهاىتـالش مصر براى دستیابى به موشکمـریکا،افشارهاى سـیاسى 

سنگین ۀضرببورلغو پروژه موشکى مزاگرچه.نـاکام مـاند،)1988سال ۀعراق و آرژانتین در میان
. برتوسعه برنامه موشکى مصر وارد کرد

وابستگی اقتصادي 
تصادي گذاري ایاالت متحده بر سیاست خارجی مصر، حوزة اقهاي تأثیریکی دیگر از کانال
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عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی توانسته است در چند دهۀ اخیر به ایاالت متحده به. بوده است
ورود امریکا به اقتصاد مصر از زمانی . تصاد این کشور را تحت تأثیر قرار بدهدهاي مختلف اقشیوه

در این . در حوزة اقتصاد در پیش گرفت1974آغاز شد که انور سادات سیاست انفتاح را در سال 
هاي خارجی دخالت دولت در اقتصاد، بحران بدهی. دوران اقتصاد مصر وضعیتی نامناسب داشت

گذاران خارجی از وضعیت نامناسب اقتصاد مصر از جمله مه فرار سرمایهتر از همصر و مهم
زمینه و فضایى بود که نیاز به اصالحات اقتصادى و چـنیندر. مشکالت اقتصادي این کشور بود

مـنظور بـه1974انفتاح در سال رو سیاست درهاى باز یااز این.شدهاى قدیمى احساستغییر مشى
Louis, El Mahdy and Handoussaبر اقتصاد اتخاذ شد دولتکاهـش نظارت , 2014: 52) .(

شامل راهبرد کهاى براى رشد اقتصادى را مدنظر داشتندطرفداران سیاست انفتاح مدل ویژه
اتـکا بـه فناورى بـاکه رشد اقتصادى رابودنددر پى اینآنان.بودمحور- سازى صادراتصنعتى
شـرایط مـورد بایستمى1970ۀدر دهبراى اجراى این سیاست،.دست آورندیه خارجى بهو سرما

انفتاح طرفداران،به این مهمیابىدستبراى.شدفراهم مىو داخلىخصوصى خارجىۀنیاز سرمای
این اساس، بر .دهندتغییرناچار بودند روابـط قـدرت سـیاسى را که از زمان ناصر ایجاد شده بود،

به همین دلیل مصر . کردرابطه با امریکا نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادي این کشور ایفا می
هاي اقتصادي ایاالت متحده نقش روابط اقتصادي خود را با ایاالت متحده گسترش داد و کمک

.مهمی در رفتار مصر نسبت به مسئلۀ فلسطین ایفا کرد
ترین عوامل برون رفت از وضعیت اقتصادي نامساعد را یکی از مهمهم چنین دولت مصر 

هاي وعدة کمک. دانستداشتن ارتباط اقتصادي با بزرگترین اقتصاد دنیا، یعنی ایاالت متحده می
اقتصادي امریکا به مصر بیش از هر چیزي مقامات سیاسی این کشور را به سمت سازش با اسرائیل 

میلیارد دالر به 1/2کمپ دیوید متعهد شد سالیانه به مبلغ ایاالت متحده در جریان پیمان . کشاند
هاي خود را به صورت سالیانه در جهت حفظ صلح در منطقه این کشور کمک. مصر کمک کند

میزان 2000دهد که از زمان پیمان کمپ دیوید تا سال آمارها نشان می. در اختیار مصر قرار داد
هاي مالی دریافتی مصر از میلیارد دالر و میزان کمک38هاي نظامی امریکا به مصر بالغ بر کمک

1.میلیارد دالر بوده است3/1ایاالت متحده سالیانه به میزان 

توان در ادي آمریکا در یک دهۀ اخیر را میترین نمودهاي عینی نفوذ اقتصیکی از مهم
این پروژه، یکی از . ارداسرائیل دارتباط وثیقی با مسئلۀ فلسطین و پروژة اقتصادي کوئیز دید که 

ترین زمینه هاي همکاري اقتصادي مشترك میان مصر و اسرائیل در یک دهۀ گذشته بوده مهم
مناطق صنعتى «و به معناياست “ Qualifying Industrial Zones“کوئیز مخفف کلمه . است

