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شدنش توسط مصر و در بيش از نيمي از 

تـرين رابطـه را در بـين كشـورهاي     

جمهـوري   ايـن روابـط در دوران رياسـت   

تـرين كشـورهاي عربـي    

خاورميانه و جهان اسـالم و تـأثير فكـري و فرهنگـي مهمـي كـه بـر ديگـر         

ل كانال سوئز كـه شـاهراه دريـايي اصـلي     

اي و  براي تجارت بين شرق و غرب است، نقش مهمي در مناسـبات منطقـه  

تحوالت داخلـي كنـوني در مصـر و سـرنگوني رژيـم      

مبارك، نشانگر آغاز مرحلة جديدي در حيات سياسي مصر است كه ساختار 

هـاي سياسـت خـارجي آن    

مقاله حاضر ضمن 

تـا   1948گيري اسرائيل در سـال  

وتحليل تحوالت داخلي 

پرسـش  . از دورة مبارك خواهد پرداخـت 

رو اين است كه روابط مصـر و اسـرائيل پـس از دوران    

وجودآمـده در مصـر بـه كـدام سـمت      

رود؟ بر همين اساس فرضيه اصلي پژوهش حاضر اين است كه مصر بعـد  

مناسبات داخلي و خـارجي، بـه   

هايي جزئي نسبت به گذشـته ادامـه خواهـد    

در واقع در سطح دولت ـ دولت، كشور مصر و اسرائيل بـه رابطـه خـود     

مردم هم جامعه مصـر و هـم جامعـه    

  چكيده

شدنش توسط مصر و در بيش از نيمي از  رسميت شناخته اسرائيل از زمان به

تـرين رابطـه را در بـين كشـورهاي      يك دولـت، صـميمي  عنوان  عمر خود به

ايـن روابـط در دوران رياسـت   . همسايه خود با مصر داشته اسـت 

تـرين كشـورهاي عربـي     عنوان يكـي از مهـم   مصر به. مبارك، گسترش يافت

خاورميانه و جهان اسـالم و تـأثير فكـري و فرهنگـي مهمـي كـه بـر ديگـر         

ل كانال سوئز كـه شـاهراه دريـايي اصـلي     كشورهاي مسلمان دارد و با كنتر

براي تجارت بين شرق و غرب است، نقش مهمي در مناسـبات منطقـه  

تحوالت داخلـي كنـوني در مصـر و سـرنگوني رژيـم      . كند المللي ايفا مي بين

مبارك، نشانگر آغاز مرحلة جديدي در حيات سياسي مصر است كه ساختار 

هـاي سياسـت خـارجي آن     گيـري  تو فضاي سياسي داخلي و احتماالً جهـ 

مقاله حاضر ضمن . كند رو مي هايي هرچند متفاوت روبه كشور را با دگرگوني

گيري اسرائيل در سـال   بررسي روابط مصر و اسرائيل از آغاز شكل

وتحليل تحوالت داخلي  زمان سقوط مبارك در چهار دورة تاريخي، به تجزيه

از دورة مبارك خواهد پرداخـت مصر بر روابط مصر و اسرائيل پس 

رو اين است كه روابط مصـر و اسـرائيل پـس از دوران     اساسي پژوهش پيش

وجودآمـده در مصـر بـه كـدام سـمت       مبارك و براساس تحوالت داخلي بـه 

رود؟ بر همين اساس فرضيه اصلي پژوهش حاضر اين است كه مصر بعـد   مي

مناسبات داخلي و خـارجي، بـه    از عبور از دوران گذار انقالبي و عادي شدن

هايي جزئي نسبت به گذشـته ادامـه خواهـد     روابط خود با اسرائيل با تفاوت

در واقع در سطح دولت ـ دولت، كشور مصر و اسرائيل بـه رابطـه خـود     . داد

مردم هم جامعه مصـر و هـم جامعـه    ـ   ادامه خواهند داد، اما در سطح مردم

  .بدبين خواهند بود اسرائيل، هر دو به اين رابطة پرتنش
  مصر، اسرائيل، روابط، معاهدة صلح :كليدي 
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چكيده

اسرائيل از زمان به

عمر خود به

همسايه خود با مصر داشته اسـت 

مبارك، گسترش يافت

خاورميانه و جهان اسـالم و تـأثير فكـري و فرهنگـي مهمـي كـه بـر ديگـر         

كشورهاي مسلمان دارد و با كنتر

براي تجارت بين شرق و غرب است، نقش مهمي در مناسـبات منطقـه  

بين

مبارك، نشانگر آغاز مرحلة جديدي در حيات سياسي مصر است كه ساختار 

و فضاي سياسي داخلي و احتماالً جهـ 

كشور را با دگرگوني

بررسي روابط مصر و اسرائيل از آغاز شكل

زمان سقوط مبارك در چهار دورة تاريخي، به تجزيه

مصر بر روابط مصر و اسرائيل پس 

اساسي پژوهش پيش

مبارك و براساس تحوالت داخلي بـه 

مي

از عبور از دوران گذار انقالبي و عادي شدن

روابط خود با اسرائيل با تفاوت

داد

ادامه خواهند داد، اما در سطح مردم

اسرائيل، هر دو به اين رابطة پرتنش
 هاي هواژ
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هـاي اوليـه    منطقه حساس و استراتژيك خاورميانه كه زماني مهد و خاسـتگاه تمـدن  
عنـوان   بشري و محل ظهور و پيدايش اديان بزرگ بوده، امروزه اهميـت خـود را بـه   

بخش بزرگـي از  . همچنان حفظ كرده است
تـرين ايـن    يكـي از مهـم  

اهميـت مصـر بـر كسـي پوشـيده      
ترين كشـورهاي خاورميانـه در تحـوالت    

سزايي داشته  ائل اعراب، فلسطين و تحوالت شمال افريقا تأثير به
مصر در طول تـاريخ اخيـر آن، در صـف مقـدم سياسـي و فرهنگـي جنـبش        
اين كشور، از زمـان تشـكيل اسـرائيل در    

يان در ، هدايت و رهبري كشورهاي عربي را براي احقاق حقـوق فلسـطين  
نيـز   1973تـا   1948هاي تحت اشغال اسرائيل برعهده داشته است و از سال 

عنوان يك مهره كليدي در منازعات اعراب و فلسطين، رهبري امت عـرب را  
ديويد و معاهده صلح در 
پـس از انعقـاد پيمـان    
صلح، مصر ضمن كنار رفتن از رهبري جهان عرب در مناقشات اعراب و اسـرائيل و  
همچنين دوري از بعضي از كشورهاي عرب متحد خود در خاورميانه، بـه امريكـا و   

از زمـان  . دو كشور بـه شـريك راهبـردي تبـديل شـدند     
ه صلح تـاكنون، روابـط مصـر و اسـرائيل سـير مـداومي از تخاصـم و ورابـط         
راهبردي را طي كرده است و همين امر، باعث شـده كـه روابـط بـين دو كشـور بـه       

  

منطقه حساس و استراتژيك خاورميانه كه زماني مهد و خاسـتگاه تمـدن  
بشري و محل ظهور و پيدايش اديان بزرگ بوده، امروزه اهميـت خـود را بـه   

همچنان حفظ كرده استالمللي،  مركز استراتژيك ثقل سياست بين
يكـي از مهـم  . دهنـد  هاي عربي مسلمان تشـكيل مـي   خاورميانه را كشور

اهميـت مصـر بـر كسـي پوشـيده      . كشورها در خاورميانه و جهان عرب مصر اسـت 
ترين كشـورهاي خاورميانـه در تحـوالت     عنوان يكي از بزرگ نيست و اين كشور به

ائل اعراب، فلسطين و تحوالت شمال افريقا تأثير بهويژه مس اي به
مصر در طول تـاريخ اخيـر آن، در صـف مقـدم سياسـي و فرهنگـي جنـبش        

اين كشور، از زمـان تشـكيل اسـرائيل در    . عربيسم و جنبش عدم تعهد بوده است
، هدايت و رهبري كشورهاي عربي را براي احقاق حقـوق فلسـطين  1948

هاي تحت اشغال اسرائيل برعهده داشته است و از سال  سرزمين
عنوان يك مهره كليدي در منازعات اعراب و فلسطين، رهبري امت عـرب را  

ديويد و معاهده صلح در  اما با قرارداد كمپ. در جنگ با اسرائيل برعهده داشته است
پـس از انعقـاد پيمـان    . بين دو كشور آغاز شـد  دوران جديدي از روابط 1979

صلح، مصر ضمن كنار رفتن از رهبري جهان عرب در مناقشات اعراب و اسـرائيل و  
همچنين دوري از بعضي از كشورهاي عرب متحد خود در خاورميانه، بـه امريكـا و   

دو كشور بـه شـريك راهبـردي تبـديل شـدند      تر شد و اين اسرائيل نزديك
ه صلح تـاكنون، روابـط مصـر و اسـرائيل سـير مـداومي از تخاصـم و ورابـط         
راهبردي را طي كرده است و همين امر، باعث شـده كـه روابـط بـين دو كشـور بـه       

  .مشهور شود» صلح سرد

  

  

  

  مقدمه

منطقه حساس و استراتژيك خاورميانه كه زماني مهد و خاسـتگاه تمـدن  
بشري و محل ظهور و پيدايش اديان بزرگ بوده، امروزه اهميـت خـود را بـه   

مركز استراتژيك ثقل سياست بين
خاورميانه را كشور

كشورها در خاورميانه و جهان عرب مصر اسـت 
نيست و اين كشور به

اي به منطقه
مصر در طول تـاريخ اخيـر آن، در صـف مقـدم سياسـي و فرهنگـي جنـبش        . است

عربيسم و جنبش عدم تعهد بوده است پان
1948سال 

سرزمين
عنوان يك مهره كليدي در منازعات اعراب و فلسطين، رهبري امت عـرب را   مصر به

در جنگ با اسرائيل برعهده داشته است
1979سال 

صلح، مصر ضمن كنار رفتن از رهبري جهان عرب در مناقشات اعراب و اسـرائيل و  
همچنين دوري از بعضي از كشورهاي عرب متحد خود در خاورميانه، بـه امريكـا و   

اسرائيل نزديك
ه صلح تـاكنون، روابـط مصـر و اسـرائيل سـير مـداومي از تخاصـم و ورابـط         معاهد

راهبردي را طي كرده است و همين امر، باعث شـده كـه روابـط بـين دو كشـور بـه       
صلح سرد«



در . ها و مقاالت زيادي نوشته شده اسـت 
عاد گوناگون از جمله سياسي، امنيتي و اقتصادي 

افـرايم  ، اثـر  »2000تـا  
دووك، در . از جمله آثاري است كه به روابط مصر و اسرائيل پرداخته است

ا تراز چين و يـ  بخش اول اين كتاب استدالل كرده است كه اگرچه مصر كشوري هم
مانند آنهـا شـريك اصـلي و راهبـردي امريكـا      
عنـوان يـك دولـت محـوري در خاورميانـه، بـراي اسـرائيل        
اين نويسنده ضمن پـرداختن بـه اصـول سياسـت خـارجي در      

كـه بـه    1977در نـوامبر  
شـدن   انجاميد، اين معاهده را سـرآغاز راهبـردي  

او هنگام بحث از جامعه مصر به اين موضوع نيـز اشـاره   
گاه با صلح با اسرائيل موافـق نبـوده اسـت و مـردم ايـن      

هـاي   نـد قربانيـاني كـه در مناقشـات اعـراب و اسـرائيل و در جنـگ       
كنـد كـه نظـام     وي به اين نكته نيز اشاره مي

هـاي فـردي و كرامـت در جامعـه و ايجـاد      
نوعي حافظ صـلح شـده   
ها گرفته است و باعث شده 
كه تنفر آنها به دليل بيزاري از حكومت به مناسبات مصر و اسرائيل هم تعمـيم پيـدا   
هاي بعدي كتاب دووك ضمن پرداختن به نظر مردم جامعـه اسـرائيل،   
ر جامعه اسرائيل را نسبت به مصر نه خواسته اختيـاري مـردم،   
گيرد كه صلح سرد بـا تمـام   
گويد، با وجود تمام منـافعي  
جود بـين اسـرائيل و   

شـناختي و از   ايـن كتـاب از منظـري جامعـه    
اثـر ديگـري كـه بـه      

                                        

1. Ephraim Dowek 

ها و مقاالت زيادي نوشته شده اسـت  در مورد روابط مصر و اسرائيل، كتاب
عاد گوناگون از جمله سياسي، امنيتي و اقتصادي اين آثار، روابط مصر و اسرائيل از اب

تـا   1980روابط مصـر از  «كتاب . مورد بررسي قرار گرفته است
از جمله آثاري است كه به روابط مصر و اسرائيل پرداخته است 

بخش اول اين كتاب استدالل كرده است كه اگرچه مصر كشوري هم
مانند آنهـا شـريك اصـلي و راهبـردي امريكـا       تواند به روسيه و امريكا نيست و نمي

عنـوان يـك دولـت محـوري در خاورميانـه، بـراي اسـرائيل         محسوب شود، امـا بـه  
اين نويسنده ضمن پـرداختن بـه اصـول سياسـت خـارجي در      . العاده مهم است

در نـوامبر   مصر و اسرائيل و تشريح سفر تاريخي سادات به اورشـليم 
انجاميد، اين معاهده را سـرآغاز راهبـردي   1979امضاي معاهده صلح در سال 

او هنگام بحث از جامعه مصر به اين موضوع نيـز اشـاره   . داند مصر براي اسرائيل مي
گاه با صلح با اسرائيل موافـق نبـوده اسـت و مـردم ايـن       كند كه جامعه مصر هيچ

نـد قربانيـاني كـه در مناقشـات اعـراب و اسـرائيل و در جنـگ       ا كشور نتوانسته
وي به اين نكته نيز اشاره مي. اند، را فراموش كنند اي كشته شده

هـاي فـردي و كرامـت در جامعـه و ايجـاد       سياسي مصر و ارتش، با سركوب آزادي
نوعي حافظ صـلح شـده    هبر اينكه، ب هاي اقتصادي كالن، عالوه اختناق و توزيع رانت

ها گرفته است و باعث شده  است، به همان ميزان، روحيه و انسجام ملي را از مصري
كه تنفر آنها به دليل بيزاري از حكومت به مناسبات مصر و اسرائيل هم تعمـيم پيـدا   

هاي بعدي كتاب دووك ضمن پرداختن به نظر مردم جامعـه اسـرائيل،    در بخش
ر جامعه اسرائيل را نسبت به مصر نه خواسته اختيـاري مـردم،   گيري سياست د
گيرد كه صلح سرد بـا تمـام    در بخش پاياني، وي نتيجه مي. داند بلكه نوعي اجبار مي

گويد، با وجود تمام منـافعي   او مي. نقايص يادشدة آن، بهترين جايگزين جنگ است
جود بـين اسـرائيل و   وجود آورده است، اما وضع مو كه صلح سرد براي دو طرف به

ايـن كتـاب از منظـري جامعـه    . تر خواهـد شـد   مصر هر روز خطرناك
 .(Dowek, 2001)كنـد   نگاهي اسرائيلي به روابط با مصر نگاه مـي 
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در مورد روابط مصر و اسرائيل، كتاب
اين آثار، روابط مصر و اسرائيل از اب

مورد بررسي قرار گرفته است
 1دووك

بخش اول اين كتاب استدالل كرده است كه اگرچه مصر كشوري هم
روسيه و امريكا نيست و نمي

محسوب شود، امـا بـه  
العاده مهم است فوق

مصر و اسرائيل و تشريح سفر تاريخي سادات به اورشـليم 
امضاي معاهده صلح در سال 

مصر براي اسرائيل مي
كند كه جامعه مصر هيچ مي

كشور نتوانسته
اي كشته شده دوره

سياسي مصر و ارتش، با سركوب آزادي
اختناق و توزيع رانت

است، به همان ميزان، روحيه و انسجام ملي را از مصري
كه تنفر آنها به دليل بيزاري از حكومت به مناسبات مصر و اسرائيل هم تعمـيم پيـدا   

در بخش. كند
گيري سياست د شكل

بلكه نوعي اجبار مي
نقايص يادشدة آن، بهترين جايگزين جنگ است

كه صلح سرد براي دو طرف به
مصر هر روز خطرناك

نگاهي اسرائيلي به روابط با مصر نگاه مـي 
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فرهنگ و تضـاد در روابـط مصـر و    
موضـوع اصـلي كتـاب    
هـاي ناسـازگاري و تضـاد فرهنگـي مصـر و      
ر فصل سوم كتـاب كـه مبنـاي    

