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 چکیده
عبادالتاا   »هدف از این مقاله بررسی مبانی و ابعاد نوین سیاست خااریی مرار در دور    

تحاوتتی سسااردد در سا و  داخوای و     « مبارک»پس از  مرر در دور . است« السیسی

و روی کار آمدن نخساین رئیس « محمد مُرسی»با سرنگونی . سیاست خاریی تجربه کرد

یمهور مناخب در تاریخ مرر، این کشور وارد مرحوۀ نوینی در س و  داخوای و خااریی   

سی به سیاست از آنجا که سیاست خاریی تداوم سیاست داخوی مرر بودد، تویه سی. شد

باا تویاه باه    . ویژد پیشبرد برخی تغییرات در آن اهمیت داشاه است و روابط خاریی و به

پرسا   ، «های سیسای در سیاسات خااریی مرار      تغییرات و آوردد»مسئوه مقاله، یعنی 

مامرکا    «چرایی و س ح وقوع تغییر در سیاست خاریی مرر در دور  سیسای »مقاله بر 

 بینای  یهاان حاصا  تحاو      سیاسات خااریی   تغییراولیۀ مقاله،  بنا بر فرضیۀ .د استبود

 و منافع صنتی ماناظر با آن اسات   -ی در سذار از مرسی به سیس -نخبگان حاکم بر مرر

، بوکه درون پارادایم یادشدد رخ در س ح پارادایم حاکم بر سیاست خاریینه  ی کهتغییر

ر سیاسات خااریی مرار در دور     در این مقاله برای تبیاین عوا  تغییارات د    .دادد است

افا ون بار   . اساتادد شدد است« رویدادی  تحوی  عوّی پس»سیسی و نی  س ح آن از روش 

های یدید سیاست خاریی مرار در دور  سیسای، از     این روش، در بحث و توضیح روایت

مرار   3102تحوی  ستامان اساتادد شدد و محدودد زمانی پژوه  دور  پس از کودتاای  

 .بودد است
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 مقدمه

با ابزارهایی متفاوت است سیاست داخلی  در بسیاری موارد ادامۀسیاست خارجی 
(Hudson, 2014 .)،فهم تحوالت داخلی کشوری همچون مصر زمینۀ  به همین دلیل

ادراکرات   ویره   بره  ؛ترر تحروالت سیاسرت خرارجی  سن اسرت       ضروری تبیین دقیق
خرارجی از منرافو و امنیرت ملری و      گرذاری  سیاسرت بازیگران اثرگذار در فراینر   

گیرری سیاسرت     ها، چارچوبی اولیه برای تبیین اه اف و جهرت   ته ی ات و چالش
تعامل امنیتری   انگاشتنفرصت یا  ، ته ی به عبارت دیگر ؛ده   خارجی به دست می

های مصر در قبال اسرائیل اثر   ف و اولویتبا اسرائیل برای امنیت ملی مصر، بر اه ا
 .انجام   گذاشته و به تبلور  سیاست خارجی متفاوتی در هر یک از دو حالت می

های   بینی  جهان ؛است گذار سیاست بینی جهانفهم منافو و امنیت ملی تابعی از 
مصرر را   بُع ی از ابعاد هویرت   تنها نه ،بر مصر حاکم ش  2591متفاوتی که پس از 

دهی به سیاست خرارجی نیرز تررثیری      بلکه در بازبینی و جهت ،بخشی   اولویت می
عربیسرتی    پران  بینری  جهران برا   «عب الناصرر جمرال  »در زمران  مصر . محوری داشت

سن  تبرو  بره های منافو و امنیرت ملری و     ، چالش(2591 ،سلیم و 2551عب الناصر، )
 بینری  جهران سرادات برا   ورۀ انرور  در دمصرر   برا های سیاست خرارجی سن    اولویت
برا   مصرر  ،مرسری محمر    در دورۀ. برود متفراوت  ( 2595أبوطالر،،  )پرستانه   میهن
پرستانۀ سیاست خارجی مبارک را در تضاد با   گرایانه، ماهیت میهن  اسالم بینی جهان

هرای سن    دی  و در نتیجه در راستای برازبینی اهر اف و اولویرت     هویت  اسالمی می
 .حرکت کرد

در نظر گرفتن  منافو صنفی اثرگذار بر سیاست خارجی نیز دقت بیشرتری بره   
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منافو صنفی نظامیان و ارتش مصر در ثبات . ده   می گذار سیاستهای   تحلیل انگیز 
اسرائیل یرا ورود   ارتش این کشور تش ی  تنش با ،و امنیت  مرزی سب، ش   است

واکرنش   .ته یر  بنگررد  مثابه  ه را بهالنهضبا اتیوپی بر سر س   به هرگونه رویارویی
هرای    ارتش به ته ی  اتیوپی از سوی مرسی و نیز اختالف سن با مرسی بر سر تونل

های ارتش در عرصرۀ سیاسرت     گیری  رفح، گویای اثرگذاری  منافو صنفی بر جهت
جمهور غیرنظامی همچرون مرسری، بره دلیرل       یک رئیس که درحالی .خارجی است

 به تنش با اتیروپی  ای دیگر گونه بهمتفاوت،  بینی    و داشتن جهانفق ان منافو یادش
 .نگریست  میپشتیبانی از حماس یا 

، نگرا  بره منرافو و    بینری  جهران سیاست خارجی مصر در دورۀ سیسی از نظر 
هرایی جر ی برا دورۀ      مصری تفراوت  گذار سیاستامنیت ملی مصر و منافو صنفی  

هرای سیاسرت خرارجی      نهایت در اه اف و اولویتها در   این تفاوت. مرسی دارد
تبیرین چرایری و ابعراد ترییرر در سیاسرت       ه ف از ایرن مقالره  . سیسی متبلور ش 

در ایرن راسرتا، جویرای پاسرخگویی بره ایرن        بود ، در دورۀ سیسی خارجی مصر
چرا سیاست خارجی مصرر در دورۀ سیسری دسرتخو     » :استوجهی  پرسش دو

در پاسر  بره پرسرش مقالره، ایرن       «؟چه سطحی رخ داد ترییر ش  و این ترییر در
حاکم بر سیاست خارجی  بینی جهانحاصل تحوّل  ،شود که ترییر  فرضیه مطرح می

 سنهرای    ترییرر اهر اف و اولویرت   بره   مصر و منافو صنفی متناظر با سن اسرت کره  
ر در ارتباط با سطح ترییر نیز پاس  اولیرۀ نویسرن   سن اسرت کره ترییرر د     . انجامی 

ترییررات   حرال،  ایرن برا   ؛سطح پارادایم حاکم بر سیاست خارجی رخ ن اد  است
 .است بروز کرد ای در سیاست خارجی مصر   سابقه  پارادایمی  کم  درون

روی ادی در تبیین علل و سرطح ترییررات در     در این مقاله از تحلیل علّی پس
 یر  سیاسرت   هرای ج   سیاست خارجی مصر در دورۀ سیسی و در بحث از روایت

سامان مقاله ب ین . خارجی مصر در این دور ، از تحلیل گفتمان استفاد  ش   است
بر سیاست خارجی مصر  1122ی و کودتا 1122 نحو است که ابت ا به ترثیر انقالب

و نگرا    در سیاسرت خرارجی مصرر    1122های کودتای   سورد سپس به  وپرداخته 
هرای    ترسریم اولویرت  . شود جی توجه میمتفاوت سن به منابو ته ی  داخلی و خار
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هرای    سیاست خارجی سیسی با تکیه بر فهم سن از منابو ته ی  و نیز تبیین روایرت 
واپسرین  . ده   بخش سوم مقاله را تشکیل می نوین برسم   از سیاست خارجی مصر

برا   سطح ترییر در سیاست خارجی سیسی را مرورد م اقّره قررار داد ،   بخش  مقاله، 
 .رس   گیری به پایان می  نتیجه

 چارچوب مفهومی. 7

اینکه سیاست خارجی دنباله و امت اد سیاست داخلری در خرارا اسرت، از مبرانی      
جرای تمرکرز برر     بروز و رش  تحلیل سیاست خارجی بود  است؛ تحلیلی کره بره  

هرا، در تحلیرل سیاسرت      نگراری دولرت   الملل و یکسان  های کالن روابط بین  نظریه
هرای سیاسری، اجتمراعی،      ت، به نهادهرا، برازیگران، رونر ها و زمینره    خارجی  دول

در این معنا، سیاست خارجی کرامال   . پردازد  اقتصادی و روانی داخلی  سن دولت می
و از سوی دیگر از سنجا که اجماع  گیرد  در امت اد سیاست داخلی شکل و جهت می
 ,Cantir & Kaarbo, 2016)ت، ای نادر اس  داخلی در ارتباط با روابط خارجی، مسئله

p 2 )     با وقوع انقالب یا کودتا و ترییر نخبگان حراکم، ترییرر در سیاسرت خرارجی
عالو  بر این، ارتباط سیاست داخلی با سیاست خارجی . امری دور از انتظار نیست