1. www.state.gov, 2014
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که (است مریکااسه جـانبه مـیان مصر، اسراییل و اقتصادي و يقراردادکوئیز.باشدمى»کیفى
امضاىمیالدى به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد2004در سال )تجربه پیشین اردنۀدر ادام
عنوان پروتکل ضمیمه به توافقنامه یاد و به)کمپ دیوید(یلئصلح میان مصر و اسراۀتوافقنام

مقرر،د کوئیزبراساس قراردا. مـورد اجرا قـرار گرفته است2005ۀو از فـوریشدهشده امضا 
پوشاك و نساجى در قلمرو خاصى از سرزمین مصر در ۀکه محصوالت تولیدى در زمینگردید

یلى بتوانند بدون پرداخت عوارض ئدرصد عوامل تولیدى اسرا11/8صورت بـرخوردارى از 
کاالهاىمعافیت(شوندمریکاانـاچیزى وارد بازار مصرف مـبلغپرداخـتگمرکى و یا با

).63: 1390زاکري،) (تولیدى از پرداخت عوارض گمرکى
سودهاي حاصل از مبادالت اقتصادي مصر با امریکا و اسرائیل موجب شد تا این کشور در 

به این معنا که سیاست .طلبانه در قبال اسرائیل اتخاذ کندعرصۀ سیاسی نیز موضعی معتدل و صلح
فلسطین به طور خاص به شدت تحت تأثیر خارجی مصر در خاورمیانه به طور کلی و مسئلۀ

اهللا لبنان هاي اسرائیل با حزبگیري مصر در قبال جنگموضع. رویکرد کاخ سفید قرار گرفته بود
لبنان،روزه33با آغاز جنگ براي مثال . دهدو نیز اسرائیل با غزه به خوبی این موضوع را نشان می

مصر حزب اللّه را مسئول شروع .تر شداسرائیل نزدیکبه نوعی با موضعی که اتخاذ کرد به مصر
روزه که اسرائیل آن را عملیات سرب 22در مورد نقش مصر در جنگ .معرفی نمودجنگ

دهد اسـرائیل درایـن اسناد جدیدي از ویکی لیکس منتشر شده که نشان مینامیده بود،گداخته
درهم چنین ). 54: 1391و بیداهللا خانی،احمدي (جنبش فتح و مصر هماهنگ بوده استباجنگ

از مصر اولمرتامریکا و دولت ، 2008ژانویه کنفرانس آناپولیس و دیدار بوش از منطقه در
انهدام و نابودي مقاومت در فلسطین به با اسـرائیل تـاراامـنیتی و اطالعاتی خودهمکاريندخواست

حمیلی متحمل فشارهاي سیاسی و مالی از سوي جریان تدر اینمصر .رهبري حماس ادامه دهد
مصر ۀرویکرد مداخلشتند گوناگون تالش دااسرائیل و امریکا با اعمال فشارهاي. شدواشینگتن 

راه از هیچ هاي امنیتی و سیاسی اسرائیل تنظیم کنند و در اینفلسطین را به سـود اولویتۀقضیدر
(Odonnel, 2008: 30).نکردند امري فروگذار 

جنبشی که همواره از حامیان (گرایان به رهبري اخوان المسلمین پس از به قدرت رسیدن اسالم
هاي امنیتی امریکا در قبال مسئلۀ گونه نگرانیاین) در مقابل اسرائیل بوده استحقوق فلسطین

خوردن امریکا تهدید کرد در صورت برهمبر این اساس بود که. فلسطین و اسرائیل جدي شد
). 1390تقوي، (هاي مالی خود را به مصر قطع خواهد نمود وافقنامه صلح مصر با اسرائیل، کمکت

به این صورت که . تر از آنچه که انتظار می رفت اتخاذ کردبر این اساس، مرسی موضعی میانه
ضمن انتقاد از اسرائیل و حمایت از حقوق فلسطینیان، از پایبندي خود به معاهدة کمپ دیوید 
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ا ب1392براي مثال وي درگفتگوي خود با روزنامۀ االهرام مصر در خرداد . آوردبه میان میسخن
مصر : گفت»اسرائیل) رژیم(اي و توافقنامه صلح با ساختار منطقه«تاکید بر پاینبدي کشورش به 