هاي ذاتي كـه در   كند كه تضادها و ناسازگاري
هاي صلح و اتكاي آن بـه قـدرت را   
بينانـه غـرب و بعضـي از    
اي تضاد فرهنگـي بـين   
كند كه به دور از تمـام سـطوح   
روابط بين مصر و اسرائيل، مشكالت ناشي از درك متفاوت دو طرف از منـافع ملـي   

كشـور و   هـاي اطالعـاتي دو  
دانـد   اي از اين تضاد مـي 

گـاه بـه هـم اطمينـان پيـدا      
كنـد و   مباحث اين كتاب بيشتر بر تضادهاي جوامع دو طرف تأكيد مي

هـا و   شناسـانه و گفتمـاني و آوردن نمونـه   
هـاي دو طـرف و    مـابين، بحـث نخبـه   

كند؛  گيرد و كمتر از آن بحث مي
 ).(Cohen, 1990گيـرد  

» پـذير  مصر و اسـرائيل، صـلح برگشـت   
نويسنده در اين مقاله ضمن تحليل 
هاي دو طرف بـه ايـن نكتـه تأكيـد     

وي . ر روابط مصر و اسرائيل اسـت 
هاي مختلف خود به مصر، عامل پويايي ايـن روابـط   
الدر، ضمن تأكيد بر اينكـه ارتـش مصـر بـه كمـك ايـاالت متحـده، يكـي از         

كنـد كـه ارتـش،     ترين نيروهاي نظامي منطقه شده است، بر اين نكته تأكيد مـي 
                                        

1. Raymond Cohen 

2. Dan Eldar 

فرهنگ و تضـاد در روابـط مصـر و    «پردازد، كتاب  موضوع رابطه مصر و اسرائيل مي
موضـوع اصـلي كتـاب    . اسـت  1ريموند كوهننوشته » صدا هاي بي ديالوگ: 

هـاي ناسـازگاري و تضـاد فرهنگـي مصـر و       گونه كه از نام آن پيداست، زمينه
ر فصل سوم كتـاب كـه مبنـاي    كوهن د. دهد اسرائيل را پس از پيمان صلح نشان مي
كند كه تضادها و ناسازگاري اصلي كتاب است، به اين امر اذعان مي

هاي صلح و اتكاي آن بـه قـدرت را    هاي دو ملت وجود دارد، لرزان بودن پايه
بينانـه غـرب و بعضـي از     كنـد كـه محاسـبات خـوش     وي تأكيـد مـي  . هـد  نشان مي

اي تضاد فرهنگـي بـين    هاي ريشه لح دو طرف، عمق و زمينهانديشمندان در مورد ص
كند كه به دور از تمـام سـطوح    كوهن، استدالل مي. دو طرف را ناديده انگاشته است

روابط بين مصر و اسرائيل، مشكالت ناشي از درك متفاوت دو طرف از منـافع ملـي   
هـاي اطالعـاتي دو   همچنـين وي سيسـتم  . ساز خواهد بود در آينده مشكل

اي از اين تضاد مـي  دهند، نمونه هاي جاسوسي را كه عليه هم انجام مي
گـاه بـه هـم اطمينـان پيـدا       كه با وجود صلح و سطح عادي مناسبات دو طرف، هيچ

مباحث اين كتاب بيشتر بر تضادهاي جوامع دو طرف تأكيد مي. نخواهند كرد
شناسـانه و گفتمـاني و آوردن نمونـه    سوي مباحـث مـردم   گيري به ضمن جهت

مـابين، بحـث نخبـه    شواهدي از كارهاي هر دو كشور، روابط فـي 
گيرد و كمتر از آن بحث مي نوعي ناديده مي روابط در سطح دولت ـ دولت را به 

گيـرد   را دربـر مـي   90ضمن اينكه دورة زماني مباحث كتاب تا دهـة  
مصر و اسـرائيل، صـلح برگشـت   «اي تحت عنوان  چنين در اين مورد مقاله

نويسنده در اين مقاله ضمن تحليل . نوشته شده است 2دن الدروجود دارد كه توسط 
هاي دو طرف بـه ايـن نكتـه تأكيـد      هاي مختلف روابط مصر و اسرائيل و جنگ

ر روابط مصر و اسرائيل اسـت ترين متغير د كند كه عامل اياالت متحده، مهم
هاي مختلف خود به مصر، عامل پويايي ايـن روابـط    كند كه امريكا با كمك تأكيد مي

الدر، ضمن تأكيد بر اينكـه ارتـش مصـر بـه كمـك ايـاالت متحـده، يكـي از         
ترين نيروهاي نظامي منطقه شده است، بر اين نكته تأكيد مـي 

                                                                 

 

  

  

موضوع رابطه مصر و اسرائيل مي
: اسرائيل

گونه كه از نام آن پيداست، زمينه همان
اسرائيل را پس از پيمان صلح نشان مي
اصلي كتاب است، به اين امر اذعان مي

هاي دو ملت وجود دارد، لرزان بودن پايه سنت
نشان مي

انديشمندان در مورد ص
دو طرف را ناديده انگاشته است

روابط بين مصر و اسرائيل، مشكالت ناشي از درك متفاوت دو طرف از منـافع ملـي   
در آينده مشكل

هاي جاسوسي را كه عليه هم انجام مي عمليات
كه با وجود صلح و سطح عادي مناسبات دو طرف، هيچ

نخواهند كرد
ضمن جهت

شواهدي از كارهاي هر دو كشور، روابط فـي 
روابط در سطح دولت ـ دولت را به 

ضمن اينكه دورة زماني مباحث كتاب تا دهـة  
چنين در اين مورد مقالههم

وجود دارد كه توسط 
هاي مختلف روابط مصر و اسرائيل و جنگ جنبه
كند كه عامل اياالت متحده، مهم مي

تأكيد مي
الدر، ضمن تأكيد بر اينكـه ارتـش مصـر بـه كمـك ايـاالت متحـده، يكـي از         . است
ترين نيروهاي نظامي منطقه شده است، بر اين نكته تأكيد مـي  مدرن



دارد كـه از نظـر    وي اذعان مي
كشورهاي مختلف منطقه خاورميانه، مصر يكـي از موانـعِ پـذيرفتن كشـور مسـتقل      

عنوان  گيرد كه براي اسرائيل به
هاي ديكتـاتوري و ناديـده   
گرفتن افكار عمومي آن ملت، صلح را در منطقه خاورميانه حفظ كند، يك باور غلط 
اســت و در آينــده مــوج مشــكالت عميــق جامعــه مصــر، سيســتم سياســي را هــم  
هـاي صـلح بـا اسـرائيل و     

(Eldar, 2003: 57.    مقالـه ديگـري
كنـت  اسـت كـه توسـط    

هـاي   استين ضمن برشـمردن مسـائلي كـه پـس از جنـگ     
اعراب و اسرائيل و معاهده صلح باعث اصطكاك ميان مصر و اسـرائيل شـده اسـت    
ز جمله شكست مذاكرات صلح براي تشكيل كشـور فلسـطين، رشـد و گسـترش     

كند كه  بر اين امر اذعان مي
شـود، از لحـاظ    با توجه به مواردي كه باعث اصـطكاك روابـط بـين دو طـرف مـي     

عمومي در كشـورهاي  
عربي نيز به دليل نقش منفي مصـر در مـديريت موضـوع فلسـطين، بـه ايـن كشـور        

هـا و مختصـات    وي در آخر مقالـه بـا برشـمردن ويژگـي    
كند كه اسرائيل و مصر با توجه بـه  

اي  نكه شريك هم هستند، در همان حال براي رهبري منطقه
خواهـد تنهـا كشـوري    

خواهنـد   ها نيـز نمـي  
دسـت   رائيل بـه كه مصر در آينده نوعي حق وتو در منطقه و مناسـبات اعـراب و اسـ   

هايي مقطعي ادامه پيـدا  
گونه كـه سـابقة پـژوهش نشـان     

كننـد، ضـمن    دهد، اكثر كتب و مقاالتي كه روابط مصر و اسرائيل را بررسـي مـي  

                                        

1. Kenneth W. Stein

وي اذعان مي. كند آينده مناسبات دو طرف بازي مينقش مهمي در 
كشورهاي مختلف منطقه خاورميانه، مصر يكـي از موانـعِ پـذيرفتن كشـور مسـتقل      

گيرد كه براي اسرائيل به او در مجموع نتيجه مي. فلسطين توسط اسرائيل است
هاي ديكتـاتوري و ناديـده    يميك دموكراسي، اين باور كه بتواند از طريق پيوند با رژ

گرفتن افكار عمومي آن ملت، صلح را در منطقه خاورميانه حفظ كند، يك باور غلط 
اســت و در آينــده مــوج مشــكالت عميــق جامعــه مصــر، سيســتم سياســي را هــم  

هـاي صـلح بـا اسـرائيل و      عنوان تنها رابط نوردد و پس از آن ارتش و امريكا به
(Eldar, 2003: 57-65رف مطرح خواهند بود عدم برخورد نظامي دو ط

اسـت كـه توسـط    » روابط مصر واسـرائيل «كه در اين مورد وجود دارد، مقاله 
استين ضمن برشـمردن مسـائلي كـه پـس از جنـگ     . نوشته شده است

اعراب و اسرائيل و معاهده صلح باعث اصطكاك ميان مصر و اسـرائيل شـده اسـت    
ز جمله شكست مذاكرات صلح براي تشكيل كشـور فلسـطين، رشـد و گسـترش     

بر اين امر اذعان مي...) نشين، مسئله صحراي سينا و هاي يهودي مداوم شهرك
با توجه به مواردي كه باعث اصـطكاك روابـط بـين دو طـرف مـي     

عمومي در كشـورهاي  افكار . هنجاري بدگماني در روابط دوطرف نهادينه شده است
عربي نيز به دليل نقش منفي مصـر در مـديريت موضـوع فلسـطين، بـه ايـن كشـور        

وي در آخر مقالـه بـا برشـمردن ويژگـي    . اند ديدگاه منفي پيدا كرده
كند كه اسرائيل و مصر با توجه بـه   اصلي روابط مصر و اسرائيل، به اين امر تأكيد مي

نكه شريك هم هستند، در همان حال براي رهبري منطقهبر اي معاهده صلح، عالوه
خواهـد تنهـا كشـوري     بر رهبري جهان عـرب مـي   مصر عالوه. كنند با هم رقابت مي

ها نيـز نمـي   باشد كه در منطقه توان كنترل اسرائيل را داشته باشد و اسرائيلي
كه مصر در آينده نوعي حق وتو در منطقه و مناسـبات اعـراب و اسـ   

هايي مقطعي ادامه پيـدا   بر اين اساس، رفاقت و رقابت مصر در آينده با چالش
گونه كـه سـابقة پـژوهش نشـان      طوركلي همان به ).(Stein, 1997: 296-320خواهد كرد 

دهد، اكثر كتب و مقاالتي كه روابط مصر و اسرائيل را بررسـي مـي  

                                                                 

Kenneth W. Stein 
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نقش مهمي در 
كشورهاي مختلف منطقه خاورميانه، مصر يكـي از موانـعِ پـذيرفتن كشـور مسـتقل      

فلسطين توسط اسرائيل است
يك دموكراسي، اين باور كه بتواند از طريق پيوند با رژ

گرفتن افكار عمومي آن ملت، صلح را در منطقه خاورميانه حفظ كند، يك باور غلط 
اســت و در آينــده مــوج مشــكالت عميــق جامعــه مصــر، سيســتم سياســي را هــم  

نوردد و پس از آن ارتش و امريكا به درمي
عدم برخورد نظامي دو ط

كه در اين مورد وجود دارد، مقاله 
نوشته شده است 1استين

اعراب و اسرائيل و معاهده صلح باعث اصطكاك ميان مصر و اسـرائيل شـده اسـت    
ز جمله شكست مذاكرات صلح براي تشكيل كشـور فلسـطين، رشـد و گسـترش     ا(

مداوم شهرك
با توجه به مواردي كه باعث اصـطكاك روابـط بـين دو طـرف مـي     

هنجاري بدگماني در روابط دوطرف نهادينه شده است
عربي نيز به دليل نقش منفي مصـر در مـديريت موضـوع فلسـطين، بـه ايـن كشـور        

ديدگاه منفي پيدا كرده
اصلي روابط مصر و اسرائيل، به اين امر تأكيد مي

معاهده صلح، عالوه
با هم رقابت مي

باشد كه در منطقه توان كنترل اسرائيل را داشته باشد و اسرائيلي
كه مصر در آينده نوعي حق وتو در منطقه و مناسـبات اعـراب و اسـ   

بر اين اساس، رفاقت و رقابت مصر در آينده با چالش. آورد
خواهد كرد 

دهد، اكثر كتب و مقاالتي كه روابط مصر و اسرائيل را بررسـي مـي   مي
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هاي اعراب و اسرائيل، نقطة اصلي شروع را معاهده 
اين مقاالت و كتب هركدام از ديـدگاهي خـاص بـه روابـط ايـن دو      

 80هـاي دهـه    اكثر تحقيقات با توجه به اينكه در بازه زماني سال
اند  مبارك پرداخته ياند، به تحليل روابط در دورة زمامداري حسن

با توجه به . هايشان نيز براساس نظام سياسي اقتدارگرا در مصر بوده است
اين مسئله، مقاله حاضر ضمن بررسي روابط تاريخي مصر و اسرائيل از زمان تشكيل 

 4در  2011مبارك در سـال  
كز اصلي خود را بر آينده روابـط مصـر و اسـرائيل پـس از سـقوط      

تغيير و تحوالت اخير مصر و انقالب آن بيانگر آغاز مرحلة جديدي در حيـات  
هـاي   مدت، تمام حوزه

بـر همـين اسـاس سـؤال     
اساســي مقالــه حاضــر ايــن اســت كــه روابــط مصــر و اســرائيل پــس از تحــوالت  
رود؟ در پاسـخ بـه ايـن    
سؤال، فرضيه اساسي پژوهش حاضر اين است كه مصر بعد از عبور از دوران گـذار  
ت داخلـي و خـارجي بـه روابـط خـود بـا اسـرائيل بـا         
در واقـع در سـطح دولـت ـ     
دولت، مصر و اسرائيل به رابطه خود ادامه خواهند داد، اما درسطح مردم ـ مردم، هم  

بـا  . بـود جامعه مصر و هم جامعه اسرائيل هر دو به اين رابطه پرتنش بدبين خواهند 
دنبـال   توجه به پرسش اصلي و فرضيه اساسي مقاله، پرسش فرعي كه ايـن مقالـه بـه   

هـاي جزئـي كـه در روابـط مصـر و      
پيونـدد و   وقوع مي هايي به

اين روابط چيست؟ در پاسخ به اين پرسش، فرضـيه  
فرعي اين پژوهش عبارت است از اينكه مصر پس از مبارك در روابط با اسرائيل در 
وهلة اول به دنبال منافع ملي، از جمله منافع اقتصـادي و سياسـي خواهـد بـود و در     
قضية فلسطين، مصر سعي خواهد كرد كه بـا همكـاري ديگـر كشـورهاي مسـلمان،      
رسميت شناختن كشور فلسطين، به اسرائيل وارد 

هاي اعراب و اسرائيل، نقطة اصلي شروع را معاهده  جنگ برشمردن تصويري كلي از
اين مقاالت و كتب هركدام از ديـدگاهي خـاص بـه روابـط ايـن دو      . دانند صلح مي

اكثر تحقيقات با توجه به اينكه در بازه زماني سال. كنند كشور نگاه مي
اند، به تحليل روابط در دورة زمامداري حسن نوشته شده 2000

هايشان نيز براساس نظام سياسي اقتدارگرا در مصر بوده است بيني
اين مسئله، مقاله حاضر ضمن بررسي روابط تاريخي مصر و اسرائيل از زمان تشكيل 

مبارك در سـال   تا زمان فروپاشي حكومت حسني 1948اسرائيل در سال 
كز اصلي خود را بر آينده روابـط مصـر و اسـرائيل پـس از سـقوط      دورة زماني، تمر

  .مبارك قرار داده است
تغيير و تحوالت اخير مصر و انقالب آن بيانگر آغاز مرحلة جديدي در حيـات  

مدت، تمام حوزه اين انقالب به احتمال زياد در كوتاه. سياسي مصر خواهد بود
بـر همـين اسـاس سـؤال     . خواهد كرد سياست داخلي و خارجي اين كشور را متأثر

اساســي مقالــه حاضــر ايــن اســت كــه روابــط مصــر و اســرائيل پــس از تحــوالت  
رود؟ در پاسـخ بـه ايـن     وجودآمده در مصر و بركناري مبارك به كدام سـمت مـي  

سؤال، فرضيه اساسي پژوهش حاضر اين است كه مصر بعد از عبور از دوران گـذار  
ت داخلـي و خـارجي بـه روابـط خـود بـا اسـرائيل بـا         انقالبي و عادي شدن مناسبا