توان  بره دور از بررسری نظرام سیاسری و       به این معناست که سیاست خارجی نمی
ود و درواقو ماهیت نظام سیاسی، با تمامی ضرع  و قر رت و   ترییرات سن فهم ش

های داخلی سیاست خارجی محوریت داشته   بای  در تحلیل ریشه  هایش،   توانمن ی
 (.Hudson, 2014, p 142)باش  

هرای ترییرر در سیاسرت      ، زمینره در این معنا، هرگونه تحوّل در نظام سیاسری 
توانرر  برره   تحرروالت انقالبرری مرری. ارد، بالفعررل یررا بررالقو ، در خررود دخررارجی را
های بنیادین نظام سیاسی بینجامر  و در نتیجره سیاسرت خرارجی کرامال         دگرگونی
گذشته از مفهوم انقالب که تعاری  متع دی به  .را به منصۀ ظهور برسان متفاوتی 

کننر ۀ    ، پیامر های انقرالب، سراختارهای تعیرین    (2252هادیران،  )خود دی   است 
مهروری  ج. کنر    ی و خارجی را دچار ترییر گسترد  یرا محر ود مری   سیاست داخل

سرب، برروز اهر اف و     ،ایران به دلیل متحول کردن ساختار سیاسی پیشین اسالمی
سرامان  کلری   یدر سیاسرت خرارجی و در نتیجره، دگرگرون     یی متفراوت ها  اولویت
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رییرر،  ها هموار  از نظرر سرطح و گسرترۀ ت     البته انقالب ؛سیاست خارجی ایران ش 
انقالبری در   ،نظرامی  یحتی کودتای یگاهسورن ؛ اما   برون ادهای مشابهی به بار نمی

 !کن   سورد و سامان سیاست خارجی را متحول می  نظام سیاسی به بار می
های حاکم بر سیاست داخلی و خارجی   پارادایم 2591های کودتای   دگرگونی

سلیم، )نامی   ش   «انقالب» 2591کودتای که در نتیجه  را در سطوحی متحول کرد
در ایران نمونۀ دیگری بود که با حذف جبهۀ ملی  2221مرداد  19کودتای (. 2591

سروی اسرتحکامی    و بازگردان ن  محم رضا پهلوی به ق رت، ساختار ق رت را بره 
اقت ارگرا رهنمون کرد و سیاست خارجی  مبتنی بر موازنۀ منفی در دولرت محمر    

 .های بزرگ جایگزین ساخت  با الگویی متفاوت در تعامل با ق رتمص ق را 
دهر ، حرال     اهر اف رخ مری  یا  ترییر سیاست خارجی اغل، در سطح ابزارها

، 2559سرلیم،  )افتر     اتفاق می ن رت بهگیری سیاست خارجی   سنکه ترییر در جهت
میرک  گیری سیاسرت خرارجی، ترییررات پارادای     مراد از ترییر در جهت. (211 ص

بینی حاکم بر سیاست خارجی را متحول  است که افزون بر اه اف و ابزارها، جهان
کرد ، با بازتعری  هویت  دولت و در نتیجه، ترییر در الگوهای دوستی و دشرمنی   

پرسرتانه    انور سرادات برا ارائرۀ تعریفری مریهن     . المللی همرا  است  سن در سطح بین
گرایی حاکم بر سیاسرت خرارجی جمرال      ایم  ملی، پاراد(مبتنی بر الوطنیۀ المصریۀ)

موازات سن، الگوهرای دوسرتی و دشرمنی  مصرر را      و به (القومیۀ العربیۀ)عب الناصر 
بود، جمهوری  2291ای دیگر که حاصل  انقالب اسالمی   در نمونه. کلی ترییر داد به

ن را اسالمی با بازتعری  هویت ایران، پارادایم حراکم برر سیاسرت خرارجی  ایررا     
 .دگرگون کرد
در برابرر  ( پارادایم حاکم بر سیاسرت خرارجی  )گیری سیاست خارجی   جهت

 .های قابل توجهی به همررا  دارد   کن  و وقوع سن، هزینه  ترییر به ش ّت مقاومت می
 اتترییرر  حال، در برخی موارد حتی ب ون وقوع تحول در ساختار سیاسی، با این

سادات انور انتقال ق رت به . نمای   جی رخ میگیری سیاست خار  بنیادین در جهت
اما سیاست خارجی  نبود؛ ساختار سیاسی در نتیجۀ ترییر در  2511در مصر در سال 

 گیرری نروینی در سن برروز کررد      تحوالتی کالن به خود دی  و جهت ت ریج بهمصر 
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رسر  ترییررات پارادایمیرک در      رغم این واقعیرت، بره نظرر مری     به. (1111شبلی، )
نتیجۀ تحرول در سراختار قر رت کشرورها      -و نه همیشه -سیاست خارجی اغل،

 تحوالتی در درون کشرورها  به عبارت دیگر، ابت ا در نتیجۀ انقالب یا کودتا است؛
 .کن   ده  و سپس تحوّل پارادایمیک در سیاست خارجی بروز می  رخ می

کودترا سرب،   یا  حتی انقالب شود که  در برخی موارد تاریخی اما مشاه   می
زیرا اساسرا  تحرولی در سرامان سیاسری  موجرود       ؛شود  تحول سیاست خارجی نمی

مصر، در ابت ا امی ها به سغاز فراینر  دموکراتیزاسریون    1122انقالب . کن  ایجاد نمی
ای عربری برا تکیره برر       واقعی و اعادۀ نقش رهبرری  سرنتی مصرر در نظرام منطقره     

به ترییرر  ؛ اما این انقالب که (Selim, 2015, p 48. )مشروعیت عمومی را برانگیخت
سراختار سیاسری را   رأس نظام حاکم بر مصر و بسریاری از نخبگران  سن انجامیر ،    

ط برا  بره بقرای بوروکراسری  پیشرین از جملره در نهادهرای مررتب        متحول نکررد و 
در نتیجه، صرف ترییر نخبگان لزوما  بره ترییرر   . گذاری خارجی منتهی ش  سیاست
انجامر ؛ بلکره ترییرر در سراختار       یاست خارجی و پارادایم حاکم بر سن نمری در س

 .سورد  ق رت است که در سیاست خارجی تحوالتی را به بار می

 انقالب و سیاست خارجی مصر. 2

گیری نظامیان این کشور به رهبری    مصر که به صعود ارتش و ق رت 1122انقالب 
بره   «شرورای نظرامی  »موسروم بره     مسلحنفرۀ شورای عالی نیروهای  29مجموعۀ 
جمهور مصرر بره ارترش ایرن       انجامی ، کنترل کشور را از رئیس «طنطاوی»رهبری  

توان دورۀ ترال     دورۀ میان سقوط مبارک و صعود مرسی را می. کشور منتقل کرد
و تثبیت جایگا  فراقانونی ارترش در نظرام     سو یکثباتی از   برای کنترل ناامنی و بی

سیاسرت خرارجی در دورۀ شرورای    بره عبرارتی،   . ین از سوی دیگر دانستجایگز
نظامی، ت اوم دورۀ مبارک بود که برر مبنرای سن ارترش نخسرت برر حفرع منرافو        

منحرف نش   [سیاست خارجی مصر]اقتصادی سنتی خود متمرکز بود و از گذشته 
(Saddiqui, 2016, p 15).  فشرارهای افکرار عمرومی،     رغم بهبا اتخاذ چنین سیاستی

نخبگران سیاسرت   »شورای نظامی بار دیگر ایرن گرزارۀ نظرری را ترییر  کررد کره       
                                                                                                                           

1. Supreme Council of the Armed Forces 
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 .(Cantir & Kaarbo, 2016, p 7)« سازان اصلی ایرن حروز  هسرتن      خارجی، تصمیم
ش ت تحوالت در این دور  البته در نهایت شورای نظرامی را وادار بره واگرذاری     

 .ق رت به دولت منتخ، کرد
المسررلمین در انتخابررات   ، نررامزد اخرروان «محمرر  مرسرری »گیررری    رتقرر 
هایی   مرسی برخالف شورای نظامی، با برنامه. جمهوری شرایط را ترییر داد  ریاست

متفاوت وی برا   بینی جهانترییر مورد نظر مرسی، ریشه در . برای ترییر انتخاب ش 
مرسری   حکومرت . شرت رؤسای جمهرور پیشرین مصرر و نیرز شرورای نظرامی دا      

ترکی،  عربیسم نمود و سن را با منطق دولت پ رساالر گرایی را جایگزین پان  اسالم
گررا،      شخصریتی اسرالم   مثابه بهمرسی ب ین ترتی،، (. Ahmadian, 2014, p 20)کرد 
بلکه منابو ته ی  و  ،داد  هویت ملی مصر را مورد توجه قرار میبُع  اسالمی  تنها نه