ه کنیم و اجازگذارد؛ اما ما وضعیت را رصد میها احترام میکشوري بزرگ است که به توافقنامه
1.گونه تخطی یا تعدي از این توافقنامه به هر صورت انجام گیرددهیم که هیچنمی

هاي ایاالت متحده و اسرائیل را چه سیاست خارجی توأم با احتیاط محمد مرسی، نگرانیاگر
ها را المسلمین همواره آنگراي حکومت اخوانتا حدودي بر طرف کرده بود، اما ماهیت اسالم

توانست بهترین حکومت میبازگشت حکومت نظامیان به رأس بر این اساس. دمحتاط کرده بو
هاي المسلمین در تأمین خواستهناتوانی اخوان. ها باشدهاي امنیتی آنرفع نگرانیاتفاق در 

که از (اقتصادي مصر عاملی شد تا امریکا و اسرائیل دست به کار شده و زمینه بازگشت نظامیان 
. را فراهم نمایند) اندهحامیان اسرائیل بود

عبدالفتاح السیسی سه روز قبل از وقوع کودتاي اسناد فاش شده بیانگر این موضوع است که  
جمهوري کشورش با خبر مرسی از ریاستهاي خود براي خلع محمدمصر، اسرائیل را از تالش

بودبعد از آن . داز اسرائیل خواسته است که جنبش حماس را تحت نظارت داشته باشو کرده بود
که رژیم صهیونیستی به او تضمین داد که همه چیز در غزه تحت نظارت شدید قرار دارد و 

ارتش مصر بر همین اساس بود که .ها را تخریب کنداسرائیل نیز به السیسی توصیه کرد که تونل
با کنار 2.هاي غزه کرددرست چند روز قبل از وقوع کودتاي نظامی مصر، شروع به تخریب تونل

گرایان مصر بار دیگر سیاست خارجی مصر نسبت به فلسطین و اسرائیل به رفتن حکومت اسالم
اي که یک بار دیگر سیاست خارجی مصر در راستاي به گونه. مرحلۀ پیش از انقالب بازگشت

. صلح با اسرائیل متمایل شد

1. www.fa.alalam.ir, 2013
2 . Middle East Press, 2013



159جایگاه فلسطین در سیاست خارجی مصر؛ از مبارك تا سیسی

گیرينتیجه
. گیردداخلی و خارجی شکل میبه طور کلی سیاست خارجی کشورها تحت تأثیر عوامل 

بر اساس مدل هنوشتاین . در سیاست خارجی مصر نیز این مسئله به خوبی قابل مشاهده است
از . بال مسئلۀ فلسطین بر آمدصدد تبیین سیاست خارجی مصر در قپیوستگی جیمز روزنا در

اینکه تاکنون به آنجاییکه کشور مصر در زمره کشورهاي درحال توسعه قرار دارد و نیز به سبب 
گرا همواره بر نظام سیاسی آن حاکم بوده استثناي دوران حکومت مرسی، ساختاري اقتدار

و ) گراهاي اسالمدر قالب نقش ملی رهبران و تاحدودي جریان(است، دو متغیر داخلی فرد 
در این . اندبیشترین تأثیر را در این سیاست خارجی بر جاي گذاشته) نفوذ امریکا(متغیر محیط 

به طوري که نقش آفرینی . میان نقش عوامل محیطی بیش از متغیر فرد تعیین کننده بوده است
گذاري را از هاي اقتصادي، سیاسی و نظامی بیشترین تأثیرایاالت متحده همواره از طریق کانال

ن وابستگی اقتصادي و نظامی مصر به ایاالت متحده باعث شد تا ای. خود بر جاي گذاشته است
هاي کشور در سیاست خارجی خود در سطح منطقه بویژه مسئلۀ فلسطین و اسرائیل پیرو سیاست

. امریکا قرار گیرد
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