در واقـع در سـطح دولـت ـ     . هايي جزئي نسبت به گذشته ادامـه خواهـد داد  
دولت، مصر و اسرائيل به رابطه خود ادامه خواهند داد، اما درسطح مردم ـ مردم، هم  

جامعه مصر و هم جامعه اسرائيل هر دو به اين رابطه پرتنش بدبين خواهند 
توجه به پرسش اصلي و فرضيه اساسي مقاله، پرسش فرعي كه ايـن مقالـه بـه   

هـاي جزئـي كـه در روابـط مصـر و       پاسخ به آن است، عبارت است از اينكه تفاوت
هايي به آيد، در چه زمينه وجود مي اسرائيل پس از دوران مبارك به

اين روابط چيست؟ در پاسخ به اين پرسش، فرضـيه  دهندة  هاي تداوم عوامل و زمينه
فرعي اين پژوهش عبارت است از اينكه مصر پس از مبارك در روابط با اسرائيل در 
وهلة اول به دنبال منافع ملي، از جمله منافع اقتصـادي و سياسـي خواهـد بـود و در     
قضية فلسطين، مصر سعي خواهد كرد كه بـا همكـاري ديگـر كشـورهاي مسـلمان،      

رسميت شناختن كشور فلسطين، به اسرائيل وارد  شار ديپلماتيك بيشتري را براي به

  

  

برشمردن تصويري كلي از
صلح مي

كشور نگاه مي
2000تا 

بيني و پيش
اين مسئله، مقاله حاضر ضمن بررسي روابط تاريخي مصر و اسرائيل از زمان تشكيل 

اسرائيل در سال 
دورة زماني، تمر

مبارك قرار داده است
تغيير و تحوالت اخير مصر و انقالب آن بيانگر آغاز مرحلة جديدي در حيـات  

سياسي مصر خواهد بود
سياست داخلي و خارجي اين كشور را متأثر

اساســي مقالــه حاضــر ايــن اســت كــه روابــط مصــر و اســرائيل پــس از تحــوالت  
وجودآمده در مصر و بركناري مبارك به كدام سـمت مـي   به

سؤال، فرضيه اساسي پژوهش حاضر اين است كه مصر بعد از عبور از دوران گـذار  
انقالبي و عادي شدن مناسبا

هايي جزئي نسبت به گذشته ادامـه خواهـد داد   تفاوت
دولت، مصر و اسرائيل به رابطه خود ادامه خواهند داد، اما درسطح مردم ـ مردم، هم  

جامعه مصر و هم جامعه اسرائيل هر دو به اين رابطه پرتنش بدبين خواهند 
توجه به پرسش اصلي و فرضيه اساسي مقاله، پرسش فرعي كه ايـن مقالـه بـه   

پاسخ به آن است، عبارت است از اينكه تفاوت
اسرائيل پس از دوران مبارك به

عوامل و زمينه
فرعي اين پژوهش عبارت است از اينكه مصر پس از مبارك در روابط با اسرائيل در 
وهلة اول به دنبال منافع ملي، از جمله منافع اقتصـادي و سياسـي خواهـد بـود و در     
قضية فلسطين، مصر سعي خواهد كرد كه بـا همكـاري ديگـر كشـورهاي مسـلمان،      

شار ديپلماتيك بيشتري را براي بهف



اش بـه ارتـش    هـاي سـاالنه  
شود كه در آينده هم امريكا و هـم ارتـش مصـر نقـش مهمـي را در      
دهندة اين روابـط شـناخته   

هاي متفـاوتي   سو، فرازونشيب
هاي مختلف روابط اين دو و دركـي تئوريـك از   

شوند،  يها و عواملي كه منجر به ادامه روابط بين آنها پس از دوره مبارك م
پژوهانه عـواملي كـه   
شـوند، از روش تحليـل تـاريخي و    
پژوهي براي تحليل آينده روابط مصـر  
تـرين بحـث در روابـط مصـر و     

باشـد، بـراي دركـي     گيري اسرائيل تاكنون مسئله امنيت و بقا مي
هاي تاريخي مـورد نظـر و آينـده روابـط ايـن دو كشـور از نظريـه        

الملل اختصـاص دارد كـه   
. كنـد  گرايـي اسـتفاده مـي   

گرايان تنها به عوامل سطح نظام توجه ندارند، بلكه بـر  
هـا حـائز اهميـت اسـت     

گرايـي،   هـاي واقـع   گرايي نوكالسيك مانند ساير شاخه
گرايـي   گرايي آفندي يا تهاجمي و واقـع 

با توجه به ساختار مفهومي بحث، ما در اينجا بـه  
دغدغـه   ،رئاليسـم تـدافعي  

در واقـع سـاختار ايسـتارها و    
گيرنـدگان بـا توجـه بـه بـدگماني، تشـديد       

هـاي   عيتموضوعات مورد تعارض، احساس فوريت، عدم اطمينان و همچنـين وضـ  

هـاي سـاالنه   هرچند با تمام اين اوصاف، اياالت متحده و كمـك 
شود كه در آينده هم امريكا و هـم ارتـش مصـر نقـش مهمـي را در       مصر، باعث مي

دهندة اين روابـط شـناخته    عوامل تداومعنوان  مناسبات اسرائيل و مصر ايفا كنند و به

سو، فرازونشيب اين روابط مصر و اسرائيل از زمان معاهدة صلح به
هاي مختلف روابط اين دو و دركـي تئوريـك از    با توجه به حوزه. را طي كرده است

ها و عواملي كه منجر به ادامه روابط بين آنها پس از دوره مبارك م اين حوزه
پژوهانه عـواملي كـه    نوشته حاضر براي تحليل روابط مصر و اسرائيل و تحليل آينده

شـوند، از روش تحليـل تـاريخي و     منجر به ادامه اين روابط بعد از دورة مبارك مـي 
پژوهي براي تحليل آينده روابط مصـر   وتحليل تاريخي در مطالعات آينده روند تجزيه

تـرين بحـث در روابـط مصـر و      همچنين از آنجا كه مهـم . كند و اسرائيل استفاده مي
گيري اسرائيل تاكنون مسئله امنيت و بقا مي اسرائيل بعد از شكل

هاي تاريخي مـورد نظـر و آينـده روابـط ايـن دو كشـور از نظريـه         تئوريك از دوره
  .شود رئاليسم تدافعي نيز استفاده مي

  چهارچوب مفهومي

الملل اختصـاص دارد كـه    اي از آثار در روابط بين نوكالسيك به مجموعهگرايي 
گرايـي اسـتفاده مـي    هـاي واقـع   در تبيين سياست خارجي از بسياري از بيـنش 

گرايان تنها به عوامل سطح نظام توجه ندارند، بلكه بـر   ها برخالف نوواقع نوكالسيك
هـا حـائز اهميـت اسـت      لـت هاي ذهني و ساختار داخلـي دو  آن هستند كه برداشت

گرايي نوكالسيك مانند ساير شاخه واقع). 129: 1386مشيرزاده، 
گرايي آفندي يا تهاجمي و واقـع  يكپارچه نيست و خود به دو زيرشاخه واقع

با توجه به ساختار مفهومي بحث، ما در اينجا بـه  . شود پدافندي يا تدافعي تقسيم مي
رئاليسـم تـدافعي   در. گرايي تدافعي خـواهيم پرداخـت   ه واقعتوضيح نظري

در واقـع سـاختار ايسـتارها و     .)Kirshner, 2010: 4( ترين مسـئله اسـت   اساسي
گيرنـدگان بـا توجـه بـه بـدگماني، تشـديد        هاي روانشـناختي كـه تصـميم    وضعيت

موضوعات مورد تعارض، احساس فوريت، عدم اطمينان و همچنـين وضـ  
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هرچند با تمام اين اوصاف، اياالت متحده و كمـك . كند
مصر، باعث مي

مناسبات اسرائيل و مصر ايفا كنند و به
  .شوند

روابط مصر و اسرائيل از زمان معاهدة صلح به
را طي كرده است

اين حوزه
نوشته حاضر براي تحليل روابط مصر و اسرائيل و تحليل آينده

منجر به ادامه اين روابط بعد از دورة مبارك مـي 
روند تجزيه

و اسرائيل استفاده مي
اسرائيل بعد از شكل

تئوريك از دوره
رئاليسم تدافعي نيز استفاده مي

چهارچوب مفهومي. 1

گرايي  واقع
در تبيين سياست خارجي از بسياري از بيـنش 

نوكالسيك
آن هستند كه برداشت

مشيرزاده، (
يكپارچه نيست و خود به دو زيرشاخه واقع

پدافندي يا تدافعي تقسيم مي
توضيح نظري

اساسي ،امنيت
وضعيت

موضوعات مورد تعارض، احساس فوريت، عدم اطمينان و همچنـين وضـ  
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كننده دغدغـه   تواند تعيين
). 76: 1384قاسـمي،  
مند به تبيـين   ها، عالقه

هـا بـه دليـل رونـد مسـتمر      
رسند بـه   ها كه در گذر زمان به نوعي تعادل ميان هم مي

هـا   گرايـان تـدافعي معتقدنـد، اگـر دولـت     
بـه حفـظ وضـع    بتوانند از وضع موجود امنيت خود محافظت كنند، تمايل بيشـتري  

گرايـان   اسـاس اسـتدالل واقـع   
هـاي   تري نسبت بـه سياسـت  

دست آورد و تمـامي كشـورها سـعي در ايجـاد نـوعي      
طلـب هسـتند، بـا مقاومـت     

ها را براي  الملل، دولت
عبارت ديگر  به). 105

نگـاه   بنـابراين امنيـت در  
كـه   تـا جـايي  . ها برابر است با برخورداري از قدرت كافي براي ايجاد موازنـه 

اگر كشـوري قصـد بـرهم زدن امنيـت و     
كسب امنيت، اقدام به افزايش قـدرت و  

 امنيـت، : گرايي تـدافعي عبارتنـد از  
. و عرصـة سياسـت داخلـي   

قـدرت سياسـي ملـي ـ     
دهنـد   بسـيار اهميـت مـي   
هـاي   ساخت سياست توسط افكـار عمـومي و گـروه   

استقالل دولت در برابـر جامعـه مـدني، ائتالفـات سياسـي، عرصـه       
هـاي لشـكري و كشـوري، جملگـي توانـايي      

                                        

1. Defensive Neorealists

تواند تعيين گيرند، مي بحران و تعارض در مورد موضوعات مختلف مي
قاسـمي،  (الملـل باشـد    اساسي نسبت به سـطوح امنيـت داخلـي و بـين    

ها، عالقه تك دولت جاي رفتار تك يا تدافعي به 1گرايان پدافندگرا
هـا بـه دليـل رونـد مسـتمر       در واقـع نظـام  . ها هستند تهاي مركب از دول رفتار نظام

ها كه در گذر زمان به نوعي تعادل ميان هم مي برقراري توازن توسط دولت
گرايـان تـدافعي معتقدنـد، اگـر دولـت      نوواقع. كنند بينيم رفتار مي اي كه مي

بتوانند از وضع موجود امنيت خود محافظت كنند، تمايل بيشـتري  
اسـاس اسـتدالل واقـع   ). 109-110: 1388چرنوف، (موجود خواهند داشت 

تري نسبت بـه سياسـت   توان امنيت را به طرق سهل تدافعي بر اين است كه مي
دست آورد و تمـامي كشـورها سـعي در ايجـاد نـوعي       طلبانه و يا تهاجمي به

طلـب هسـتند، بـا مقاومـت      ايي كـه قـدرت  الملل دارند و كشوره توازن در نظام بين
الملل، دولت آنها معتقدند ساختار سيستم بين. رو خواهند شد ديگران روبه

105: 1384قاسمي، (كند نه تغيير آن  حفظ توازن قدرت تشويق مي
بنـابراين امنيـت در  . امنيتـي اسـت   هاي تدافعي نيز نگاهي كـامالً  نگاه رئاليست

ها برابر است با برخورداري از قدرت كافي براي ايجاد موازنـه 
اگر كشـوري قصـد بـرهم زدن امنيـت و     . امنيت نيز وجود دارد ،موازنه برقرار است

كسب امنيت، اقدام به افزايش قـدرت و   برايكشورها بايستي  ،موازنه را داشته باشد
 ).(Kirshner, 2010: 4 دستيابي به موازنه جديد نمايند

گرايي تـدافعي عبارتنـد از   هاي واقع ترين مفروضه ، مهمتاليافروبه نظر 
و عرصـة سياسـت داخلـي    هـاي ذهنـي رهبـران    برداشـت ، ساختار ظريـف قـدرت  

قـدرت سياسـي ملـي ـ      د سياسـت داخلـي بـه   در مـور  گرايان تدافعي واقععبارتي 
بسـيار اهميـت مـي   معناي توانـايي بسـيج منـابع مـادي و انسـاني دولـت ـ        

ساخت سياست توسط افكـار عمـومي و گـروه   ). 133-134: 1386مشيرزاده، 
استقالل دولت در برابـر جامعـه مـدني، ائتالفـات سياسـي، عرصـه        مختلف جامعه،

هـاي لشـكري و كشـوري، جملگـي توانـايي       بط ميان بخـش سياست سازماني و روا

                                                                 

Defensive Neorealists 

  

  

بحران و تعارض در مورد موضوعات مختلف مي
اساسي نسبت به سـطوح امنيـت داخلـي و بـين    

گرايان پدافندگرا نوواقع
رفتار نظام

برقراري توازن توسط دولت
اي كه مي شيوه

بتوانند از وضع موجود امنيت خود محافظت كنند، تمايل بيشـتري  
موجود خواهند داشت 

تدافعي بر اين است كه مي
طلبانه و يا تهاجمي به توسعه

توازن در نظام بين
ديگران روبه

حفظ توازن قدرت تشويق مي
نگاه رئاليست

ها برابر است با برخورداري از قدرت كافي براي ايجاد موازنـه  تدافعي
موازنه برقرار است

موازنه را داشته باشد
دستيابي به موازنه جديد نمايند

به نظر 
ساختار ظريـف قـدرت  

عبارتي  به
معناي توانـايي بسـيج منـابع مـادي و انسـاني دولـت ـ         به
مشيرزاده، (

مختلف جامعه،
سياست سازماني و روا



ترين موضوع در روابط مصر و اسرائيل تاكنون انـزواي اسـرائيل   
هاي عربي، عليه موجوديت ايـن كشـور بـوده اسـت، ايـن      
عنوان يك قدرت بزرگ تأثيرگذار بـر  
الملل با دولت مصر يك اتحاد امنيتي ـ استراتژيكي را برقرار كند تـا هـم از    
هاي امنيتي در منطقه را عليه خويش كاهش دهد 
ترتيب براسـاس هريـك از چهـار دوره    
مورد بررسـي مـا يـك يـا دو عامـل از عـواملي كـه در واقـع مفروضـات تئوريـك           
گرايي تدافعي هستند، بر روابط مصر و اسـرائيل سـايه افكنـده و بـه عامـل يـا       

براسـاس همـين   . انـد 
فروضات آن، مصر پس از مبارك نيز با تـداخل چنـد عامـل    
المللي است به رابطه خـود بـا   

هــاي تـاريخي روابــط و  
انـداز روابـط، الزم    پژوهانـه از چشـم  

انـدازي از   بر همين اساس مبناي مقاله حاضر براي دسـت يـافتن بـه چشـم    
پژوهي بـا تأكيـد بـر رونـد     

توانـد   است كه ايـن روش مـي  
: 1384خزائي، (انداز روابط بين طرفين منجر شود 

هدف از . شامل مطالعه، درك و شرح رويدادهاي گذشته است
مطالعه تاريخي، رسيدن به نتايجي مربوط بـه علـل، تـأثيرات يـا رونـد رويـدادهاي       

بينـي وقـايع    ن است به روشن شدن رويدادهاي كنوني و پـيش 
بـر   هاي مبتني وتحليل شامل كاربرد هريك از انواع روش

هـا در   با نگـاهي فراينـدي بـه ايـن داده    
روابـط اسـت،    روابط دو كشور كه هريك متوجه نمايانگر شدن رونـدي خـاص در  

                                        

1. Historical 

  .دهند براي اين بسيج تحت تأثير قرار ميها را  و دولت
ترين موضوع در روابط مصر و اسرائيل تاكنون انـزواي اسـرائيل    از آنجا كه مهم

هاي عربي، عليه موجوديت ايـن كشـور بـوده اسـت، ايـن       در منطقه و تهديد كشور
عنوان يك قدرت بزرگ تأثيرگذار بـر   است با ميانجيگري امريكا بهكشور سعي كرده 