 .کرد  بر همین مبنا تعری  مینیز خود را  های سیاسی  گیری  جهت
یادشرر  ، در دورۀ مرسرری سرره تحررول عمرر   در    بینرری جهررانبررر مبنررای  

نخسرت ترال  بررای رهبرری      : های سیاست خارجی مصر بروز کررد   گیری  جهت
ای مصر با تکیه بر   ای اخوان و در نتیجه ارتقا و تحکیم جایگا  منطقه  جریان منطقه

ای از سوی دیگرر    و اثرگذاری  سن در سطح منطقه سو یکز محوریت اخوان مصر ا
به عبارتی، سطح نخست تحول در سیاست خرارجی مصرر، از    .(2252احم یان، )

 المسرلمین  اخروان بخشری بره     بازتعری  مصر مبتنی بر بُع  اسالمی سن با محوریرت 
را از غرز    های اخوانی  مرسی روابط خود با جریاندر دورۀ در نتیجه، مصر . برسم 

 ( ).رات تقویت کردگرفته تا مراکش و اما
اتخاذ چنین سیاستی روابط مصر با برخی کشورهای عربی و اسالمی را ارتقا 

در واقو ظهور تر ریجی محروری   . با مصر گستر  داد سنان را دشمنی ؛ امابخشی 
با طرح گفتمانی نوین در قال، نروعی   سو یکنوین به رهبری جریان اخوان که از 

م دیرین منطقه روی سورد و از سوی ای گفتمانی با نظ  دموکراسی اخوانی، به مبارز 
منطقره، در بُعر  عملری نیرز     دیگر با تال  برای بسط قر رت جریران اخروانی در    

ته یر ی علیره بسریاری از     مثابره  های منطقه قرار گرفت، بره   دیگر محور رویاروی
خارجی یادش   با مصرر مرسری   با توجه به تضادهای . کشورهای منطقه مطرح ش 
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ای قابل استمراری برای مصرر    المسلمین نقش منطقه اخوان»است که از دی  برخی، 
 (.Monier & Ranko, 2013, p 120)« مطرح نکرد

حکومرت  . شر    تحول دوم از ادراکات امنیتی مصر در دورۀ ج ی  ناشری مری  
در  و نگریسرت   یشر ۀ مصرر مر     مرسی منابو ته ی  را بر مبنای هویرت برازتعری   

 تنهرا  نره های رفرح    چارچوب یادش  ، برای نمونه حکمرانی  حماس بر غز  و تونل
توانست ابزاری برای مقابله با ته ی  کالن  اسرائیل نیز در نظر   بلکه می ،ته ی  نبود
، پشتیبانی مصر از حمراس افرزایش   المسلمین اخواندر نتیجه با صعود . گرفته شود

 ,Berti)و منطقره ارتقرا داد    [فلسرطین ]ن گررو  را در درون  یافت و مشروعیت ای

روزۀ  شرش های این پشتیبانی را در واکنش شر ی  مصرر بره جنر        نمونه .(2013
سازی و   و نیز در رفو تمامی موانو در برابر تونل 1121اسرائیل علیه غز  در مارس 
 .کرد میمعنی   غز  را بی که عمال  محاصرۀ توان دی   می ارتباط اقتصادی غز  با مصر

برر مبنرای فهرم    . مرسری برروز کررد    المللی مصرر    تحول سوم در رویکرد بین
بره   بخشری  تنروع حکومت مرسی از هویت ملی مصر و ته ی های پریش روی سن،  

در نتیجه بررای کراهش   . المللی مصر در اولویت قرار گرفت  ای و بین  روابط منطقه
ت متح   و عربستان سعودی، تقویرت روابرط برا    های ایاال  وابستگی  مصر به کمک

. گردی ای توجه   المللی و ترکیه و ایران در سطح منطقه  چین و روسیه در سطح بین
فق ان دستاوردهای ج ی در دورۀ کوتا  حکومت محم  مرسی، دیر ارهای   رغم به

ل در ایاالت متح   و عربسرتان و اسررائی   را هایی ج ی  وی از چین و ایران نگرانی
المللری مرسری در تر اوم ترییرر در       نکتۀ مهم سن است که رویکرد برین . برانگیخت
 .کنن ۀ سن بود  ای  وی بروز کرد و در نتیجه تحکیم  های منطقه  اولویت

مرسی مبتنی بر الگویی در دورۀ سیاست خارجی مصر در مجموع، چارچوب 
به روابط  بخشی تنوع»و  «منابو ته ی  ادراک باز»، «بازتعری  هویت مصر»است که 
گرایانۀ   بازتعری  اسالم بنا بر. ده   سه ضلو سن را تشکیل می «المللی  ای و بین  منطقه

ای مصر را با تکیه بر همان فهم   هویت مصر در داخل، مرسی تحکیم جایگا  منطقه
در پیش گرفت؛ بر مبنای ادراک منابو ته ی ، سیاست مرسی در قبرال فلسرطین و   
کشورهای منبو رود نیل ترییر کرد و بر مبنای  فهم از وابسرتگی  مصرر بره ایراالت     
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ای و   بره روابرط منطقره    بخشی تنوعدر سطوح اقتصادی،  ویه  بهمتح   و عربستان، 
البته این امر تنها یکری از   .(Ahmadian, 2014)را در دستور کار قرار داد  المللی  بین

بُع  دیگر سن به شخص مرسی و حکومت اخوان . ابعاد سیاست خارجی مرسی بود
جمهور، جویرای    عنوان ریاست وی با ه ف تقویت اثرگذاری  خود به. گشت بازمی

 (.Salem, 2012)بهبود جایگاهش در سیاست خارجی بود 
هایی   های سیاست خارجی مصر ترییر و کنش  ر دورۀ مرسی اه اف و انگیز د

گیرری سیاسرت خرارجی تحرول       امرا جهرت   ؛متفاوت در سطح خارجی بروز کرد
به همین دلیل، ان کی پریش از سرقوط مرسری، ان یشرمن ان     . چن انی به خود ن ی 

را مطررح   ها و رهبران حزب سزادی و ع الت این نکتره   سیاست خارجی، دیپلمات
« ای در جریران   مسرئله »کردن  که پیشبرد نگر  نوین در روابط خرارجی مصرر     می

 (.Bayoumi, 2013)است 
در  خرارجی مصرر   گرذاری  سیاستبوروکراسی  اداری مرتبط با افزون بر این، 

ترییرر رادیکرال، شراه  نروعی      جرای  بره به همین دلیرل،  . متحول نش  دورۀ مرسی
اسرتمرار بوروکراسری    . سراختار اداری  دیررین برودیم    ترییرات رویکردی مبتنی بر

بلکره کلیرت     ی مرتبط با سیاست خارجی مصرر نبرود،  مختص نهادهاتنها  نهپیشین 
رخری بره اسرتمرار     ؛ امری که از سوی بش  شامل می این کشور را همنظام سیاسی 

تعبیرر  ویه  در دستگا  قضایی و اجرایی از بخش عمومی  ، به«دولت عمیق»ق رت 
برا توجره بره ابزارهرای محر ود      »در واقو  (.Eid & Momani, 2014, p 210) ش   می

مرسی در تعامل با منافو نامتجانس، سیاست خارجی وی ترا حر  زیرادی نمرادین     
 (.Grimm & Roll, 2012, p 3)« باقی مان 

در سیاست خارجی مرسی حراکی از تحرولی    داد  رخترییرات  نکتۀ دوم سنکه
کره در   -« ترییر پارادایمیرک  سوی بهگیری   جهت»گذشته از در عمل اما  ؛بود کالن

د و وش منجر توانست به تحقق تحول پارادایمیک در سیاست خارجی  بلن م ت می
در عمل تحولی پارادایمیک در سیاسرت خرارجی    -سامان کالن سن را متحول کن  

در زمینرۀ   و در این معنرا در دورۀ مرسری هرم هریف اتفراق انقالبری       مصر رخ ن اد
تا بتوان سن را تحولی پارادایمیرک نامیر  و   ( Morsy, 2013)سیاست خارجی نیفتاد 
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گیرری     نظران، سیاست خارجی  مرسی فاق  یرک جهرت   حتی از دی  برخی صاح،
های برروز کررد  در یرک سرال       با این حال، نشانه(. Bayoumi, 2013)مشخص بود 

اوت از دورۀ پیشرین برود کره    هرا و اهر افی متفر     حکومت مرسی گویرای گررایش  
توانست در صورت اسرتمرار حکومرت وی، تحرولی پارادایمیرک در سیاسرت        می

 .خارجی مصر را رقم بزن 
توانست به   اخوانی می -بینی اسالمی جهاندر صورت ت اوم حکومت مرسی، 

داخلری اخروان    تبلور یک سیاست خارجی متفاوت با گذشته و متناظر با رویکررد  
فقر ان  »و « تحرول انقالبری در سیاسرت خرارجی    »رغم فق ان  بینجام ؛ امری که به