الملل با دولت مصر يك اتحاد امنيتي ـ استراتژيكي را برقرار كند تـا هـم از     نظام بين
هاي امنيتي در منطقه را عليه خويش كاهش دهد  انزوا خارج شود و هم بتواند تهديد
ترتيب براسـاس هريـك از چهـار دوره     همين به. و به نوعي موازنه قوا دست پيدا كند

مورد بررسـي مـا يـك يـا دو عامـل از عـواملي كـه در واقـع مفروضـات تئوريـك           
گرايي تدافعي هستند، بر روابط مصر و اسـرائيل سـايه افكنـده و بـه عامـل يـا       

انـد  عوامل تأثيرگذار در ادامه روابـط ايـن دو كشـور تبـديل شـده     
فروضات آن، مصر پس از مبارك نيز با تـداخل چنـد عامـل    چهارچوب تئوريك و م

المللي است به رابطه خـود بـا    هم كه برآمده از عوامل مختلف داخلي و بين به
  .هايي نسبت به گذشته ادامه خواهد داد اسرائيل با تفاوت

هــاي تـاريخي روابــط و   بـا توجــه بـه ايــن چهـارچوب، تبيــين تئوريـك دوره    
پژوهانـه از چشـم   براي پي بردن به تبييني آيندهوتحليل آن 

بر همين اساس مبناي مقاله حاضر براي دسـت يـافتن بـه چشـم    . 
پژوهي بـا تأكيـد بـر رونـد      آينده روابط دو كشور، تحقيق تاريخي در مطالعات آينده

است كه ايـن روش مـي  پژوهي  هاي آينده عنوان يكي از روش وتحليل به
انداز روابط بين طرفين منجر شود  به تحليلي درست از آينده و چشم

شامل مطالعه، درك و شرح رويدادهاي گذشته است 1تحقيق تاريخي
مطالعه تاريخي، رسيدن به نتايجي مربوط بـه علـل، تـأثيرات يـا رونـد رويـدادهاي       

ن است به روشن شدن رويدادهاي كنوني و پـيش گذشته است كه ممك
وتحليل شامل كاربرد هريك از انواع روش روند تجزيه .كندآينده كمك 

با نگـاهي فراينـدي بـه ايـن داده    . اي و تاريخي از روابط است هاي سابقه
روابط دو كشور كه هريك متوجه نمايانگر شدن رونـدي خـاص در  
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و دولترهبران 
از آنجا كه مهم

در منطقه و تهديد كشور
كشور سعي كرده 

نظام بين
انزوا خارج شود و هم بتواند تهديد
و به نوعي موازنه قوا دست پيدا كند

مورد بررسـي مـا يـك يـا دو عامـل از عـواملي كـه در واقـع مفروضـات تئوريـك           
گرايي تدافعي هستند، بر روابط مصر و اسـرائيل سـايه افكنـده و بـه عامـل يـا        واقع

عوامل تأثيرگذار در ادامه روابـط ايـن دو كشـور تبـديل شـده     
چهارچوب تئوريك و م

به پيوسته
اسرائيل با تفاوت

بـا توجــه بـه ايــن چهـارچوب، تبيــين تئوريـك دوره    
وتحليل آن  تجزيه

. باشد مي
آينده روابط دو كشور، تحقيق تاريخي در مطالعات آينده

وتحليل به تجزيه
به تحليلي درست از آينده و چشم

تحقيق تاريخي). 10
مطالعه تاريخي، رسيدن به نتايجي مربوط بـه علـل، تـأثيرات يـا رونـد رويـدادهاي       

گذشته است كه ممك
آينده كمك 

هاي سابقه داده
روابط دو كشور كه هريك متوجه نمايانگر شدن رونـدي خـاص در  
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توان به اين نكته پي برد كه براساس روندهاي گذشته و موجود، تغييراتي جزئـي  
گـذارد   انداز آينده تـأثير مـي  
وتحليـل   نوشتار حاضر نيز براساس همين رونـدهاي تجزيـه  

انـداز آينـده روابـط مصـر و اسـرائيل خواهـد       

  

ها يا برخوردها ميان مصر و اسرائيل بـه جنـگ اول اعـراب و    
م تشكيل دولت اسـرائيل كشـورهاي عربـي    
شامل مصر، عراق، لبنان، سوريه و اردن نيروهاي خود را به فلسطين گسيل دادنـد و  
دوره تشـكيل اسـرائيل تـا معاهـده صـلح      
صورت تخاصمي و مـذاكرات پشـت پـرده پـيش     

ها  كشورهاي عربي به سركردگي مصر چهار جنگ را با اسرائيلي

يعني نخستين جنگ بين اعراب و اسـرائيل بـه   
حدي بـود   تأثير اين شكست در مصر به

اب واسرائيل با تهاجم اسـرائيل بـه   
از جمله اقداماتي كـه باعـث خشـم    
فرانسه و پشتيباني آنها از اسرائيل شد، اقدام جمال عبدالناصـر در مـورد ملـي كـردن     

 29شـده در شـب    تعيين
(middleeastmonitor, 03 

سـعيد و   جـز شـهر پـورت   
فشار امريكا و شوروي و دفـاع جانانـه مـردم    

روز نهم . بس را بپذيرند
وزير اسـرائيل، ناچـار بـه قبـول تخليـه كامـل       

توانسـت   پس از تشكيل اسرائيل، مصر تنها كشور عربي بود كه مي

توان به اين نكته پي برد كه براساس روندهاي گذشته و موجود، تغييراتي جزئـي  
انداز آينده تـأثير مـي   و كلي درحال حادث شدن است كه تا حدودي بر چشم

نوشتار حاضر نيز براساس همين رونـدهاي تجزيـه  ). 48: 1384پور، 
انـداز آينـده روابـط مصـر و اسـرائيل خواهـد        بيين چشمپژوهانه به ت تاريخي و آينده

  .پرداخت

  2011تا  1947بندي روابط مصر و اسرائيل از سال  زمان

  1947-1977دوره گفتگوهاي سري و تخاصم 

ها يا برخوردها ميان مصر و اسرائيل بـه جنـگ اول اعـراب و     شروع نخستين تماس
م تشكيل دولت اسـرائيل كشـورهاي عربـي    با اعال 1948درسال . گردد اسرائيل برمي

شامل مصر، عراق، لبنان، سوريه و اردن نيروهاي خود را به فلسطين گسيل دادنـد و  
دوره تشـكيل اسـرائيل تـا معاهـده صـلح      . هاي خونيني بين طرفين درگرفـت 

صورت تخاصمي و مـذاكرات پشـت پـرده پـيش      ديويد روابط مصر اسرائيل به
كشورهاي عربي به سركردگي مصر چهار جنگ را با اسرائيلي هاي ارتش. 

  .(Pipes, 2006) انجام دادند
يعني نخستين جنگ بين اعراب و اسـرائيل بـه    1948شكست اعراب در جنگ 

تأثير اين شكست در مصر به. حيثيت اعراب در منطقه صدماتي وارد نمود
اب واسرائيل با تهاجم اسـرائيل بـه   جنگ دوم اعر. كه باعث تغيير حكومت مصر شد

از جمله اقداماتي كـه باعـث خشـم    . مصر و با پشتيباني انگلستان و فرانسه آغاز شد
فرانسه و پشتيباني آنها از اسرائيل شد، اقدام جمال عبدالناصـر در مـورد ملـي كـردن     

تعيين به همين منظور اسرائيل با يك نقشه ازپيش. كانال سوئز بود
 middleeastmonitor, 03)  براي تسخير صحراي سينا بـه مصـر حملـه كـرد     1956

February 2011).   جـز شـهر پـورت    فرانسه و انگليس اكثر شهرهاي مصـر بـه
فشار امريكا و شوروي و دفـاع جانانـه مـردم    . اسرائيل صحراي سينا را اشغال كردند

بس را بپذيرند مود قرارداد آتشمصر، باالخره دو كشور اروپايي را مجبور ن
وزير اسـرائيل، ناچـار بـه قبـول تخليـه كامـل        ، نخستگوريون بننوامبر همان سال، 
پس از تشكيل اسرائيل، مصر تنها كشور عربي بود كه مي. صحراي سينا شد

  

  

توان به اين نكته پي برد كه براساس روندهاي گذشته و موجود، تغييراتي جزئـي   مي
و كلي درحال حادث شدن است كه تا حدودي بر چشم

پور،  مرادي(
تاريخي و آينده

پرداخت

زمان. 2

دوره گفتگوهاي سري و تخاصم . 2- 1

شروع نخستين تماس
اسرائيل برمي

شامل مصر، عراق، لبنان، سوريه و اردن نيروهاي خود را به فلسطين گسيل دادنـد و  
هاي خونيني بين طرفين درگرفـت  جنگ
ديويد روابط مصر اسرائيل به كمپ

رفت مي
انجام دادند

شكست اعراب در جنگ 
حيثيت اعراب در منطقه صدماتي وارد نمود

كه باعث تغيير حكومت مصر شد
مصر و با پشتيباني انگلستان و فرانسه آغاز شد

فرانسه و پشتيباني آنها از اسرائيل شد، اقدام جمال عبدالناصـر در مـورد ملـي كـردن     
كانال سوئز بود

1956اكتبر 
February 2011)

اسرائيل صحراي سينا را اشغال كردند
مصر، باالخره دو كشور اروپايي را مجبور ن

نوامبر همان سال، 
صحراي سينا شد



(Azar, 1972: 183.  
آسـا   دانست با يك حملـه بـرق  

هرچنـد جنـگ سـوم بـه جنـگ      
ژانويـه   5روزه معروف است، ليكن سرنوشت اين جنـگ در سـاعات اول روز   

وي هـوايي  آساي اسـرائيل و انهـدام كامـل نيـر    
روز توانسـتند   6هـا طـي   

سراسر صحراي سينا، ساحل غربي رود اردن و قسمتي از ارتفاعات جوالن را اشغال 
، انورسادات به 1970عبدالناصر در سال 

وي با توجه به ضعف شديد مصر در مقابـل اسـرائيل،   
هاي اشغالي از راه مذاكره به اطـالع  
نمايندگان امريكا كه در مراسم تشييع جنازه جمال عبدالناصر شـركت كـرده بودنـد،    
 رسانيد و پس از آن طي سـخنراني خـود اعـالم كـرد حتـي حاضـر اسـت در قبـال        

نشيني اسرائيل از ساحل شرقي كانال سوئز، يك قرارداد صلح با اسـرائيل امضـا   
هـاي خـود موجـب     گيري

(middleeastmonitor, 03 February 2011). 
تا سـال  ) تشكيل اسرائيل

در . توان دوره تخاصم ناميـد 
اين دوره با تشكيل اسرائيل، كشورهاي عربي با حمايـت از فلسـطين بـه جنـگ بـا      

عنوان  ترين كشور عربي و به
مصر در اين دوران با گرد هـم آوردن  

وسـيله در   كنـد و بـدين  

پــرده و بــر جنــگ، گفتگوهــاي پشــت 
ها انجام شد كه ايـن گفتگوهـا بـه مبنـايي     
اسناد سري كه وزارت امور خارجـه امريكـا در   
سال منتشر نمود، نقش امريكـا را پـس از بريتانيـا در    
وضوح روشن ساخت 

(Azar, 1972: 183-184طلبي اسرائيل ايستادگي كند  در مقابل توسعه

دانست با يك حملـه بـرق   اسرائيل كه وخامت اوضاع مصر و سوريه را مي
هرچنـد جنـگ سـوم بـه جنـگ      . رو ساخت جهان عرب را با شكست سنگيني روبه

روزه معروف است، ليكن سرنوشت اين جنـگ در سـاعات اول روز   
آساي اسـرائيل و انهـدام كامـل نيـر     پس از حمله غافلگيرانه و برق

هـا طـي    اسـرائيلي . مصر، سوريه و اردن به نفع اسرائيل پايان يافـت 
سراسر صحراي سينا، ساحل غربي رود اردن و قسمتي از ارتفاعات جوالن را اشغال 

(Oren, 2002: 89-99). عبدالناصر در سال  پس از فوت جمال
وي با توجه به ضعف شديد مصر در مقابـل اسـرائيل،   . جمهوري مصر رسيد
هاي اشغالي از راه مذاكره به اطـالع   وفصل قضيه سرزمين تصميم خود را داير بر حل

نمايندگان امريكا كه در مراسم تشييع جنازه جمال عبدالناصر شـركت كـرده بودنـد،    
رسانيد و پس از آن طي سـخنراني خـود اعـالم كـرد حتـي حاضـر اسـت در قبـال        

نشيني اسرائيل از ساحل شرقي كانال سوئز، يك قرارداد صلح با اسـرائيل امضـا   
گيري اما اسرائيل با بهانه. رسميت بشناسد كند و اين كشور را به

(middleeastmonitor, 03 February 2011) شد كـه سـادات راه جنـگ را در پـيش گيـرد     

تشكيل اسرائيل( 1948هاي  يعني سالگونه كه مالحظه شد، اين دوره 
توان دوره تخاصم ناميـد  ديويد به امضا رسيد را مي كه معاهده صلح كمپ

اين دوره با تشكيل اسرائيل، كشورهاي عربي با حمايـت از فلسـطين بـه جنـگ بـا      
ترين كشور عربي و به عنوان بزرگ در اين ميان مصر به. آورند اسرائيل روي مي

مصر در اين دوران با گرد هـم آوردن  . شود ها مي رهبر امت عرب، پيشتاز اين جنگ
كنـد و بـدين   ريـزي مـي   هاي عرب، مبناي ناسيوناليسم عرب را طرح

  ).67-69: 1385شاذلي، (آورد  برابر اسرائيل به جنگ روي مي
بــر جنــگ، گفتگوهــاي پشــت  عــالوه 1979تــا  1948هــاي  بــين ســال

ها انجام شد كه ايـن گفتگوهـا بـه مبنـايي      اي توسط دولت مصر با اسرائيلي 
اسناد سري كه وزارت امور خارجـه امريكـا در   . ديويد تبديل شد براي معاهدة كمپ

سال منتشر نمود، نقش امريكـا را پـس از بريتانيـا در     30پس از گذشت  1979
وضوح روشن ساخت  راده اشغال براي اعراب بهتأمين صلح براي اسرائيل و تحميل ا
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در مقابل توسعه
اسرائيل كه وخامت اوضاع مصر و سوريه را مي

جهان عرب را با شكست سنگيني روبه
روزه معروف است، ليكن سرنوشت اين جنـگ در سـاعات اول روز    شش

پس از حمله غافلگيرانه و برق 1967
مصر، سوريه و اردن به نفع اسرائيل پايان يافـت 

سراسر صحراي سينا، ساحل غربي رود اردن و قسمتي از ارتفاعات جوالن را اشغال 
(99كنند 

جمهوري مصر رسيد رياست
تصميم خود را داير بر حل

نمايندگان امريكا كه در مراسم تشييع جنازه جمال عبدالناصر شـركت كـرده بودنـد،    
رسانيد و پس از آن طي سـخنراني خـود اعـالم كـرد حتـي حاضـر اسـت در قبـال        

نشيني اسرائيل از ساحل شرقي كانال سوئز، يك قرارداد صلح با اسـرائيل امضـا    عقب
كند و اين كشور را به

شد كـه سـادات راه جنـگ را در پـيش گيـرد     
گونه كه مالحظه شد، اين دوره  همان
كه معاهده صلح كمپ 1979

اين دوره با تشكيل اسرائيل، كشورهاي عربي با حمايـت از فلسـطين بـه جنـگ بـا      
اسرائيل روي مي

رهبر امت عرب، پيشتاز اين جنگ
هاي عرب، مبناي ناسيوناليسم عرب را طرح ملت

برابر اسرائيل به جنگ روي مي
بــين ســال

 محرمانه
براي معاهدة كمپ

1979سال 
تأمين صلح براي اسرائيل و تحميل ا
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و امريكا از طريق سفيران و وزيران فعال خود ابتـدا برقـراري صـلح جداگانـه ميـان      
عنوان نخستين گام طرح كرد تا پس از آن، كشـورهاي عربـي از   

كـه   ، يعني از زماني1977
هاي متعددي را تجربه 
در اين دوره معضل و مسئله امنيت، عامل مهمي در روابط طـرفين بـوده   

ي تـرين عامـل در روابـط راهبـردي بـا كشـورها      
وجودآمده بين طرفين و شكسـت اعـراب در   
هاي اروپايي ديگر به اين امر پـي بـرد كـه    

كنـد بلكـه    تنها به ساختارهاي امنيتي اين كشور لطمه سنگيني وارد مي
بـه همـين   . سـر ببرنـد  

دليل مسئله امنيت در خاورميانه و حل اين معضل بـراي مصـر و اسـرائيل كـه چنـد      
چنگ بزرگ را پشت سر گذاشته بودند، دولتمردان مصري را بر آن داشـت كـه تنهـا    
راه براي آرام شدن اوضاع، صلح با اسرائيل است؛ كما اينكه فشار كشـورهاي غربـي   
الملل و ساختار قدرت آن نفوذ داشت، باعـث  

پس در ايـن مرحلـه   . 
ترين عـاملي بـوده كـه باعـث     
نكه مصر، اسرائيل را رقيبي براي خـود  
دانست و در برابر موازنه تهديد اين كشور كه پشتيباني امريكـا را  
همراه داشت، به تهديد متقابل روي آورد؛ ضمن اينكه اول از همه اسـرائيل در  

ظر تالش براي تبديل شدن به يك كشور به دنبال حل معضل امنيت خود و تجديـدن 
در نظم امنيتي خاورميانه دست به تخاصم با مصر زد تا از طريق موازنه امنيت خـود  
با مصر، تهديدات فوري نسبت به موجوديت و منافع خـود را بـا كمـك كشـورهاي     

تـاريخ  جمهور مصر بـه فلسـطين اشـغالي، نقطـه عطفـي در      

و امريكا از طريق سفيران و وزيران فعال خود ابتـدا برقـراري صـلح جداگانـه ميـان      
عنوان نخستين گام طرح كرد تا پس از آن، كشـورهاي عربـي از    مصر و اسرائيل را به

  .(Telhami, 1999: 380)روي كنند  مصر دنباله
1977تا  1947هاي  بين سال شود، گونه كه مالحظه مي همان

هاي متعددي را تجربه  وجود آمده است، روابط مصر و اسرائيل تنش رژيم اسرائيل به
در اين دوره معضل و مسئله امنيت، عامل مهمي در روابط طـرفين بـوده   . كرده است

تـرين عامـل در روابـط راهبـردي بـا كشـورها       براي اسـرائيل امنيـت، مهـم   
وجودآمده بين طرفين و شكسـت اعـراب در    پس از چهار جنگ به. خاورميانه است

هاي اروپايي ديگر به اين امر پـي بـرد كـه     ها، مصر با فشار امريكا و دولت اين جنگ
تنها به ساختارهاي امنيتي اين كشور لطمه سنگيني وارد مي جنگ بيشتر نه

سـر ببرنـد   هم در حالت جنگ به هاي متمادي طرفين بايد نسبت به
دليل مسئله امنيت در خاورميانه و حل اين معضل بـراي مصـر و اسـرائيل كـه چنـد      
چنگ بزرگ را پشت سر گذاشته بودند، دولتمردان مصري را بر آن داشـت كـه تنهـا    
راه براي آرام شدن اوضاع، صلح با اسرائيل است؛ كما اينكه فشار كشـورهاي غربـي   

الملل و ساختار قدرت آن نفوذ داشت، باعـث   ه امريكا كه بر ساختار نظام بين
. ها انتخاب كند شد تا مصر، صلح با اسرائيل را بعد از اين جنگ

ترين عـاملي بـوده كـه باعـث      معماي امنيت براي طرفين از جمله براي اسرائيل مهم
نكه مصر، اسرائيل را رقيبي براي خـود  شده طرفين به جنگ با هم بپردازند، ضمن اي

دانست و در برابر موازنه تهديد اين كشور كه پشتيباني امريكـا را   در جهان اسالم مي
همراه داشت، به تهديد متقابل روي آورد؛ ضمن اينكه اول از همه اسـرائيل در  

تالش براي تبديل شدن به يك كشور به دنبال حل معضل امنيت خود و تجديـدن 
در نظم امنيتي خاورميانه دست به تخاصم با مصر زد تا از طريق موازنه امنيت خـود  
با مصر، تهديدات فوري نسبت به موجوديت و منافع خـود را بـا كمـك كشـورهاي     

  .ديگر از بين ببرد

 1977 -1994دوره شروع روابط 

جمهور مصر بـه فلسـطين اشـغالي، نقطـه عطفـي در       سفر انورسادات، رئيس

  

  

و امريكا از طريق سفيران و وزيران فعال خود ابتـدا برقـراري صـلح جداگانـه ميـان      
مصر و اسرائيل را به

مصر دنباله
همان

رژيم اسرائيل به
كرده است

براي اسـرائيل امنيـت، مهـم   . است
خاورميانه است

اين جنگ
جنگ بيشتر نه

هاي متمادي طرفين بايد نسبت به سال
دليل مسئله امنيت در خاورميانه و حل اين معضل بـراي مصـر و اسـرائيل كـه چنـد      
چنگ بزرگ را پشت سر گذاشته بودند، دولتمردان مصري را بر آن داشـت كـه تنهـا    
راه براي آرام شدن اوضاع، صلح با اسرائيل است؛ كما اينكه فشار كشـورهاي غربـي   

ه امريكا كه بر ساختار نظام بيناز جمل
شد تا مصر، صلح با اسرائيل را بعد از اين جنگ

معماي امنيت براي طرفين از جمله براي اسرائيل مهم
شده طرفين به جنگ با هم بپردازند، ضمن اي

در جهان اسالم مي
همراه داشت، به تهديد متقابل روي آورد؛ ضمن اينكه اول از همه اسـرائيل در   نيز به

تالش براي تبديل شدن به يك كشور به دنبال حل معضل امنيت خود و تجديـدن 
در نظم امنيتي خاورميانه دست به تخاصم با مصر زد تا از طريق موازنه امنيت خـود  
با مصر، تهديدات فوري نسبت به موجوديت و منافع خـود را بـا كمـك كشـورهاي     

ديگر از بين ببرد

دوره شروع روابط . 2-2

سفر انورسادات، رئيس



اين سفر بسترساز يك تحول تاريخي در منطقـه  
 ,Okman). شـود  آويـو محسـوب مـي   

ها، سفر سادات به قدس شريف يك تحول راهبـردي در  
صر از چرخه منازعات اعـراب و اسـرائيل   
تصميم سادات براي رفتن به فلسطين و آغـاز مـذاكره بـا اسـرائيل يـك      
طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم    

هـاي   بسياري از اسناد ايـن ارتباطـات و مالقـات   
 و ناصـر تـا دوران سـادات منتشـر شـده اسـت      

دو قـرارداد ميـان    1978
كـرد،   كه نقش ميانجي را بازي مـي 

 ,Quandt)خاورميانـه را همـوار كـرد    

عنـوان نمونـه و    ديويـد بـراي مصـر بـه    

هـاي   و عبـور آزاد كشـتي  

اين معاهده بدان معني بود كه مصر در حال حاضـر رسـماً نخسـتين كشـور     

آويـو بسـترهاي مسـاعدي بـراي     
ي از كشـورهاي افريقـايي دگربـار    

 Zitaran) مناسبات خود را با اسرائيل برقرار كردند و اسرائيل از حلقه انزوا خارج شد

هاي اقتصـادي و نظـامي   

اين سفر بسترساز يك تحول تاريخي در منطقـه  . منازعه اعراب و اسرائيل بوده است
آويـو محسـوب مـي    خاورميانه بود و نقطه آغاز مناسبات قاهره و تل

ها، سفر سادات به قدس شريف يك تحول راهبـردي در   به نظر اسرائيلي. 2 :2002)
صر از چرخه منازعات اعـراب و اسـرائيل   سياست خارجي مصر بود كه باعث شد م

تصميم سادات براي رفتن به فلسطين و آغـاز مـذاكره بـا اسـرائيل يـك       .بيرون برود
طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم     اقدام آني و ناگهاني نبوه، بلكه ميان رهبران دو طرف به

بسياري از اسناد ايـن ارتباطـات و مالقـات   . مذاكرات و گفتگوهايي بوده است
و ناصـر تـا دوران سـادات منتشـر شـده اسـت       فـاروق ري ميان طرفين از دوران 

(Karawan, 1994: 251 .1978ديويد در هفدهم سپتامبر  در كمپ
كه نقش ميانجي را بازي مـي  كارتر جيميامضا شد كه به گفته  بگينسادات و 

خاورميانـه را همـوار كـرد     اين دو قرارداد، راه اسـتقرار صـلح و ثبـات در   
2003:157.  

ديويـد بـراي مصـر بـه     هاي اصلي قرارداد كمپ نتايج و ويژگي
  :شرح ذيل است طور خالصه به

  :هاي مثبت الف ـ نتايج و ويژگي
 رسميت شناختن متقابل دو كشور؛ به. 

و عبـور آزاد كشـتي  جزيره سـينا   خروج كامل نيروهاي اسرائيل از شبه. 
 اسرائيل از كانال سوئز؛

اين معاهده بدان معني بود كه مصر در حال حاضـر رسـماً نخسـتين كشـور     . 
 رسميت شناختن اسرائيل است؛ عربي در به

آويـو بسـترهاي مسـاعدي بـراي      با برقراري روابط ميان مصر و اسرائيل، تل. 
ي از كشـورهاي افريقـايي دگربـار    بسـيار . دسـت آورد  ايجاد روابط با جهان عرب به

مناسبات خود را با اسرائيل برقرار كردند و اسرائيل از حلقه انزوا خارج شد
and Caplan, 2010: 39؛  

هاي اقتصـادي و نظـامي    كنندة كمك عنوان بخشي از معاهده، مصر دريافت به. 
 .(Sullivan, 1996: 37) از اياالت متحده و بعضاً اسرائيل بود

 :هاي منفي ب ـ نتايج و ويژگي
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منازعه اعراب و اسرائيل بوده است
خاورميانه بود و نقطه آغاز مناسبات قاهره و تل

(2002: 2-3

سياست خارجي مصر بود كه باعث شد م
بيرون برود

اقدام آني و ناگهاني نبوه، بلكه ميان رهبران دو طرف به
مذاكرات و گفتگوهايي بوده است

ري ميان طرفين از دوران س
(Karawan, 1994: 251-253)

سادات و 
اين دو قرارداد، راه اسـتقرار صـلح و ثبـات در   

2003:157-159)

نتايج و ويژگي
طور خالصه به به

الف ـ نتايج و ويژگي
1 .
2 .

اسرائيل از كانال سوئز؛
3 .

عربي در به
4 .

ايجاد روابط با جهان عرب به
مناسبات خود را با اسرائيل برقرار كردند و اسرائيل از حلقه انزوا خارج شد

and Caplan, 2010: 39-52)

5 .
از اياالت متحده و بعضاً اسرائيل بود

ب ـ نتايج و ويژگي
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ديويـد در   مصر پس از امضاي دو قرارداد صلح كمپ
با اسرائيل، از سوي اعـراب تحـريم و منـزوي    
اجالس سران عرب در بغداد، اين تحريم را مشروع ساخت و نهادهاي اتحاديـه  

 1989تـا   1979مـردم و دولـت مصـر از سـال     
تنها مصر زيان ديد، بلكه جهـان  

 ترين كشورشان، يعني مصر، زيان كالني ديدند؛

تو اي و جهاني در پر قدرت نظامي و مانورهاي سياسي مصر در محيط منطقه
(middleeastmonitor, 2010) )  ،1386صـبري :

آغـاز   1973روند مذاكرات ميان اسرائيل و اعراب بالفاصله پس از جنگ اكتبـر  
 90از دهـه  . پيگيري شد

تـري در مـذاكرات برعهـده گرفتـه     
  :عبارت بودند از

ويـژه در   هاي اشغالي اعـراب بـه  
هـاي راهبـردي ايـن    

اي كه به تضعيف و تفكيك جهان عـرب منجـر و   
توانسـت برتـري    از اين رهگذر، اسرائيل مـي 

  
، و تابسـتان  1996، 1992

توانستند  عليه اعراب و لبنان تحميل كرد و مصريان براساس معاهده صلح نمي
شكي نيست كه اسـرائيل در منازعـه اعـراب بـه     

كـه امنيـت و منـافع     دنبال حداكثر كردن امنيت خود است و بـدين لحـاظ تـا زمـاني    
 بـرداري را خواهـد كـرد   

در دوره دوم، زماني روابط بين مصـر و اسـرائيل درك و برداشـت    
ذهني رهبران مصر ازجمله سادات و بعد از آن مبارك، آنها را به اين نتيجه رساند كه 

ل بايـد بـا   الملـ  براي موازنه تهديد و همچنين رسيدن به منافع حداقلي در نظـام بـين  

مصر پس از امضاي دو قرارداد صلح كمپ: انزواي مصر در منطقه. 
با اسرائيل، از سوي اعـراب تحـريم و منـزوي     1979مارس  26و  1978سپتامبر 

اجالس سران عرب در بغداد، اين تحريم را مشروع ساخت و نهادهاي اتحاديـه  
مـردم و دولـت مصـر از سـال     . به تونس منتقل شـد عرب از قاهره 

تنها مصر زيان ديد، بلكه جهـان   هاي اين تحريم را تحمل كردند و در اين امر نه
ترين كشورشان، يعني مصر، زيان كالني ديدند؛ عرب با فقدان مهم

قدرت نظامي و مانورهاي سياسي مصر در محيط منطقه. 
(middleeastmonitor, 2010انعقاد قرارداد صلح با اسرائيل محدود شد 

روند مذاكرات ميان اسرائيل و اعراب بالفاصله پس از جنگ اكتبـر  
پيگيري شد 1991طور جدي پس از كنفرانس مادريد در سال  شده و به

تـري در مـذاكرات برعهـده گرفتـه      نقـش فعـال   مبارك به بعد مصر به رهبري حسني
عبارت بودند از 90اهداف اساسي اسرائيل از مذاكرات در دهه 

هاي اشغالي اعـراب بـه   حفظ و نگهداري حداكثر ممكن از سرزمين. 
هـاي راهبـردي ايـن     منطقه كرانه باختري رود اردن و تسلط بر منابع آبي و موقعيـت 

  
اي كه به تضعيف و تفكيك جهان عـرب منجـر و    مذاكرات به شيوه مديريت. 

از اين رهگذر، اسرائيل مـي . به ايجاد اختالفات ميان آنها كمك كند
  .(Zitaran and Caplan, 2010: 95-100)خود را بر اعراب حفظ كند 

1992، 1982، 1978هـاي   هـايي را در سـال   اسرائيل جنـگ 
عليه اعراب و لبنان تحميل كرد و مصريان براساس معاهده صلح نمي

شكي نيست كه اسـرائيل در منازعـه اعـراب بـه      .رفتار نظامي با اسرائيل داشته باشند
دنبال حداكثر كردن امنيت خود است و بـدين لحـاظ تـا زمـاني    

بـرداري را خواهـد كـرد    نازعه حـداكثر بهـره  اسرائيل در منطقه تأمين نشود، از اين م
(Eldar, 2003: 60).     در دوره دوم، زماني روابط بين مصـر و اسـرائيل درك و برداشـت

ذهني رهبران مصر ازجمله سادات و بعد از آن مبارك، آنها را به اين نتيجه رساند كه 
براي موازنه تهديد و همچنين رسيدن به منافع حداقلي در نظـام بـين  

  

  

1 .
سپتامبر  17
اجالس سران عرب در بغداد، اين تحريم را مشروع ساخت و نهادهاي اتحاديـه  . شد

عرب از قاهره 
هاي اين تحريم را تحمل كردند و در اين امر نه زيان

عرب با فقدان مهم
2 .

انعقاد قرارداد صلح با اسرائيل محدود شد 
81.(  

روند مذاكرات ميان اسرائيل و اعراب بالفاصله پس از جنگ اكتبـر  
شده و به

به بعد مصر به رهبري حسني
اهداف اساسي اسرائيل از مذاكرات در دهه . است

1 .
منطقه كرانه باختري رود اردن و تسلط بر منابع آبي و موقعيـت 

  مناطق؛
2 .