، در رویکرد متفاوت به فلسطین، ایران و رابطه برا  «گیری یا دی گا  مشخص  جهت
سازی در برابر نفوذ و اثرگرذاری     تال  برای موازنه .ایاالت متح   سشکار ش   بود

داخلی و خارجی مصر از طریق ارتقای روابط با چین و  مانن  امریکا در سیاست  بی
ای  مصر در این دور ، از طریق گشایش   همچنین ایجاد توازن در رویکردهای منطقه

تر به   که در رویکرد متوازن -تر به مسئلۀ فلسطین  به روی ایران و نیز نگر  متوازن
ای ج ی  و متفاوت ه  گذاری  نمودهای ه ف -های فتح و حماس نمایان ش   رقابت

توانست ضرمن تثبیرت شر ن،      مصر در دورۀ مرسی بود که در صورت استمرار می
هرای    رغرم نشرانه   اما به تحولی پارادایمیک را در سیاست خارجی مصر رقم بزنن ؛

نظامی، تر اوم تعهر  بره     -های اقتصادی  یادش  ، مصر برای استمرار دریافت کمک
رای حفع رابطۀ مستحکم برا کشرورهای عربری    قرارداد کمپ دیوی  و نیز تال  ب

هرا در اقتصراد بره ایجراد       گذاری سن  فارس با ه ف استمرار و افزایش سرمایه خلیج
به همرین دلیرل تحرول پارادایمیرک در برازتعری       . ادامه داد یکاروابط ویه  با امر

 .هویتی مصر و الگوهای دوستی و دشمنی سن بروز نکرد

 سیسیهای کودتای   آورده. 9

. وی صرورت گرفرت   بینری  جهران ه علیه ک علیه حکومت مرسی نه 1122کودتای 
اما نکتۀ حائز اهمیت  گنج ؛  بررسی چرایی وقوع و اه اف کودتا در این مقاله نمی
حراکم   ه ف اعالمی نخبگان. ترثیر کودتای یادش   بر سیاست خارجی مصر است

رجره سرابق مصرر، پرس از     ، وزیرر خا «نبیل فهمی». بودترییر در سیاست خارجی 
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بازبینی  کاملی بره خرود خواهر     مصر سیاست خارجی » :اعالم کرد 1122کودتای 
 وابسته بره ، سه تحول کالن و در این راستا .(1129مرکز الجزیرۀ لل راسات، )« دی 

 :هم بروز کرد
که از دورۀ سرادات  « نخست مصر»بخشی به شعار   اعادۀ توجه و محوریت. 2

بره عبرارتی، برازتعری      ؛رفرت   است خارجی مصر به شمار مری چراغ راهنمای سی
ری، پس از کودتا کنار هویت مصر در دورۀ مرسی بر مبنای  بُع  اسالمی هویت مص

 .گذاشته ش 
بر مبنای بازتعری  هویت مصر، منابو ته ی  پیش روی مصر ترییر کررد و  . 1

در ارتباط با جهان در نتیجه دولت سیسی برخالف مرسی، ادراکات امنیتی متفاوتی 
 .خارا از خود بروز داد

های سیاست خارجی مصر متحرول و در    بر مبنای ادراکات امنیتی، اولویت. 2
 .ای متفاوت ش   نتیجه وارد مرحله
کننر ۀ    دهن   به ذهنیت نخبگران حراکم، تعیرین     شکل بینی جهانهویت ملی و 
« نخسرت مصرر  » مصر سیسری برا نخبگرانی متعلرق بره مکتر،       . منابو ته ی  است

(Trager, 2017) به همرین  . کنن   تعیین می بینی جهان، منابو ته ی  را بر مبنای همین
دلیل و در کنار سایر مسائل، نبیل فهمی برر برازبینی  نگرر   هرویتی بره سیاسرت       

نکترۀ مهرم سنکره ایرن     (. 1129مرکرز الجزیررۀ لل راسرات،    )خارجی ترکی  داشت 
 ؛حکومرت اخروانی  مرسری مطررح شر       بینری  جهران برای  ب یلی مثابه به بینی جهان

تعیرین منرابو   . بنابراین بُع  سلبی  غالبی در رد نگر  اخوانی در خود نهفته داشت
 المسرلمین  اخروان ته ی  نیز تحت ترثیر همان بُع  سلبی تضاد عملی و گفتمانی برا  

رسم سراز  های ناکا  افزون بر این، چالش. همچنان ت اوم داردو است  صورت گرفته
توان  برای حکومت   که می  ته ی اتی در نظر گرفته ش  مثابه بهدر حکومت مرسی، 
علیره  زیر را  در مجموع، مصر سیسی سه ته ی  کالن. زا باش   جایگزین نیز چالش

 :امنیت ملی مصر تعری  کرد  است
اعرالم  ته یر   را نخسرتین  « تروریسم»پس از کودتا، نخبگان حاکم بر مصر  -
کننر     در منطقه تعبیر می ض انقالبن  که منتق ین سن را به حمایت سیسی از ا کرد 
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تعریر  تروریسرم البتره خراص و مبتنری برر       (. 225، ص 1121القاسم و ال نان، )
در نتیجه، جنبش اخوان در کنار  ؛است المسلمین اخوانچالش داخلی رویارویی با 
شود که علیه   روریستی معرفی میمثابه جریانی ت گیرد و به  القاع   و داعش جای می
حتی حماس، به دلیل روابط اخوانی، در همان نگرا   . کن   امنیت ملی مصر اق ام می

دستگا  امنیتی مصرر حمراس را بره    . دهی ش   جای المسلمین اخوانامنیتی مصر به 
 ,Hanna)دانر     ثباتی خود مصر مرتبط می  ناپذیر با مسائل ناامنی و بی  نحوی ج ایی

که حکومت سیسری در منطقرۀ خاورمیانره تروریسرم را     است  نکتۀ مهم سن(. 2014
المللی با تروریسرم    ای و بین  و در نتیجه مبارزۀ منطقه دانستهوابسته  هم ای به  پ ی  

دعوت سیسی به تشکیل ائتالف ض  تروریسم در اتحادیرۀ  . را خواستار بود  است
از ایرن دیر گا ،    .(Leber, 2015)عرب نیز در همرین چرارچوب صرورت گرفرت     

هرا در دیگرر     های تروریستی در سروریه یرا لیبری، برر توانمنر ی  سن       تقویت جریان
شای  بتروان دلیرل اخرتالف مصرر را برا      . کشورها از جمله مصر کمک خواه  کرد

 .سیاست عربستان و ترکیه در سوریه ناشی از چنین نگرشی دانست
نخبگرران نظررامی مصررر،  بینرری حکومررت سیسرری و ته یرر  دوم در جهرران -

، دیپلمرات مصرری،   «عزمی خلیفره »به گفتۀ . است «های خارجی در مصر  دخالت»
ع م ساز  با خارا در ارتباط با سیاسرت  »اصل نخست سیاست خارجی سیسی 

کره   به عبارتی، سیاست داخلی مصر به خط قرمزی تب یل ش  . داخلی مصر است
بنرا برر سیاسرت اعالمری       .(1129 خلیفرۀ، )« ...گیررد نبای  دخالتی در سن صرورت  

حکومت سیسی، کشورهایی همچون قطر و ترکیه برا م اخلره در مسرائل داخلری     
حمایرت  . کننر    امنیت ملی مصر را ته ی  مری  ،ثباتی و ناامنی دامن زد   مصر، به بی

بره  . اتهامرات اسرت  این محور اصلی  المسلمین اخوانکشورهای یادش   از جریان 
از طریق پشتیبانی از یک جریان تروریستی، امنیت ملی مصرر   عبارتی، این کشورها

، مذکورهای   المللی با م اخله  ای و بین  بنابراین، رویارویی منطقه ان ؛  را ه ف گرفته
 .وجهۀ همت نخبگان حاکم بر مصر بود  است

شرایط برررنج اقتصرادی سن   »ته ی  و چالش سوم در نگر  مصر سیسی،  -
رک از سوی بسیاری نخبگان به مسرائل اقتصرادی ارتبراط    سقوط مبا. است« کشور
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ای به   مشخصا  اشار « تحریر»؛ زیرا تظاهرکنن گان می ان (1122أمین، )شود   داد  می
بلکه بیشتر بر مسائل داخلی ( Mason, 2016, p 88)مسائل سیاست خارجی ن اشتن  
هرای    اللرت نخبگان حاکم برر مصرر همچنرین د   . با محوریت اقتصاد متمرکز ش ن 

 پاشرنه سشریل   در واقرو . بیننر    سقوط مرسی را در سایۀ وضعیت اقتصادی مصر می
دهی بره وضرعیت    حکومت مرسی وضعیت بررنج اقتصادی و ناتوانی  سن در سامان