به ايجاد اختالفات ميان آنها كمك كند
خود را بر اعراب حفظ كند 

اسرائيل جنـگ 
عليه اعراب و لبنان تحميل كرد و مصريان براساس معاهده صلح نمي 2006

رفتار نظامي با اسرائيل داشته باشند
دنبال حداكثر كردن امنيت خود است و بـدين لحـاظ تـا زمـاني    

اسرائيل در منطقه تأمين نشود، از اين م
(Eldar, 2003: 60)

ذهني رهبران مصر ازجمله سادات و بعد از آن مبارك، آنها را به اين نتيجه رساند كه 
براي موازنه تهديد و همچنين رسيدن به منافع حداقلي در نظـام بـين  



الملـل، رهبـران    ضمن اينكه ساختار ظريف قدرت نظام بـين 
مصر را به اين نتيجه رساند كه براي اينكه بتوانند راهبردهاي خود را در اين سـاختار  
در ايـن دوره بـا وجـود مخالفـت     
هاي مختلف داخلي در مصر، ارتش و رهبران سياسـي  

ضـمن اينكـه   . منظور توازن با اسرائيل، معاهده صلح را امضا كردنـد 
اين قرارداد، پيش از هرچيز براي اسرائيل پيروزي بزرگي ايجـاد كـرد، زيـرا از ايـن     

ودي از معضـالت  طريق توانست با پيدا كردن شريكي راهبردي در خاورميانه، تا حد

هاي  سازي مناسبات و بروز تنش

بود كه مصر رهبري مذاكرات اعـراب و  

به توافقنامه غـزه ـ اريحـا    
اصـطالح صـلح    اين توافقنامه مبنـاي اصـلي طـرح بـه    
ميـان   2001تـا   1993

ين مصر در قرارداد طابا نقش مهمـي  

به اسرائيل ديكته كرده بود كـه بايـد نفـت و گـاز     
، 2000و  1994هاي  بين سال

شامل محصـوالت  صادرات، 
در عوض مصر هم گاز و نفت و همچنـين  
مصـر و اسـرائيل در ژوئـن    

مصـر  . ميليارد دالري صادرات گاز مصر به اسرائيل را امضا كردند
ميليارد مترمكعب گاز طبيعي را در طـول يـك   
ساله از طريق خط لوله از شهر اريش به شـهر مهـم و اسـتراتژيك شـيلكون     
طـي قـرارداد فيالدلفـي،    

ضمن اينكه ساختار ظريف قدرت نظام بـين . اسرائيل به صلح برسند
مصر را به اين نتيجه رساند كه براي اينكه بتوانند راهبردهاي خود را در اين سـاختار  

در ايـن دوره بـا وجـود مخالفـت     . دنبال كنند، بايد صلح با اسـرائيل را قبـول كننـد   
هاي مختلف داخلي در مصر، ارتش و رهبران سياسـي   روهاكثريت مردم و همچنين گ

منظور توازن با اسرائيل، معاهده صلح را امضا كردنـد  ـ نظامي مصر به
اين قرارداد، پيش از هرچيز براي اسرائيل پيروزي بزرگي ايجـاد كـرد، زيـرا از ايـن     

طريق توانست با پيدا كردن شريكي راهبردي در خاورميانه، تا حد
  .امنيتي خود بكاهد و ساختار داخلي خود را احسا كند

سازي مناسبات و بروز تنش دوره مذاكرات، روابط اقتصادي، عادي

 1994 - 2006اي 

بود كه مصر رهبري مذاكرات اعـراب و   1991پس از كنفرانس صلح مادريد در سال 
  .(Stein, 1991: 2)  عهده گرفت اسرائيل را به

به توافقنامه غـزه ـ اريحـا     1993مصر در كنفرانس اسلو كه سرانجام در سپتامبر 
اين توافقنامه مبنـاي اصـلي طـرح بـه    . منجر شد، نقش مهمي داشت

1993شده از سال  خاورميانه است و تمام تحوالت و مذاكرات انجام
ين مصر در قرارداد طابا نقش مهمـي  همچن. اسرائيل و ساف در چهارچوب آن است

  .در روند مذاكرات داشت
به اسرائيل ديكته كرده بود كـه بايـد نفـت و گـاز      1979از آنجا كه پيمان صلح 

بين سال. مصر را بخرد، روابط اقتصادي بين دو كشور آغاز شد
صادرات، . ميليون دالر كاال به مصر صادر كرده است 181اسرائيل 

در عوض مصر هم گاز و نفت و همچنـين  . هاي نفتي است شيميايي، كود و فراورده
مصـر و اسـرائيل در ژوئـن    . كنـد  محصوالت كشاورزي خود را به اسرائيل صادر مي

ميليارد دالري صادرات گاز مصر به اسرائيل را امضا كردند 5/2قرارداد 
ميليارد مترمكعب گاز طبيعي را در طـول يـك    5/1ه در اين قرارداد، تضمين كرده ك

ساله از طريق خط لوله از شهر اريش به شـهر مهـم و اسـتراتژيك شـيلكون     15
طـي قـرارداد فيالدلفـي،     2005همچنين اسرائيل و مصر در سال . اسرائيل صادر كند
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اسرائيل به صلح برسند
مصر را به اين نتيجه رساند كه براي اينكه بتوانند راهبردهاي خود را در اين سـاختار  

دنبال كنند، بايد صلح با اسـرائيل را قبـول كننـد   
اكثريت مردم و همچنين گ

ـ نظامي مصر به
اين قرارداد، پيش از هرچيز براي اسرائيل پيروزي بزرگي ايجـاد كـرد، زيـرا از ايـن     

طريق توانست با پيدا كردن شريكي راهبردي در خاورميانه، تا حد
امنيتي خود بكاهد و ساختار داخلي خود را احسا كند

دوره مذاكرات، روابط اقتصادي، عادي. 2- 3

اي  دوره

پس از كنفرانس صلح مادريد در سال 
اسرائيل را به

مصر در كنفرانس اسلو كه سرانجام در سپتامبر 
منجر شد، نقش مهمي داشت

خاورميانه است و تمام تحوالت و مذاكرات انجام
اسرائيل و ساف در چهارچوب آن است

در روند مذاكرات داشت
از آنجا كه پيمان صلح 

مصر را بخرد، روابط اقتصادي بين دو كشور آغاز شد
اسرائيل 

شيميايي، كود و فراورده
محصوالت كشاورزي خود را به اسرائيل صادر مي

قرارداد  2005
در اين قرارداد، تضمين كرده ك

15دوره 
اسرائيل صادر كند
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اسلحه  نيروي امنيتي مصر در مرز غزه مستقر شوند تا از قاچاق
(The Israel Project, Jerusalem Office.   دو كشـور

با اين وجود مصـر از روابـط   
بـه همـين دليـل سـطح     
المللـي بسـيار پـايين    

هـا   درصد از مصري 30
تـر   در اين بين هرچـه اوضـاع اقتصـادي مصـر وخـيم     

ــي    ــي م ــتر متك ــا بيش ــت امريك ــه حماي ــر ب ــان مص ــود  س ش

هاي اخير هرگز روند عادي نداشته 
اي اسرائيل و منازعه اعراب ـ اسـرائيل   
عنوان صلح سرد نـام بـرده   

رغم كاهش برخي از منابع توانمندي آن، در مقايسـه  
با ديگر بازيگران منطقه هنوز قادر است بر روند تحوالت منطقه خاورميانه تأثيرگذار 
ارزيابي راهبردي نخبگان مصر درباره اسرائيل در قالـب منبـع تهديـد تعريـف     
حضـور نيروهـاي نظـامي اسـرائيل و     
اي آن در مرزهاي مصر، و روابط راهبردي امريكـا و اسـرائيل كـه    

(Gazit, 2009: 69.  
انـد عبارتنـد    قـرارداده 

  شكست گفتگوهاي تشكيالت خودگردان فلسطين با اسرائيل؛
  ؛2000

مؤسسـه تحقيقـات و   
تـوان بـه    با بررسي اين رويدادها مـي 

نيروي امنيتي مصر در مرز غزه مستقر شوند تا از قاچاق 750توافق كردند كه 
(The Israel Project, Jerusalem Office, 2011به اين منطقه جلـوگيري كننـد   

با اين وجود مصـر از روابـط   . هاي كشاورزي خود را توسعه دادند همچنين همكاري
بـه همـين دليـل سـطح     . بـرد  دليل اقتصاد بيمار خود سود زيـادي نمـي   با اسرائيل به

المللـي بسـيار پـايين     ر نسبت بـه اسـتانداردهاي بـين   استانداردهاي زندگي مردم مص
30الي  20سازمان ملل متحد تخمين زده است كه حدود 

در اين بين هرچـه اوضـاع اقتصـادي مصـر وخـيم     . كنند زير خط فقر زندگي مي
ــان  ــه هم ــود، ب ــي    ش ــي م ــتر متك ــا بيش ــت امريك ــه حماي ــر ب ــان مص س

(middleeastmonitor, 03 February 2011).  
هاي اخير هرگز روند عادي نداشته  آويو طي دهه روابط سياسي ميان قاهره و تل
اي اسرائيل و منازعه اعراب ـ اسـرائيل    هاي منطقه است و همواره تحت تأثير سياست

عنوان صلح سرد نـام بـرده    به همين دليل از روابط بين مصر و اسرائيل به .بوده است
 (Freedman, 1998: 88).  

رغم كاهش برخي از منابع توانمندي آن، در مقايسـه   از ديدگاه اسرائيل، مصر به
با ديگر بازيگران منطقه هنوز قادر است بر روند تحوالت منطقه خاورميانه تأثيرگذار 
ارزيابي راهبردي نخبگان مصر درباره اسرائيل در قالـب منبـع تهديـد تعريـف     

حضـور نيروهـاي نظـامي اسـرائيل و     : ترين علل اين ارزيابي عبارتند از مهم. 
اي آن در مرزهاي مصر، و روابط راهبردي امريكـا و اسـرائيل كـه     هاي هسته

(Gazit, 2009: 69-75) امريكا را ملزم به دفاع از اسرائيل كرده است

قـرارداده  ترين مسائلي كه روابط مصر و اسرائيل را تحت تإثير مهم

شكست گفتگوهاي تشكيالت خودگردان فلسطين با اسرائيل؛. 
2000حضور مداوم نيروهاي اسرائيلي در جنوب لبنان تا سال. 
  سازي؛ سازي و يهودي تداوم شهرك. 
  ؛1994كشتار فلسطينيان در مسجد الخليل در فوريه . 
مؤسسـه تحقيقـات و   ( 1997ل در سال اجرا گذاشتن توافق الخلي تأخير در به. 

با بررسي اين رويدادها مـي ). 346: 1389هاي سياسي ـ علمي ندا،  

  

  

توافق كردند كه 
به اين منطقه جلـوگيري كننـد   

همچنين همكاري
با اسرائيل به

استانداردهاي زندگي مردم مص
سازمان ملل متحد تخمين زده است كه حدود . است

زير خط فقر زندگي مي
ــي ــان  م ــه هم ــود، ب ش

tor, 03 February 2011)

روابط سياسي ميان قاهره و تل
است و همواره تحت تأثير سياست

بوده است
 شود مي

از ديدگاه اسرائيل، مصر به
با ديگر بازيگران منطقه هنوز قادر است بر روند تحوالت منطقه خاورميانه تأثيرگذار 

ارزيابي راهبردي نخبگان مصر درباره اسرائيل در قالـب منبـع تهديـد تعريـف     . باشد
. شود مي

هاي هسته نيروگاه
امريكا را ملزم به دفاع از اسرائيل كرده است

مهم
  :از

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

هاي سياسي ـ علمي ندا،   پژوهش



اين نتيجه رسيد كه با وجود انعقاد قرارداد صـلح، روابـط سياسـي اسـرائيل و مصـر      
اي كـه هرگـاه دولـت مصـر     
اسرائيل اتخاذ كرده، كلية احزاب موافق يا مخالف دولت مصر، از ايـن  
عنوان كشوري كه هم بـا اراضـي   
توانـد داراي تـأثيرات   
رف فلسـطيني ـ اسـرائيلي باشـد،     
هاي ايجادشده مطرح بـوده اسـت   

347.(  
در دوره سوم روابط مصر و اسرائيل، با توجه به شكل گرفتن روابط دو طـرف  
و عادي شدن مناسبات، دو طرف ضمن اينكه 
هـاي اقتصـادي روي   
در اين دوره با توجه به مشكالت امنيتي و موازنه بين دو طرف، هركـدام از  

وضعيت نوعي براي حداكثر كردن منافع خود و تجديدنظر در 
. بزننـد ... الملل دست به افزايش نفوذ ديپلماتيك، نظـامي و 

هاي اين نفوذ بـراي هـر دو طـرف گـاه خودشـان بودنـد و گـاه بـراي مصـر          
عهده گرفتن نقـش رهبـري در منازعـات اعـراب ـ اسـرائيل و       

توانـد اسـرائيل را    منطقه است كه مي
به همين منوال اسرائيل نيز ضمن به حداكثر رساندن منافع امنيتـي خـود،   

خواسـت از   از طريق مصر به دنبال شركاي راهبردي ديگري در منطقـه بـوده و نمـي   
مجراي مصر به جهان عرب وارد شود و در مذاكرات با اعراب برگ برنده به دسـت  

عنـوان يـك    در اين بين امريكا نيز بـه 
المللي بين اين دو، نقش ميانجي را 
ضمن اينكه امريكا پس از امضاي معاهـده صـلح توسـط مصـر     
بـراي برعهـده گـرفتن نقـش     

  .هاي مختلف مالي و نظامي را به اين كشور گسيل داد

اين نتيجه رسيد كه با وجود انعقاد قرارداد صـلح، روابـط سياسـي اسـرائيل و مصـر      
اي كـه هرگـاه دولـت مصـر      گونـه  صورت كامل دوستانه نبـوده اسـت، بـه    گاه به

اسرائيل اتخاذ كرده، كلية احزاب موافق يا مخالف دولت مصر، از ايـن  موضعي عليه 
عنوان كشوري كه هم بـا اراضـي    با اين وجود، مصر به. اند گيري حمايت كرده

توانـد داراي تـأثيرات    فلسطين اشغالي و هم با نوار غزه داراي مرز مشترك است، مي
رف فلسـطيني ـ اسـرائيلي باشـد،     هاي ميان دو ط ها و درگيري قابل توجهي در بحران

هاي ايجادشده مطرح بـوده اسـت    عنوان يك ميانجي تأثيرگذار بر عرصة بحران
347: 1389هاي سياسي ـ علمي ندا،  مؤسسه تحقيقات و پژوهش

در دوره سوم روابط مصر و اسرائيل، با توجه به شكل گرفتن روابط دو طـرف  
و عادي شدن مناسبات، دو طرف ضمن اينكه  و گذشت چند سال از امضاي معاهده

هـاي اقتصـادي روي    كردند، بـه فعاليـت   هنوز به هم از دريچه موازنه تهديد نگاه مي
در اين دوره با توجه به مشكالت امنيتي و موازنه بين دو طرف، هركـدام از  . 

نوعي براي حداكثر كردن منافع خود و تجديدنظر در  كردند، به آنها سعي مي
الملل دست به افزايش نفوذ ديپلماتيك، نظـامي و  خود در ساختار نظام بين

هاي اين نفوذ بـراي هـر دو طـرف گـاه خودشـان بودنـد و گـاه بـراي مصـر          
عهده گرفتن نقـش رهبـري در منازعـات اعـراب ـ اسـرائيل و        كشورهاي عربي و به

منطقه است كه مي همچنين تقويت اين ديدگاه كه تنها كشوري در
به همين منوال اسرائيل نيز ضمن به حداكثر رساندن منافع امنيتـي خـود،   . كنترل كند

از طريق مصر به دنبال شركاي راهبردي ديگري در منطقـه بـوده و نمـي   
مجراي مصر به جهان عرب وارد شود و در مذاكرات با اعراب برگ برنده به دسـت  

در اين بين امريكا نيز بـه . افتد و اسرائيل تحت كنترل مصر باشد
المللي بين اين دو، نقش ميانجي را  عنوان قدرت بين متغير دخيل در مواقع بحراني به

ضمن اينكه امريكا پس از امضاي معاهـده صـلح توسـط مصـر     . برعهده داشته است
بـراي برعهـده گـرفتن نقـش      گونه كه وعده داده بود، ضـمن كمـك بـه مصـر    

هاي مختلف مالي و نظامي را به اين كشور گسيل داد اي، سيل كمك
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اين نتيجه رسيد كه با وجود انعقاد قرارداد صـلح، روابـط سياسـي اسـرائيل و مصـر      
گاه به هيچ

موضعي عليه 
گيري حمايت كرده موضع

فلسطين اشغالي و هم با نوار غزه داراي مرز مشترك است، مي
قابل توجهي در بحران

عنوان يك ميانجي تأثيرگذار بر عرصة بحران لذا به
مؤسسه تحقيقات و پژوهش(

در دوره سوم روابط مصر و اسرائيل، با توجه به شكل گرفتن روابط دو طـرف  
و گذشت چند سال از امضاي معاهده

هنوز به هم از دريچه موازنه تهديد نگاه مي
. آوردند

آنها سعي مي
خود در ساختار نظام بين

هاي اين نفوذ بـراي هـر دو طـرف گـاه خودشـان بودنـد و گـاه بـراي مصـر           حوزه
كشورهاي عربي و به

همچنين تقويت اين ديدگاه كه تنها كشوري در
كنترل كند

از طريق مصر به دنبال شركاي راهبردي ديگري در منطقـه بـوده و نمـي   
مجراي مصر به جهان عرب وارد شود و در مذاكرات با اعراب برگ برنده به دسـت  

افتد و اسرائيل تحت كنترل مصر باشدمصر بي
متغير دخيل در مواقع بحراني به

برعهده داشته است
گونه كه وعده داده بود، ضـمن كمـك بـه مصـر     همان
اي، سيل كمك منطقه
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شود  اي امريكا محسوب مي
وند مذاكرات صـلح  و هر تحولي در مصر و سياست خارجي آن از جمله تحول در ر

و بعد از  1981كه حسني مبارك در سال 
شـده در   انتقال قدرت، بر ادامه مذاكرات صلح و پايبندي مصر بر معاهـدات تصـريح  

تـرين   عنـوان بـزرگ   تواند در آينده به
امريكا اگرچه يكي از توليدكنندگان و فروشندگان 
ها است، ولي دو استراتژي را در قبال مصـر در منطقـه دنبـال    
يكي همكاري و همبستگي مصر ـ اسـرائيل و دومـي حفـظ برتـري نظـامي       

از منطقـه در   بـوش در كنفـرانس آنـاپوليس و ديـدار    
اند همكاري امنيتي و اطالعاتي خود را بـا اسـرائيل تـا    

قـاهره در ايـن   . انهدام و نابودي مقاومت در فلسطين به رهبري حمـاس ادامـه دهـد   
. اسـت جريان تحميلي متحمل فشارهاي سياسي و مـالي از سـوي واشـينگتن شـده     

اسرائيل و امريكا با اعمال فشارهاي گوناگون تالش دارند، رويكرد مداخله مصـر در  
هاي امنيتي و سياسي اسرائيل تنظيم كنند و در ايـن  

روزه لبنـان،  33با آغـاز جنـگ   
مصر و چنـد كشـور   . 