کنرار سرایر    استفاد  مخالفانش از سن، در یادش   بود؛ وضعیتی که در نهایت با سوء
 .بخشی  مسائل، به کودتای ارتش مقبولیتی نسبی

شررایط اقتصرادی   »، 1122ثباتی سیاسی و امنیتی تحوالت پس از   در نتیجۀ بی
تررین حر  خرود      سابقه رو به زوال نهاد و کارایی اقتصادی بره پرایین    به نحوی بی

ها بر تر    ارزی به میزان خطرناکی کاهش یافت، خ مات و زیرساخت ذخیرۀ ،رسی 
خلیفرۀ،  )« ش ، نیاز به مصرف نفت و مشرتقات سن و نیرز بیکراری افرزایش یافرت     

ارتقرای   بره دنبرال  وقفره    به همین دلیل، حکومرت سیسری در تالشری بری     ؛(1129
جی و نیز های خار  وضعیت معیشتی و بهبود شرایط اقتصاد مصر با تکیه بر سرمایه

 .های کالن اقتصادی بود  است  پیشبرد پروژ 
کرنش و گفتمران  نخبگران    »تروان    اعالمی، مری  اتته ی و منابو این افزون بر 
در عمل بر  ،که اگرچه اعالمی نیست دانستمنبو ته ی  دیگری  را «حاکم بر مصر

 ، فضرای انقالبری  ته یر  مزبرور   .های سیاست خارجی اثرگذار است  سازی  تصمیم
منطقه است که از دی  حکومت سیسی ارتباطی مستقیم با تحروالت درونری  مصرر    

بهار عربی بود که ارتبراط    بخش تسرّیهای   این نگر  ناشی از پویایی. کن   پی ا می
هرای حراکم     فکری و اجتماعی کشورهای عربی را به واقعیتی ته ی زا برای رژیرم 

ثباتی ناشری از سن    اجتماعی و نیز بیبنابراین، تحوالت ژرف سیاسی و  ؛تب یل کرد
به همین دلیرل یکری از اصرول     .شود  سوریه ته ی  تلقی میعراق و در لیبی، یمن، 

های سیاسی در لیبی، سوریه و عرراق برود  اسرت      اعالمی  سیسی پشتیبانی از نظام
(Kessler, 2017.) 

 های نوین سیاست خارجی در دورۀ سیسی  ها و روایت  اولویت. 4

 انجام  و از این طریق  ها برای مواجهه با ته ی  می  ی ته ی  به بازنگری  اولویتتلق
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های مورد استفاد  برای مواجهه با ته ی  نیز ترییر   ممکن است ابزارها و نیز روایت
 کشرور مصر مرسی پیش روی امنیرت ملری   با  مصر سیسی ته ی اتی متفاوت. کن 
ورۀ هرای سیاسرت خرارجی مصرر در د      اولویتبر مبنای ادراک از ته ی ، . بین   می

ارجی مصرر  هرای سیاسرت خر     سیسی بازنگری ش  و بر مبنای سن ابزارها و روایت
 .شکل ج ی ی به خود گرفت

نمود  مورد زیر در چهاراولویت سیاست خارجی مصر در دورۀ سیسی  چهار
 :یافته است

 گرا  های اسالم  مبارزه با جریان. 4-7

گرای اخروانی و    های اسالم  خارجی در نگا  سیسی، جریانته ی  نخست داخلی و 
در . ها ضرورتی داخلری و خرارجی اسرت     سلفی هستن  و از این نگا  مبارز  با سن

در دورۀ سیسی به ح ی رسی  که در طول تراری    المسلمین اخواننتیجه، سرکوب 
در از سروی دیگرر،    .(Brown & Dunne, 2015)سرابقه برود  اسرت      این جنبش بی

گرا در مصر و خاورمیانه، سیسی پیشنهاد تشکیل   های اسالم  فضای مبارز  با جریان
؛ (Khalil, 2017)نیروی نظامی مشترک عربی برای مبارز  با تروریسم را مطرح کرد 

گا  مصر سیسی، از سنجرا کره   در ن. نکردن  استقبالاز سن طرح کشورهای عربی  اما
ای است مبارز  با سن ائتالفری    یک ته ی  منطقه - گرا  های اسالم  جریان -تروریسم 

نسربت بره    را بر مبنای چنین نگرشی، مصر رویکردهای خرود . طلب   المللی می  بین
از همراهری برا    و تحوالت سوریه، یمن، لیبی و نیرز مسرئلۀ فلسرطین را ترییرر داد    

از رویکرد کشورهای عربستان، قطر و ترکیره   ( )ائتالف عربی در یمن اجتناب کرد؛
، در برابر دولت وفراق ملری برا    «ژنرال حفتر»در سوریه فاصله گرفت؛ از نیروهای 

در لیبی حمایت کرد و در فلسطین به سیاست سرنتی  پشرتیبانی از    نگر  اخوانی،
 .خودگردان در برابر حماس بازگشت حکومت

هرای    مبارز  با جریران که همان  محور مشترک دارن  یکرویکردهای یادش   
ع م همراهی با ائتالف تحت رهبری عربستان در . است ها  گرا و تضعی  سن  اسالم

سرلفی  اصرالح یمرن     -عربستان و امارات از حزب اخوانی  یمن، به دلیل حمایت
صورت گرفت؛ حزبی که در صرورت شکسرت انصرارا  و علری عبر ا  صرالح       
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رویکررد متفراوت در سروریه    . سیاسی در یمرن باشر    نیروی ترین مهمتوانست   می
گرا و تروریست در نتیجۀ سرقوط    های اسالم  گیری جریان  تحت ترثیر بیم از ق رت

حمایت از ژنرال حفتر در لیبی در برابر رقبای . دولت در سن سامان صورت گرفت
تضراد برا   . گرای وی نیز گویای همان بُع  از سیاست خرارجی مصرر اسرت     اسالم
 .ماس نیز با محاسباتی مشابه صورت گرفتح

 مصر ای  منطقهسیاست  فزایش استقاللا. 4-2

طرور   ای این کشرور را بره    سیاست خارجی  مصر پس از کمپ دیوی  جایگا  منطقه
های یادشر  ، مصرر از     در گذار از دهه(. Hanna, 2014)مستمر تنزّل بخشی   است 
ای   بی به کشوری تابو در سیاست منطقهبرن ۀ دیپلماسی  عر کشورهای طراح و پیش

های امریکا   ای به همراهی با سیاست  در این معنا، مبارک در سطح منطقه. تب یل ش 
اختالفرات  . مصر تحوالتی به خود دیر   1122این وضعیت با انقالب  .کرد  اکتفا می

مرسی نشانگر ترییر در نگا  مصرر بره جایگرا      مصر با عربستان و امارات در دورۀ
 .خود بود؛ اختالفاتی که در دورۀ سیسی سشکارتر ش 

ای بره    هرای منطقره    کشورهای شورای همکاری، با امی  به ترییر رون  پویرایی 
سود خود، از کودتای نظامی در مصر استقبال و در ابعاد مرالی و دیپلماتیرک از سن   

 ,Telci)المللی ایستادگی کن    ای و بین  های منطقه  خالفتحمایت کردن  تا در برابر م

های مصر با دورۀ اسالفش   با این حال، سیسی با ه ف ابراز تفاوت سیاست(. 2016
توانر  مشرروعیت داخلری      ای مصر که می  و همچنین با ه ف احیای جایگا  منطقه
ترری در   سرتقل هرای م   های گذشرته، سیاسرت    وی را تحکیم کن ، در قیاس با دور 

های اصلی منطقه در پیش گرفت و رهبری  ایرن کشرور در ایرن راسرتا، برر        پرون  
هرای    در کنار ترکی  بر مبارز  با تروریسم، حمایت از نظرام . اصول نوینی ترکی  کرد

ای   سیسری در مصراحبه  . سیاسی در کشورهای عربی از جملۀ این اصول نوین برود 
مثابره یرک اصرل در     یبری، سروریه و عرراق را بره    های سیاسی در ل  حمایت از نظام

در واقرو بره دلیرل تررجیح     (. Kessler, 2017)سیاست خارجی مصرر مطررح کررد    
بازیگران دولتی بر بازیگران غیردولتی، سیسری در مرورد منازعرۀ سروریه کرامال  از      

 (.Trager, 2017)فاصله گرفت [ فارس]متح ان خود در خلیج 
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 المللی  بینکسب و ارتقای مشروعیت . 4-9

گیری از طریق کودتای نظامی علیه حکرومتی منتخر،، چرالش مشرروعیتی       ق رت
شیوۀ تعامل با معترضان به کودتا، انتقادات  ویه  به. مستمری برای مصر به بار سورد

چالش مشروعیت داخلی با انتقادات . ای متوجه فرمان هی ارتش مصر کرد  گسترد 
در چنرین فضرایی،   . پس از کودتا همرا  بود گسترد  خارجی علیه مشروعیت نظام