اهللا را مسئول شـروع جنـگ   
). 118: 1389الحـافظ،  

گداختـه  روزه كـه اسـرائيل آن را عمليـات سـرب     
دهـد اسـرائيل در    ليكس منتشر شده كه نشان مـي 

هـاي   اين اسـناد در خبرگـذاري  
؛ (France24, 2009) منتشــر شــده اســت

 2006مبارك از سـال  
  :و با همكاري اسرائيل در پرونده مذاكرات صلح انجام داده عبارتند از

 2006 -2011دورة همكاري و همبستگي 

اي امريكا محسوب مي مصر در كنار اسرائيل، تركيه و عربستان از متحدان منطقه
و هر تحولي در مصر و سياست خارجي آن از جمله تحول در ر

كه حسني مبارك در سال  زماني. گذارد بر روابط آن با امريكا تأثير مي
انتقال قدرت، بر ادامه مذاكرات صلح و پايبندي مصر بر معاهـدات تصـريح  

تواند در آينده به تأكيد كرد، ثابت شد كه مصر مي 1979
امريكا اگرچه يكي از توليدكنندگان و فروشندگان . در خاورميانه باشدمتحد اسرائيل 

ها است، ولي دو استراتژي را در قبال مصـر در منطقـه دنبـال     اصلي سالح به مصري
يكي همكاري و همبستگي مصر ـ اسـرائيل و دومـي حفـظ برتـري نظـامي       . 

  .(Gerges, 1995: 72-75) اسرائيل بر مصر
در كنفـرانس آنـاپوليس و ديـدار     لمرتاوامريكا و دولت 

اند همكاري امنيتي و اطالعاتي خود را بـا اسـرائيل تـا     از مصر خواسته 2008
انهدام و نابودي مقاومت در فلسطين به رهبري حمـاس ادامـه دهـد   

جريان تحميلي متحمل فشارهاي سياسي و مـالي از سـوي واشـينگتن شـده     
اسرائيل و امريكا با اعمال فشارهاي گوناگون تالش دارند، رويكرد مداخله مصـر در  

هاي امنيتي و سياسي اسرائيل تنظيم كنند و در ايـن   قضيه فلسطين را به سود اولويت
با آغـاز جنـگ    .(Odonnel, 2008: 30) راه از هيچ امري فروگذار نيستند

. تر شد ه اتخاذ كرد به اسرائيل نزديكنوعي با موضعي ك
اهللا را مسئول شـروع جنـگ    حزب... عربي ديگر از جمله عربستان، كويت، امارات و

الحـافظ،  (نوعي توجيه كردند  معرفي نموده و تجاوزگري اسرائيل را به
روزه كـه اسـرائيل آن را عمليـات سـرب     22در مورد نقش مصر در جنـگ  

ليكس منتشر شده كه نشان مـي  ناميده بود، اسناد جديدي از ويكي
اين اسـناد در خبرگـذاري   .اين جنگ با جنبش فتح و مصر هماهنگ بوده است

منتشــر شــده اســت 24متعــدد از جملــه شــبكه خبــري فــرانس 
(wikileaks.ch, 2009).  
مبارك از سـال   اماتي كه دولت مصر در زمان حسنيترين اقد در واقع مهم

و با همكاري اسرائيل در پرونده مذاكرات صلح انجام داده عبارتند از
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مصر در كنار اسرائيل، تركيه و عربستان از متحدان منطقه
و هر تحولي در مصر و سياست خارجي آن از جمله تحول در ر

بر روابط آن با امريكا تأثير مي
انتقال قدرت، بر ادامه مذاكرات صلح و پايبندي مصر بر معاهـدات تصـريح  

1979قرارداد 
متحد اسرائيل 

اصلي سالح به مصري
. كند مي

اسرائيل بر مصر
امريكا و دولت 

2008ژانويه 
انهدام و نابودي مقاومت در فلسطين به رهبري حمـاس ادامـه دهـد   

جريان تحميلي متحمل فشارهاي سياسي و مـالي از سـوي واشـينگتن شـده     
اسرائيل و امريكا با اعمال فشارهاي گوناگون تالش دارند، رويكرد مداخله مصـر در  

قضيه فلسطين را به سود اولويت
راه از هيچ امري فروگذار نيستند

نوعي با موضعي ك مصر به
عربي ديگر از جمله عربستان، كويت، امارات و

معرفي نموده و تجاوزگري اسرائيل را به
در مورد نقش مصر در جنـگ  

ناميده بود، اسناد جديدي از ويكي
اين جنگ با جنبش فتح و مصر هماهنگ بوده است

متعــدد از جملــه شــبكه خبــري فــرانس 
(wikileaks.ch, 2009)

در واقع مهم
و با همكاري اسرائيل در پرونده مذاكرات صلح انجام داده عبارتند از



مبـارك پـس از شكسـت جريـان     
شـد، بـا    المللي محسوب مـي 

فشار به جريان حماس از اين جنبش خواست، وزرايي را در دولت در اختيار 
اي صورت گرفت كه بـه  
اين درحالي بود كه ملت فلسطين در انتخابـات  

هـاي فـتح را    هاي انتخاباتي جنبش حماس رأي دادنـد و برنامـه  

(Pchrgaza, December 2009).  
منظور محاصـره كامـل مـردم در    

پـس از  : هاي شكست محاصره غزه به اين منطقـه 
بر ارتكاب جنايت جنگـي توسـط اسـرائيل در جريـان     

 ,Goldstone) المللي با مردم غزه آغاز شـد 

هـاي راهبـردي مصـر و    
عنـوان ضـلع سـوم ايـن اتحـاد      

ضـلعي در   يك امنيتي سـه 
هـاي   وجود آمد كـه ناشـي از تهديـد بـالقوه كشـور     

جنـگ  (هاي عربي عليه موجوديت اسـرائيل بـود   
غزه و اتفاقات پس از آن، اعتراضات كشورهاي خاورميانه را نسـبت بـه اسـرائيل بيشـتر     
و مصر هم در ايجاد اين حلقه اتحـاد، تحـت تـأثير پيمـان اسـتراتژيك خـويش بـا        
هـاي سـازنده سياسـت    
شدة آن به اقدامات مبارك در جنگ غزه و همچنـين  
امـا مبـارك و سـاختار حاكمـه     
هاي قدرت خود و ساختار نظـام  

هـاي خـود    بار نيز جلـوي افكـار عمـومي ايسـتادند و بـه همكـاري      

مبـارك پـس از شكسـت جريـان      حسني: طرح موسوم به آشتي ملي فلسطين. 
المللي محسوب مـي  اي و بين نوعي متحد قاهره در مناسبات منطقه فتح كه به

فشار به جريان حماس از اين جنبش خواست، وزرايي را در دولت در اختيار 
اي صورت گرفت كه بـه   اين درخواست در چهارچوب پرونده. جريان فتح قرار دهد

اين درحالي بود كه ملت فلسطين در انتخابـات  . معروف شد» آشتي ملي مصر
هاي انتخاباتي جنبش حماس رأي دادنـد و برنامـه   به برنامه 2006
  .(Siasat, 24 January 2010)نپذيرفتند 

(Pchrgaza, December 2009) روزه22بستن گذرگاه رفح در طول جنگ . 

منظور محاصـره كامـل مـردم در     والدي در مرز با نوار غزه بهاحداث ديوار ف. 
  .(middleeastmonitor, 2010)اين منطقه 

هاي شكست محاصره غزه به اين منطقـه  جلوگيري از ورود كاروان. 
بر ارتكاب جنايت جنگـي توسـط اسـرائيل در جريـان      گزارش قاضي گلدستون مبني

المللي با مردم غزه آغاز شـد  ينهاي ب روزه، موجي از همدردي22
Reporter, 2009).  

هـاي راهبـردي مصـر و     در دوره چهارم روابط مصـر و اسـرائيل حـوزه همكـاري    
عنـوان ضـلع سـوم ايـن اتحـاد       در ايـن دوره، نقـش امريكـا بـه    . يابد اسرائيل افزايش مي
يك امنيتي سـه در واقع در اين دوره يك اتحاد استراتژ. شود راهبردي بيشتر مي

وجود آمد كـه ناشـي از تهديـد بـالقوه كشـور      منطقه بين اسرائيل، امريكا و مصر به
هاي عربي عليه موجوديت اسـرائيل بـود    خاورميانه از جمله ايران، تركيه و كشور

غزه و اتفاقات پس از آن، اعتراضات كشورهاي خاورميانه را نسـبت بـه اسـرائيل بيشـتر     
و مصر هم در ايجاد اين حلقه اتحـاد، تحـت تـأثير پيمـان اسـتراتژيك خـويش بـا        

هـاي سـازنده سياسـت     كم گـروه  در اين دوره است كه كم. اسرائيل و امريكا قرار داشت
شدة آن به اقدامات مبارك در جنگ غزه و همچنـين   داخلي مصر و جامعه مدني سركوب

امـا مبـارك و سـاختار حاكمـه     . كننـد  ميهاي مبارك اعتراض  ديگر اقدامات و كارشكني
هاي قدرت خود و ساختار نظـام   رهبران مصر با درك و برداشتي كه از منابع و توانمندني

بار نيز جلـوي افكـار عمـومي ايسـتادند و بـه همكـاري       الملل دارند، اين
  .براساس معاهده صلح با اسرائيل و امريكا ادامه دادند
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1 .
فتح كه به

فشار به جريان حماس از اين جنبش خواست، وزرايي را در دولت در اختيار اعمال 
جريان فتح قرار دهد

آشتي ملي مصر« طرح
2006سال 

نپذيرفتند 
2 .
3 .

اين منطقه 
4 .

گزارش قاضي گلدستون مبني
22جنگ 

Reporter, 2009)

در دوره چهارم روابط مصـر و اسـرائيل حـوزه همكـاري    
اسرائيل افزايش مي
راهبردي بيشتر مي

منطقه بين اسرائيل، امريكا و مصر به
خاورميانه از جمله ايران، تركيه و كشور

غزه و اتفاقات پس از آن، اعتراضات كشورهاي خاورميانه را نسـبت بـه اسـرائيل بيشـتر     
و مصر هم در ايجاد اين حلقه اتحـاد، تحـت تـأثير پيمـان اسـتراتژيك خـويش بـا        ) كرد

اسرائيل و امريكا قرار داشت
داخلي مصر و جامعه مدني سركوب

ديگر اقدامات و كارشكني
رهبران مصر با درك و برداشتي كه از منابع و توانمندني

الملل دارند، اين بين
براساس معاهده صلح با اسرائيل و امريكا ادامه دادند
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پردازيم كه درواقع روابط مصر و اسرائيل پـس  
رود؟  وجودآمده در مصر و بركناري مبارك به كـدام سـمت پـيش مـي    

كند و در خالل بحث از روابط 
انقالبات  2011در اوايل سال 

شروع قدرت جنبش اعتراضـي  
مثابـه ويروسـي بـه ديگـر كشـورهاي      

در . ه سـرايت كـرده اسـت   
طـور بـالقوه بـه دو     نتيجه از ميان تمام اين موارد، شايد بتوان گفت انقالب مصر، بـه 

نخست به دليل نقـش مهـم   
اي مهم براي امريكـا و دوم بـه دليـل روابـط مصـر و      

 25آغـاز اعتراضـات در مصـر روز    
در صف مقدم معترضان، افراد جـواني حضـور داشـتند كـه از جريانـات      

خواسـتند مبـارك    معترضـان مصـري مـي   
. الح مصر بودساله استعفا دهد و اين نخستين گام براي اص

المللي پنهان از طرف امريكـا و اتحاديـه اروپـا بـراي كـاربرد      
جمهور اعالم كرد كه مبـارك  

نكتـه  . دست گرفته است
جه كرد، حمايت اياالت متحده در روزهاي آخـر از اسـتعفاي   
مبارك است كه اين تهديدي براي روابط مصر و اسرائيل بـود كـه در حالـت صـلح     
واكنش اسرائيل از همان اول به تحوالت مصر 
س مشـترك بـا همتـاي    
، عنوان كرده بود كه از تبديل مصر به يـك ايـران اسـالمي ديگـر     
پيشتر روزنامه اسرائيلي هاآرتص ضمن انتقاد از امريكـا كـه در   
روزهاي آخر از مبارك حمايت نكرد، تأكيد كرده بود كه اسرائيل در روزهـاي آخـر   
ثبات در مصر انتقادات خود را از مبـارك محـدود كـرده    
شبكه الجزيره نيـز گـزارش داده بـود كـه وزارت امـور      

  سئلة اسرائيل بعد از سقوط مبارك تحوالت مصر و م

پردازيم كه درواقع روابط مصر و اسرائيل پـس   در اين بخش به سؤال اصلي مقاله مي
وجودآمده در مصر و بركناري مبارك به كـدام سـمت پـيش مـي     از تحوالت به

كند و در خالل بحث از روابط  پاسخ به اين پرسش، فرضيه اصلي مقاله را آزمون مي
در اوايل سال . شود سرائيل، فرضيه فرعي مقاله نيز آزمون ميمصر و ا

شروع قدرت جنبش اعتراضـي  . خاورميانه در بعضي از كشورهاي منطقه پديدار شد
مثابـه ويروسـي بـه ديگـر كشـورهاي       سـرعت بـه   مردم كه از تونس شروع شـد، بـه  

ه سـرايت كـرده اسـت   خاورميانه ازجمله يمن، مصر، بحرين، ليبي و اخيراً سوري
نتيجه از ميان تمام اين موارد، شايد بتوان گفت انقالب مصر، بـه 

نخست به دليل نقـش مهـم   . جاي گذاشت الملل به دليل تأثير بيشتري بر سياست بين
اي مهم براي امريكـا و دوم بـه دليـل روابـط مصـر و       عنوان يك متحد منطقه

آغـاز اعتراضـات در مصـر روز    . هاي اعراب، اسرائيل ه كشمكشاسرائيل و مسئل
در صف مقدم معترضان، افراد جـواني حضـور داشـتند كـه از جريانـات      . ژانويه بود

معترضـان مصـري مـي   . المللـي آگـاه بودنـد    سياست داخلي و بين
ساله استعفا دهد و اين نخستين گام براي اص30عنوان يك ديكتاتور 
المللي پنهان از طرف امريكـا و اتحاديـه اروپـا بـراي كـاربرد       با وجود فشارهاي بين

جمهور اعالم كرد كه مبـارك   خشونت عليه معترضان، سرانجام معاون سليمان، رئيس
دست گرفته است استعفا داده و شورايعالي نيروهاي مسلح، كنترل كشور را به

جه كرد، حمايت اياالت متحده در روزهاي آخـر از اسـتعفاي   مهمي كه بايد به آن تو
مبارك است كه اين تهديدي براي روابط مصر و اسرائيل بـود كـه در حالـت صـلح     

واكنش اسرائيل از همان اول به تحوالت مصر . (Ikfal Raharjo, 2011) سرد قرار داشتند
س مشـترك بـا همتـاي    وزير اسرائيل در يك كنفران ، نخستنتانياهو .كننده بود

، عنوان كرده بود كه از تبديل مصر به يـك ايـران اسـالمي ديگـر     مركلآلماني خود 
پيشتر روزنامه اسرائيلي هاآرتص ضمن انتقاد از امريكـا كـه در   . شدت نگران است