القاسرم و الر نان،   )المللی مورد توجه سیسری قررار گرفرت      احیای مشروعیت بین
ف ترییرر مبنرای   در این راستا افزون بر برگزاری انتخابات با هر  ( 225ص ، 1121

، انتخابات به مشروعیت دموکراتیک -که انقالب نامی   ش   -مشروعیتی از کودتا 
ای در سرطح    ، مصرر تحرکرات گسرترد    همچنرین . مانی و ریاستی برگزار شر  پارل
المللری و ارتقرای     هرا، تررمیم چهررۀ برین      المللی سغاز کرد کره هر ف همره سن     بین

 .المللی نظام حاکم بر سن بود  مشروعیت بین

 گذاری مستقیم خارجی  جذب سرمایه. 4-4

های حکومت   انتقالی نخست و سپس چالش اقتصاد مصر در نتیجه انقالب و دورۀ
های داخلی زیان دیر  و در نتیجره     ثباتی  ها و بی  مرسی و در نهایت کودتا، از ناامنی

هرای ایراالت متحر   و کشرورهای       گذاری خارجی در مصر و کمک  سرمایه تنها نه
هرای قابرل     بلکه اقتصاد مصرر برا پسررفت    ،عربی با کاهش و گا  تعلیق مواجه ش 

حکومت سیسری بررای   . وجهی در صنایو اصلی خود همچون توریسم مواجه ش ت
های کرالن اقتصرادی از جملره      پروژ  سو یکهای اقتصادی، از   مرتفو کردن  چالش

سازی  گسترد ، توسعۀ کانال سروئز و افرزایش یرک و نریم میلیرون هکتراری         خانه
ای   امنیتری گسرترد   های کشاورزی را در پیش گرفت و از سوی دیگر کمپین   زمین

گذاران و نیرز    ها و ارائۀ تصویری باثبات از مصر برای سرمایه  برای کاستن از ناامنی
، سیسی تال  کرد نشان 1122پس از کودتای . جهانگردان خارجی به را  ان اخت

 (.Darwisheh, 2014-2015, p 63)ده  که ثبات به کشور بازگشته است 
، حکومت سیسی تال  کرد ابزارهای گفته پیشهای   در راستای تحقق اولویت

در راستای تحقق اه اف . مورد اتکای سیاست خارجی را با اه اف سن سازگار کن 
 -نخست ابزارهای نظامی ؛یادش   سه دسته ابزار مورد توجه و استفاد  قرار گرفت
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مشرت  »سیاسرت   که ثباتی در درون و پیرامون مصر  امنیتی برای کنترل ناامنی و بی
 ،دوم ابزارهای دیپلماتیرک . دادهای شخص سیسی بازتاب   رسما  در گفتهرا  «سهنین
نبیرل   ؛دیپلماسی عمومی برای بهبود چهرۀ امنیتی، سیاسی و اقتصادی مصرر  ویه  به

سوم . المللی مصر سخن گفت  ای با ه ف ارتقای چهرۀ بین  فهمی از ترسیس کمیته
 .های معیشتی و اقتصادی  ابزارهای اقتصادی برای مرتفو کردن چالش

گذاری خارجی در مصر و نیز   های ویه  برای سرمایه  در این راستا ارائۀ مشوق
تراکنون   1122از سرال   .های کالن مورد توجه قررار گرفرت    در پیش گرفتن پروژ 
گذاری  خارجی برگزار   های متع دی را با ه ف جذب سرمایه  دولت مصر کنفرانس

یرن، تسرهیالت قرانونی متعر دی در اصرالحات قرانونی        عرالو  برر ا  . کرد  اسرت 
ویره  در قرانون ج یر      گذاران خرارجی، بره    ها برای سرمایه ش   در این سال انجام
 Oxford Business Group, 2016; Oxford؛ 1125ثرروت،  )گذاری خرارجی    سرمایه

Business Group, 2017 )سه  مجموع ابزارهای یادش  ، در .در نظر گرفته ش   است
 .سال پس از کودتا راهنمای سیاست خارجی مصر بود  است
سیاسرت   هرا و اهر اف    در کنار ابزارهای یادش   و در راستای تحقق اولویت

های نوینی بر سیاست خارجی مصر حاکم ش  کره    روایتگفتمان و خارجی مصر، 
بخشی به   ها و توجیه کاربرد ابزارهای یادش   و نیز مشروعیت  پیشبرد اولویت برای

در این راستا چهار گفتمان و روایت اصرلی از  . ش حکومت پس از کودتا استفاد  
 :سوی حکومت سیسی مطرح ش   است

گرای حکومت مرسری، سیسری     در برابر رویکرد اسالم :گفتمان نخست مصر -
هرای    ترکی  بر مصر و ترال  بررای تحقرق خواسرته     ضرورت بهدر سطح گفتمانی 

ویره  در برابرر اتهرام     این تحروّل بره  . ر سطح اقتصادی بازگشتویه  د ها به  مصری
مصرری   دهری بره اهر اف  غیرر      واردش   به اخوان و شرخص مرسری در اولویرت   

طبعا  این گفتمان در . است در سیاست خارجی و در نفی سن مطرح ش  ( اسالمی)
با انتقال بره انرور سرادات در سرال     . نوین نیست وجه هیف سیاست خارجی مصر به

عربرری در دورۀ گرایرری    جررای ملرری پرسررتانه برره و جررایگزینی  هویررت  مرریهن 2511
 1122مطرح شر  و ترا سرال    « نخست مصر»ین بار گفتمان  عب الناصر، برای نخست



 7931پاییز  ♦ ونهم سیشماره  ♦م دهسال  ♦ روابط خارجی     77

سیسی در نفی گفتمان اخروانی برر ایرن گفتمران     . مبنای سیاست خارجی مصر بود
 .است ترکی  کرد 

روایرت نخسرت برر دگرسرازی از اخروان و      : «دگر»مثابه  المسلمین به اخوان -
های اسالم   اسالم سیاسی ترکی  دارد و بر این گزارۀ محوری مبتنی است که جریان

کنن  و در نتیجه رویارویی با سن   سیاسی، امنیت ملی و حتی بقای مصر را ته ی  می
هرا، در    هرا و پشرتیبانی از سن    با این جریان بنابراین، همراهی یک وظیفۀ ملی است؛

ه ف از این روایت سل، مشروعیت از اخوان و . گیرد  ردی  خیانت ملی قرار می
 .ها در سطوح داخلی و خارجی است  بخشی به سرکوب سن  مشروعیت

سازی و ارتقای جایگرا  شرخص     روایت دوم با ه ف قهرمان :سازی  قهرمان -
بر مبنای این . یش مقبولیت  سیاسی وی در درون مصر استسیسی و در نتیجه افزا

روایت، سیسی عب الناصری دیگر است که برخالف اسالف خود، در مرتفو کرردن   
های داخلی، احیای استقالل مصر و در پیش گرفتن نقشی مستقل در منطقره    چالش

در همین چرارچوب، ایرن گرزار  مرورد ترکیر  قررار       . و حتی جهان توانمن  است
جویی مصر در دورۀ ج ی  سب، تش ی  فشارها بر این کشرور    گیرد که استقالل  یم

سیسی، بانی  سیاست خارجی مستقل مصر، برای بازگردان ن مصرر بره   . ش   است
 المللری قررار گرفتره اسرت؛      ای و بین  وضعیت تابو و غیرمستقل، تحت فشار منطقه

ای   مثابره وظیفره   نیز بره  بنابراین، حمایت از حکومت سیسی و سیاست خارجی سن
 .شود  ملی مطرح می

 -طرور غیرمسرتقیم    اغل، به -سومین روایت : مثابه حلّال مشکالت ارتش به -
به توانمن ی  ارتش و نظامیان مصری در برابر ناتوانی نیروهرای سیاسری مر نی در    

  گی،پهوهشگر موقوفرۀ کرارن  ، «یزی  الصایغ»به تعبیر . کن   م یریت دولت اشار  می
شون  که نیازمنر  پشرتیبانی      در نظر گرفته می« کودکانی»مثابه  نیروهای غیرنظامی به

 ارتش این گفتمان .(Sayigh, 2012, p 21-22)هستن  ( ارتش و نیروهای نظامی)پ ر 
توان به موارد متعر دی اشرار  کررد کره فرمانر هان        میو   کن مستقیما  مطرح می را

. انر    خطاب کرد ( بچه)« عیّل»روهای غیرنظامی را ارتش، از جمله ژنرال سیسی، نی
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در این معنا، بای  م یریت  کالن را به نظامیان مصری سپرد تا امنیرت و رفرا  ملرت    
. منافو صنفی  ارتش در تبلور چنین روایتی مرکزیت داشته اسرت . مصر ترمین شود

جایگرا   نکتۀ مهم سنکه سیسی، به دلیل ن اشتن حزب و نهادی سیاسی، به تقویرت  
بره   و ارتش تنها منبو مشروعیت سیاسری وی اسرت  ». کن   سیاسی ارتش کمک می

 .(Linn, 2016)« به یک گرو  سیاسی تب یل ش   است عبارتی، ارتش خود

 سطح تغییر در سیاست خارجی. 9

های برسم   از دورۀ پرس    ها و ابزارهای سیاست خارجی مصر و نیز روایت  اولویت
رهیافت نوین حراکم   .کم بر روابط خارجی مصر را ترییر داداز کودتا، رهیافت حا

اسالم »نخبگان حاکم از  بینی جهانبر سیاست و روابط خارجی مصر حاصل تحوّل 
و کانونی ش ن ارتش در  سو یکاز « نخست مصر»پرستانۀ   به رویکرد میهن« اخوانی

   نخسرت بُعر . گیری در سطوح کالن از سوی دیگر است  ساختار سیاسی و تصمیم
سرب، ترییرر در شریوۀ     ترین محور تحرول اسرت،   که در قیاس با دورۀ مرسی مهم

 طرور  بره شر  و بُعر  دوم    هرای اسرالمی    و جنبش ای مصر با کشورها  تعامل منطقه
 سازی  سیاست خرارجی   غیرمستقیم به تحکیم منافو صنفی  نظامیان مصر در تصمیم

رادایمیک در سیاست خارجی مصرر  توان سخن از ترییر پا  ، نمیاین حالبا . گشت
های تحول سیاست خرارجی مصرر در دورۀ     این نکته را با تمرکز بر واقعیت. گفت

 .توان تبیین کرد  مرسی با دقت بیشتری می
در نظر گرفتره شر     در سیاست خارجی ترییراتی پارادایمیک  در دورۀ مرسی

سراختار کرالن سیاسرت     اما به دالیل متع د به تحولی پارادایمیک نینجامیر  و  ؛بود
گیرری سیاسرت     از سنجرا کره جهرت   . خارجی را در سطوح اعمالی دگرگون نکررد 

، (212، ص 2559سرلیم،  )شود   خارجی یک دولت به صورتی ت ریجی متحول می
برار    یرک  گیری سیاست خرارجی مصرر را بره     توانست جهت  دشواری می مرسی به

در سیاست خارجی مرسی  ییرپیشتر روشن ش ، جهت تر که همچنان .متحول کن 
 .اما در عمل با ترییر پارادایمیک فاصلۀ قابل توجهی داشرت  ،بود در سطح پارادایم

شر     روشن است که در صورت طوالنی ش ن  حکمرانی  اخروان، جهرت انتخراب   
سیاست خارجی سویۀ   یک در مقابل،. توانست تحوّلی پارادایمیک به بار بیاورد  می
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سیاست خرارجی  در « گیری  ترییر پارادایمیک  ازگشت از جهتب»توان   سیسی را می
به عبارتی سیاست خارجی سیسی پیش از هرر چیرز جویرای ترییرر     . دانستمصر 

در پریش  و سرویۀ دوم،  ( Saddiqui, 2016, p 16)هرای مرسری اسرت      دادن سیاست
 .استدر سیاست خارجی « پارادایمی درون»گرفتن  ترییراتی 
ای و   برا هر ف تحکریم روابرط منطقره      جی مرسری، سیاست خاربازگشت از 

المللی مصر صورت گرفت؛ روابطی کره در نگرر  سیسری در نتیجرۀ برخری        بین
برای نمونه، دی ار مرسری از  . زای مرسی دچار مشکل ش   بود  های چالش  سیاست
هرای    نگرانری  ،ن اشرت  اوسنکه دستاوردی اقتصادی و سیاسی ج ی برای  باتهران 

دی ار مرسری از چرین نیرز در    . مورد رویکرد ج ی  مصر تش ی  کردریاض را در 
هرای ایراالت متحر   را در مرورد       نگرانری  ترثیری مشابه داشت والمللی   سطح بین
اما دستاوردی ج ی در زمینرۀ اقتصرادی    ؛های ج ی  مصر تش ی  کرد  گیری  جهت

خروانی در  بازگشرت از سیاسرت ا  نکتۀ مهم سن است که . برای مصر در بر ن اشت
هرای دورۀ    بنر ی   ای بسیار محسوس بود و به بازگشت مصر بره صر     سطح منطقه

رسر  رویکررد سیسری چنر ان       المللی اما به نظرر مری    در سطح بین. مبارک انجامی 
المللری    بخشری بره روابرط برین     تال  بررای تنروع  . ای از کنش مرسی ن ارد  فاصله

 .المللی مصر است  دیرزمانی است که جزئی از رویکرد بین
که نگرانی از سیاست خارجی مرسی را افزایش داد، ترییرر سن در   نکتۀ مهمی
های اخروانی    ها و حکومت  که در نزدیک ش ن مرسی به جریانبود  ای  سطح منطقه
المللری امتر اد یابر  و در نتیجره،       رویکردهرای مصرر در سرطح برین     تا هوی ا ش 
المللی کمک کنر  و در واقرو بره سن قروام       گری  بین  ای به موازنه  گری  منطقه  موازنه
طرور   المللی مرسی بره   ای و بین  ها در مورد سیاست منطقه  در نتیجه، نگرانی. بخش 

رسر  در سرطح     هرچنر  بره نظرر مری    ؛ توأمان بود که در دورۀ سیسی ترییرر کررد  
سرطح  تروان گفرت ترییرر در      در سرطح کرالن مری   . المللی استمرار یافته است  بین

انجامی  و   المللی مصر می  ای در دورۀ مرسی الجرم به بازبینی در رویکرد  بین  منطقه
مصر برای تحکیم رویکرد مستقل و نوین خرود در سرطح منطقره ناچرار برود بره       

المللی بپرردازد ترا فشرارهای سراختاری در سرطح نظرام         گری در سطح بین  موازنه
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 .ا قابل تحمّل کن ای  خود ر  الملل بر سیاست منطقه  بین
ای بره دورۀ مبرارک     در دورۀ سیسی الگوهرای رفترار مصرر در سرطح منطقره     

المللی ادامه یافت؛ اما   گری  بین  بخشی و احتماال  موازنه بازگشت و تال  برای تنوع
ای  مصرر، بلکره     این نه برای مقابله با فشارهای ساختاری در برابر سیاسرت منطقره  

در واقرو، عر م    .بزارهای اقتصرادی سن در بلن مر ت اسرت   برای افزایش منابو و ا
المللی اسرت کره     گرایی در سطح بین  ای در کنار تنوع  خواهی در سطح منطقه  تحوّل

کار  خاورمیانه   سازد، چرا برای نمونه عربستان و دیگر کشورهای محافظه  روشن می
کره   ن ارن ، درحالی نگرانی چن انی در مورد سیاست خارجی مصر در دورۀ سیسی

 .بینن   ای  مرسی را یک چالش ج ی می  سیاست منطقه
 پارادایمی درونترییر  مسئلۀ مهممرسی،  ای   منطقه از رهیافت گرد عق، در کنار

در این معنا، پارادایم حراکم برر سیاسرت و روابرط     . سیاست خارجی سیسی است
سیسری نیرز    ایرن حرال  ا بر  ؛های پیشین نر ارد   خارجی مصر تفاوت چن انی با دهه

ایرن ترییررات را از سن   . های نوینی را وارد سیاست خارجی مصر کررد   گیری  جهت
توان پارادایمیک دانست که مبانی و مفاهیم بنیرادین سیاسرت خرارجی      جهت نمی

تر از همه، هویت مصرر را برر مبنرایی     و مهم مصر دستخو  دگرگونی نش   است
در ایرن معنرا، دو تحرول    . مری سرازد   -ک اخوانبه سب -غیر از فهم کالن  اسالمی

 :در سیاست خارجی سیسی بروز کرد  است پارادایمی درون

 المللی  بین بخشی تنوع. 9-7

هرای    سیسی برای رهایی از فشارهای ایاالت متح   و کاهش از وابستگی به کمک
اقتصادی و نظامی سن، گشایش به روی روسیه و چین را در دستور کرار سیاسرت   

 سرازی در   موازنره »برر ایرن مبنرا    . کررد  جی خود قرار داد و از دو کشور دی ارخار
و در نتیجره، رابطرۀ   »از اصول سیاست خرارجی سیسری اسرت    « سیاست خارجی

هرای سیاسری     استراتهیک ما با ایاالت متح   دیگر به معنای غفلت از دیگر ق رت
پس از کودتای « افیلحمی  و مان »که  همچنان(. 1129خلیفۀ، )« جهان نخواه  بود

، همچرون دورۀ  [برا امریکرا  ] غیرمحتمل است کره همکراری مصرر   »: نوشتن  1122
(. 1، ص 1122حمیر  و مانر افیل،   )« مبارک، به شکلی تمام و کمال تضمین شرود 
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روابرط راهبرردی برا    »: گویر    ، وزیر خارجۀ مصر، در این زمینه می«سامح شکری»
صر منافو و روابط خود با اطرراف دیگرر را   ایاالت متح   به معنای سن نیست که م

هرای    بره همکراری   بخشری  تنوعدر واقو (. Daily News Egypt, 2016)« مح ود کن 
المللی در کنار کاهش وابستگی به ایاالت متح  ، با هر ف احیرای مشرروعیت      بین
نکتۀ مهرم سنکره ایرن    . المللی حکومت پس از کودتا در دستور کار قرار گرفت  بین

تفاوت دو رویکرد در سن است . المللی مرسی ن ارد  د تناقضی با سیاست بینرویکر
المللی در کنار تحوّل در سیاست   سازی  بین  بخشی و موازنه که در دورۀ مرسی، تنوع

ای، برای تقویت سن مر نظر برود؛ امرا در دورۀ سیسری چنرین تالزمری برین          منطقه
 .وجود ن اردای   المللی و رویکرد منطقه  بخشی بین تنوع

 ای  جویی منطقه  استقالل. 9-2

سیاسرت خرارجی مصرر وزن سیاسرری و ژئواسرتراتهیک سن را در منطقره بازترراب      
نبیرل فهمری برر بازیرابی     ؛ به همین دلیل، (Darwisheh, 2014-2015, p 63)ده    نمی

کرد    یکی از اه اف اصلی سیاست خارجی مصر ترکی   مثابه بهای مصر   نقش منطقه
فرض ایفای نقرش    طبعا  این نگر  با پیش .(1129مرکز الجزیرۀ لل راسات، ) است

سوردۀ  تررین  مهرم  عنروان  بهتوان    ای که می  مستقل در منطقه قابل درک است؛ مسئله
رویکردهرای مصرر در قبررال   . سیسری در سیاسرت خررارجی در نظرر گرفتره شررود    

قاهر  . سازد  تر می  را روشنای مصر   جویی منطقه  های سوریه و یمن، استقالل  بحران
از دیر    .ای فراترر رفتره اسرت     های منطقره   از همراهی  سنتی با عربستان در پرون  

، برا  (Hassan, 2015)است « سردرگم»و « متزلزل»ای سیسی   منتق ان، سیاست منطقه
 .کن  می حملۀ ایاالت متح   به سوریه نیز انتقاداز  این حال و برای نمونه مصر

ای بر بازتعری  هویتی مصرر صرورت     هم سن است که این نقش منطقهنکتۀ م
در دورۀ مرسی، هویت  اسالمی مصر در حال ترییر الگوهای دوسرتی  . نگرفته است

و دشمنی این کشور در منطقه بود و در نتیجه مصر با تعریفری متفراوت از هویرت    
که در دورۀ مبارک و کرد   هایی را دنبال می  ها و دولت  خود، نزدیک ش ن به جریان

مصرر در دورۀ  . شر   اسرت    نیز سیسی، ته ی ات امنیت ملی مصر در نظرر گرفتره   
در عمرل در  « !نخست مصرر »پرستانه و گفتمان   سیسی، با بازگشت به هویت  میهن
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ای به دورۀ مبارک بازگشت؛ اگرچه ترال  بررای اسرتقالل بیشرتر در       سطح منطقه
 .مبارک اضافه ش   است ای   منطقه نیز به رویکرد  منطقه

 گیری  نتیجه

های عب الفتاح السیسی سب، بروز ترییراتی در سیاست خارجی مصرر شر       افزود 
سیسی پس از حکومت اخوانی مرسی به ق رت رسی  و همچرون سیاسرت   . است

های مرسی و ابراز   ای از سیاست خارجی وی در نفی سیاست  داخلی، بخش عم  
در نتیجره، گفتمران اخروانی    . مطرح ش   اسرت  1122تفاوت مصر پیش و پس از 

سیسری داد و بره    «  نخسرت مصرر  »مرسی در دورۀ سیسی جای خود را به گفتمان 
بینری و تحرول    ترییر جهران . بینی نخبگان حاکم بر مصر تحول یافت عبارتی، جهان

یان مصری در حفرع ثبرات و امنیرت در    گفتمانی یادش   در کنار منافو صن  نظام
درون و پیرامون مصر، ادراک ته ی  در دورۀ سیسی را ترییرر داد و موجر، طررح    

 .های نوینی در سیاست خارجی مصر ش   اولویت
در ادراک ته ی ، نظام سیسی چهار ته ی  عم   را مرورد توجره اعمرالی یرا     

المسلمین تا داعرش را در   ناعالمی یا هر دو قرار داد؛ نخست تروریسم که از اخوا
گیرد و مبارز  با سن در درون و پیرامون مصر ضرورتی مرتبط با امنیرت ملری     برمی
دوم دخالت خارجی است که عم تا  به پشتیبانی  کشورهایی همچون ترکیه و . است

سوم شرایط بررنج اقتصادی است که از جملره  . المسلمین اشار  دارد قطر از اخوان
شود و واپسرین ته یر      قوط مبارک و حتی مرسی در نظر گرفته میدالیل اصلی  س

در سرطوح   -است که امکان تسرّی بره درون مصرر    فضای انقالبی و ناسرام منطقه
 .را دارد -گفتمانی و عملیاتی 

های سیاست خارجی مصر نسربت بره     ش  ، اولویت  بر مبنای ته ی ات ادراک
های   هایی همچون مبارز  با جریان  اولویت در این شرایط به. دورۀ مرسی ترییر کرد

ای در فضرای پررتنش منطقره، کسر، و ارتقرای        گرا، ارتقای جایگرا  منطقره    اسالم
های مستقیم خرارجی توجره     گذاری  المللی نظام و نیز جذب سرمایه  مشروعیت بین

ا های نوینی کانرالیز  شر  تر     های یادش  ، همچنین، در قال، روایت  اولویت. گردی 
تررین   از جمله مهم. مشروعیت و مقبولیت سیاست خارجی و نظام را افزایش ده 
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تروان بره دگرسرازی از      های سیاسرت خرارجی مصرر در دورۀ سیسری مری       روایت
دهنر ۀ مصرر و     مثابره نجرات   سازی سیسی به  المسلمین در برابر مصر، قهرمان اخوان

 .لّال مشکالت اشار  کردمثابه ح ارتقای جایگا  ذهنی  ارتش نزد مردم مصر به
پارادایمی و برا    ترییر در سیاست خارجی  مصر در دورۀ سیسی در سطح درون

 ایرن  بره عبرارتی در پاسر  بره    . ه ف ارتقای مشروعیت و کارسیی نظام بروز کرد
کره   تروان گفرت    ، مری «در چره سرطحی رخ داد   سیاست خارجی ترییر» پرسش که

ترییررات  سرت خرارجی نبرود ، بلکره     سیا در سرطح پرارادایم حراکم برر    ات ترییر
رخ اد  است؛ یعنی دو ترییر در سیاست خارجی مصر  ای سابقه  پارادایمی  کم  درون
تال  برای ایفرای  »و « المللی مصر  بخشی به روابط بین تنوع»پارادایمی  مهم،   درون

 .«ای  نقش مستقل در سطح منطقه
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  ها نوشت پی
. کردن سیاست خارجی متهم کنن  این رویکرد سب، ش  که برخی مرسی را به اخوانی .2

اما  ؛اتهام اخوانی کردن البته در اصل در ارتباط با سیاست داخلی مرسی مطرح بود
بررای نمونره بنگریر  بره مطلر،      . به ت ریج به سیاست خارجی نیز تسری یافرت 

، «ال الوطن... من أجل الجماعۀ: مرسی والسیاسۀ الخارجیۀ»: روزنامۀ اثرگذار السفیر
 .1122یولیو  11

به رهبری عربستان در جن  علیه « طوفان قاطعیت»مصر از جمله اعضای اولیه ائتالف  .1
به ت ریج  و اما از همان سغاز از مشارکت گسترد  در جن  اجتناب کرد ؛یمن بود

و به جز حمایت تبلیرراتی و سیاسری از    جن  عق، نشستاین به طور کامل از 
ه ف سیسری از حمایرت حر اقلی از     در ظاهر .ورود عملی به جن  پرهیز نمود
. ها و دریافت کمک مرالی از ریراض اسرت     گذاری  عربستان در یمن جل، سرمایه

: که عصبانیت مقامات سعودی را برانگیخت عنروان کررد   سیسی در یک سخنرانی
: منبررو)« .هررا بررر مصررر شرر   اسررت  جنرر  یمررن سررب، متررراکم شرر ن  برر هی »

https://www.youtube.com/watch?v=CVI5o0vYPxc.) 
حتری در مرحلرۀ اولیرۀ     مصر در سطح بزرگترین ارترش عربری  بر اساس شواه  موجود، 
نیز مشارکت نکرد و همین امر سب، بروز اختالفاتی میان ریاض  جن  علیه یمن
 .و قاهر  ش 
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