روزهاي آخر از مبارك حمايت نكرد، تأكيد كرده بود كه اسرائيل در روزهـاي آخـر   
ثبات در مصر انتقادات خود را از مبـارك محـدود كـرده     حكومت مبارك براي حفظ
(Ravid, 24 June 2011).       شبكه الجزيره نيـز گـزارش داده بـود كـه وزارت امـور

  

  

تحوالت مصر و م. 3

در اين بخش به سؤال اصلي مقاله مي
از تحوالت به

پاسخ به اين پرسش، فرضيه اصلي مقاله را آزمون مي
مصر و ا

خاورميانه در بعضي از كشورهاي منطقه پديدار شد
مردم كه از تونس شروع شـد، بـه  

خاورميانه ازجمله يمن، مصر، بحرين، ليبي و اخيراً سوري
نتيجه از ميان تمام اين موارد، شايد بتوان گفت انقالب مصر، بـه 

دليل تأثير بيشتري بر سياست بين
عنوان يك متحد منطقه مصر به

اسرائيل و مسئل
ژانويه بود

سياست داخلي و بين
عنوان يك ديكتاتور  به

با وجود فشارهاي بين
خشونت عليه معترضان، سرانجام معاون سليمان، رئيس

استعفا داده و شورايعالي نيروهاي مسلح، كنترل كشور را به
مهمي كه بايد به آن تو

مبارك است كه اين تهديدي براي روابط مصر و اسرائيل بـود كـه در حالـت صـلح     
سرد قرار داشتند

كننده بود نگران
آلماني خود 

شدت نگران است به
روزهاي آخر از مبارك حمايت نكرد، تأكيد كرده بود كه اسرائيل در روزهـاي آخـر   

حكومت مبارك براي حفظ
(Ravid, 24 June 2011است 



گيري در مـورد   خارجه اسرائيل تمام سفراي خود را از كشورهاي منطقه براي تصميم
تظـاهرات  . تحوالت مصر و سناريوهاي احتمالي آينده اين كشـور فراخوانـده اسـت   

شدت بـه وحشـت انداختـه و مقامـات نظـامي ايـن رژيـم طـي         
هاي كلي خود را براي آينده مصر بررسـي  
ترين تهديـد بـراي آينـده روابـط     
المسلمين و يـا حـاكم شـدن    

المسـلمين در   اخـوان 
مصر يك تهديد بزرگ براي اسرائيل در مناقشات اعراب، اسرائيل است و منافع ملي 

وزيـر  ، ايهود بـاراك 
. شـويم  ما براي بدترين وضعيت آمـاده مـي  

همچنين وي اظهار داشته است كه اسرائيل بايد براي ارتقاء بلندمدت امنيت خود در 
ارتقاء توان دفاعي اسـرائيل  
. هاي نظامي آن بعد از تحوالت مصر شـده اسـت  

هرساله توان دفاعي خـود را افـزايش   
تـر شـدن اوضـاع،     به دليل پيمان صـلح بـا مصـر و آرام   

درصـد   9 درصد توليد ناخالص ملي خود به حـدود 
انقالبي كه در مصر انجام شـد روح افكـار   
شده در مصـر پـس از دوران   
استبدادي مبـارك، دوبـاره بـراي تغييـر سـاخت سياسـت داخلـي و خـارجي مصـر          
وقوع پيوست، بيداري افكار عمـومي و  
تا قبل از فروپاشي دولت مبارك، دولـت در برابـر جامعـه    

تنهـايي تصـميم    مدني در مصر مستقل بود و در عرصه داخلي و سياست خارجي بـه 
در اين بين قدرت سياسي ملي هم در واقع قدرت دولت بود و نه قـدرت  
اين اتفاق مهم بدون شك باعـث تغييـر سـاخت سياسـت داخلـي و      

هـاي زمـاني و    بر همـين اسـاس و بـا توجـه بـه دوره     
، عرصـه سياسـت   2011

 توانسـتند  داخلي مصر و همچنين افكـار عمـومي در مـورد رابطـه بـا اسـرائيل نمـي       

خارجه اسرائيل تمام سفراي خود را از كشورهاي منطقه براي تصميم
تحوالت مصر و سناريوهاي احتمالي آينده اين كشـور فراخوانـده اسـت   

شدت بـه وحشـت انداختـه و مقامـات نظـامي ايـن رژيـم طـي          مصر، اسرائيل را به
هاي كلي خود را براي آينده مصر بررسـي   برگزاري جلسات بسيار طوالني استراتژي

ترين تهديـد بـراي آينـده روابـط      اكنون به گفته كارشناسان اسرائيلي مهم هم. 
المسلمين و يـا حـاكم شـدن     ت رسيدن اخوانمصر و اسرائيل و معاهده صلح به قدر

. هاي آنان در دستگاه سياست خارجي مصر خواهد بـود 
مصر يك تهديد بزرگ براي اسرائيل در مناقشات اعراب، اسرائيل است و منافع ملي 

ايهود بـاراك  .(English.Aljazeera, 31 Jan 2011) .اندازد خطر مي اين رژيم را به
ما براي بدترين وضعيت آمـاده مـي  : دفاع اسرائيل در سخنان اخير خود گفته

همچنين وي اظهار داشته است كه اسرائيل بايد براي ارتقاء بلندمدت امنيت خود در 
ارتقاء توان دفاعي اسـرائيل  . كار شود دست به 70بار بعد از دهة  منطقه براي نخستين

هاي نظامي آن بعد از تحوالت مصر شـده اسـت   ش هزينهبه گفته باراك، باعث افزاي
هرساله توان دفاعي خـود را افـزايش    70اين درحالي است كه اسرائيل تا اوسط دهة

به دليل پيمان صـلح بـا مصـر و آرام    70داد، اما از اواسط دهة 
درصد توليد ناخالص ملي خود به حـدود  23هاي دفاعي خود را از 

انقالبي كه در مصر انجام شـد روح افكـار    .(CNN.com, 13 February 2011)كاهش داد 
شده در مصـر پـس از دوران    جامعه مدني سركوب. عمومي مصر را دوباره بيدار كرد

استبدادي مبـارك، دوبـاره بـراي تغييـر سـاخت سياسـت داخلـي و خـارجي مصـر          
وقوع پيوست، بيداري افكار عمـومي و   بهاتفاق مهمي كه در اين انقالب . پاخاست

تا قبل از فروپاشي دولت مبارك، دولـت در برابـر جامعـه    . جامعه مدني در مصر بود
مدني در مصر مستقل بود و در عرصه داخلي و سياست خارجي بـه 

در اين بين قدرت سياسي ملي هم در واقع قدرت دولت بود و نه قـدرت  . گرفت
اين اتفاق مهم بدون شك باعـث تغييـر سـاخت سياسـت داخلـي و      . ردمجامعه و م

بر همـين اسـاس و بـا توجـه بـه دوره     . خارجي در مصر خواهد شد
2011همچنين چهارچوب تئوريك پژوهش حاضر، تا قبل از سال 

داخلي مصر و همچنين افكـار عمـومي در مـورد رابطـه بـا اسـرائيل نمـي       
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خارجه اسرائيل تمام سفراي خود را از كشورهاي منطقه براي تصميم
تحوالت مصر و سناريوهاي احتمالي آينده اين كشـور فراخوانـده اسـت   

مصر، اسرائيل را به
برگزاري جلسات بسيار طوالني استراتژي

. كنند مي
مصر و اسرائيل و معاهده صلح به قدر

هاي آنان در دستگاه سياست خارجي مصر خواهد بـود  نگرش
مصر يك تهديد بزرگ براي اسرائيل در مناقشات اعراب، اسرائيل است و منافع ملي 

اين رژيم را به
دفاع اسرائيل در سخنان اخير خود گفته

همچنين وي اظهار داشته است كه اسرائيل بايد براي ارتقاء بلندمدت امنيت خود در 
منطقه براي نخستين

به گفته باراك، باعث افزاي
اين درحالي است كه اسرائيل تا اوسط دهة

داد، اما از اواسط دهة  مي
هاي دفاعي خود را از  هزينه

كاهش داد 
عمومي مصر را دوباره بيدار كرد

استبدادي مبـارك، دوبـاره بـراي تغييـر سـاخت سياسـت داخلـي و خـارجي مصـر          
پاخاست به

جامعه مدني در مصر بود
مدني در مصر مستقل بود و در عرصه داخلي و سياست خارجي بـه 

گرفت مي
جامعه و م

خارجي در مصر خواهد شد
همچنين چهارچوب تئوريك پژوهش حاضر، تا قبل از سال 

داخلي مصر و همچنين افكـار عمـومي در مـورد رابطـه بـا اسـرائيل نمـي       
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هـاي ذهنـي رهبـران،    
گيري  ها و عوامل اصلي براي تصميم

تحولي كه انقالب مصـر از منظـر تئـوري پـژوهش     
ياست داخلي و نقـش افكـار عمـومي در    

توانـد تنهـا بـه     وجود اين عامـل مـي  
در سطور بعدي بـه عـواملي اشـاره    

.  

پس . روابط مصر و اسرائيل طي سه دهه گذشته دستخوش انواع تحوالت بوده است
از سقوط مبارك، افكار عمـومي مصـر، خواهـان تغييـرات اساسـي در همـة مسـائل        
بر همين اساس معاهده صلح و آينده روابـط بـا اسـرائيل    
ردم مصر و همچنين مطالبات آنهـا از كانديـداهاي آينـده    
ترين گروهي كه در مصر به رابطه با اسرائيل از 

از آغـاز تحـوالت   . المسـلمين اسـت  
لمين مطـرح  المسـ  مصر و بعد از سرنگوني مبارك، شايعات زيادي در مـورد اخـوان  

شده كه آنهـا در صـورتي كـه بـه قـدرت برسـند، يـك كشـور اسـالمي بـا قـوانين            
در پاسـخ بـه ايـن شـايعات، ايـن      
حزب در همان روزهاي نخست سرنگوني مبارك، اقدام به تأسـيس حـزب سياسـي    
راي تـرويج دموكراسـي و   
عنـوان يـك سـازمان اسـالمي،     
المسلمين موضع ضداسرائيلي خود را نمايان ساخته و اسرائيل را يـك نيـروي   
همچنين اين حزب، بر حمايت خود از حمـاس و فلسـطين تأكيـد    
هاي اصلي اسرائيل، آينده روابـط  

تـرين منبـع    در واقع مهـم 
تهديــد كنــوني در روابــط مصــر و اســرائيل و معاهــده صــلح، بــه قــدرت رســيدن  
هاي آنان در دسـتگاه سياسـت خـارجي مصـر     

هـاي ذهنـي رهبـران،     هاي ديگر از جمله برداشت اظهارنظر كنند و عوامل و مفروضه
ها و عوامل اصلي براي تصميم الملل و مسئله امنيت اولويت ساختار قدرت بين

تحولي كه انقالب مصـر از منظـر تئـوري پـژوهش     . در مورد رابطه با اسرائيل بودند
ياست داخلي و نقـش افكـار عمـومي در    وجود آورد، اضافه كردن عنصر عرصه س

وجود اين عامـل مـي   بااين. گيري سياست خارجي مصر است
در سطور بعدي بـه عـواملي اشـاره    . تعديل عوامل ديگر در رابطه با اسرائيل بپردازد

.خواهيم كرد كه منجر به ادامه روابط مصر با اسرائيل خواهد شد

  اسرائيل پس از تحوالت مصرروابط مصر و 

روابط مصر و اسرائيل طي سه دهه گذشته دستخوش انواع تحوالت بوده است
از سقوط مبارك، افكار عمـومي مصـر، خواهـان تغييـرات اساسـي در همـة مسـائل        

بر همين اساس معاهده صلح و آينده روابـط بـا اسـرائيل    . اند داخلي و خارجي بوده
ردم مصر و همچنين مطالبات آنهـا از كانديـداهاي آينـده    هاي اصلي م يكي از دغدغه

ترين گروهي كه در مصر به رابطه با اسرائيل از  مهم. جمهوري است انتخابات رياست
المسـلمين اسـت   كند، اخـوان  بعد عقيدتي و ايدئولوژيك نگاه مي

مصر و بعد از سرنگوني مبارك، شايعات زيادي در مـورد اخـوان  
شده كه آنهـا در صـورتي كـه بـه قـدرت برسـند، يـك كشـور اسـالمي بـا قـوانين            

در پاسـخ بـه ايـن شـايعات، ايـن      . اجرا خواهند گذاشت وسخت اسالمي را به
حزب در همان روزهاي نخست سرنگوني مبارك، اقدام به تأسـيس حـزب سياسـي    

ـ    راي تـرويج دموكراسـي و   عدالت و آزادي كرده و تأكيد كرده كه در مصـر آينـده ب
عنـوان يـك سـازمان اسـالمي،      امـا بـه  . مشاركت در حكومت تـالش خواهنـد كـرد   

المسلمين موضع ضداسرائيلي خود را نمايان ساخته و اسرائيل را يـك نيـروي   
همچنين اين حزب، بر حمايت خود از حمـاس و فلسـطين تأكيـد    . داند اشغالگر مي
هاي اصلي اسرائيل، آينده روابـط   براين يكي از دغدغهبنا. (Shehata, 2011)كرده است 

در واقع مهـم . المسلمين خواهد بود آميز با مصر تحت سلطه اخوان
تهديــد كنــوني در روابــط مصــر و اســرائيل و معاهــده صــلح، بــه قــدرت رســيدن  

هاي آنان در دسـتگاه سياسـت خـارجي مصـر      المسلمين و حاكم شدن گرايش

  

  

اظهارنظر كنند و عوامل و مفروضه
ساختار قدرت بين

در مورد رابطه با اسرائيل بودند
وجود آورد، اضافه كردن عنصر عرصه س به

گيري سياست خارجي مصر است تصميم
تعديل عوامل ديگر در رابطه با اسرائيل بپردازد

خواهيم كرد كه منجر به ادامه روابط مصر با اسرائيل خواهد شد

روابط مصر و . 4

روابط مصر و اسرائيل طي سه دهه گذشته دستخوش انواع تحوالت بوده است
از سقوط مبارك، افكار عمـومي مصـر، خواهـان تغييـرات اساسـي در همـة مسـائل        

داخلي و خارجي بوده
يكي از دغدغه

انتخابات رياست
بعد عقيدتي و ايدئولوژيك نگاه مي

مصر و بعد از سرنگوني مبارك، شايعات زيادي در مـورد اخـوان  
شده كه آنهـا در صـورتي كـه بـه قـدرت برسـند، يـك كشـور اسـالمي بـا قـوانين            

وسخت اسالمي را به سفت
حزب در همان روزهاي نخست سرنگوني مبارك، اقدام به تأسـيس حـزب سياسـي    

ـ    عدالت و آزادي كرده و تأكيد كرده كه در مصـر آينـده ب
مشاركت در حكومت تـالش خواهنـد كـرد   

المسلمين موضع ضداسرائيلي خود را نمايان ساخته و اسرائيل را يـك نيـروي    اخوان
اشغالگر مي
كرده است 

آميز با مصر تحت سلطه اخوان صلح
تهديــد كنــوني در روابــط مصــر و اســرائيل و معاهــده صــلح، بــه قــدرت رســيدن  

المسلمين و حاكم شدن گرايش اخوان



براي اسرائيل و همچنين امريكا، انتخابات آينده مصر بسيار مهم خواهـد  
بود و آنها تمركزشان بر حمايت از احزاب ليبـرال طرفـدار غـرب و يـا افـراد مـورد       

 12اي در روز  زيرا شورايعالي نظامي مصـر طـي بيانيـه   
المللـي خـود از جملـه معاهـده     
در واقع شوراي نظامي مصر و امريكا دو عامل مهمي هسـتند كـه   
اكنون شوراي نظـامي حـاكم در   
ميـدان التحريـر دوبـاره    
هاي سياسي شده است، زيرا مردم، خواهـان  
ارتش و نيروهاي مسلح در مصر 

تـرين مـانع قطـع     ترين بازيگران عرصة سياست داخلـي، اصـلي  
مبـارك   والت، مصر تحـت سـلطه حسـني   

كننده  اين تأثير تعديل. 
 Ikfal)كـرد  بخش در منازعـات اعـراب و اسـرائيل عمـل مـي     

 ميليـارد دالر  2طـور متوسـط سـاالنه    
منظور تأمين منـافع خـود   
كنـد و در ايـن ميـان كشـور مصـر      
طـور ضـمني باعـث تـأمين منـافع آن و حمايـت از       

العـاده بـراي    يت مصـر فـوق  
بر اين مرز مصر و فلسطين در نوار غزه كـه پايگـاهي بـراي    

بنـابراين روابـط   . گروه حماس است، در مناقشه فلسطين، اسرائيل نقشي حياتي دارد
 ,Zarpli) هاي بزرگ اياالت متحده است

مين اساس دولت امريكا با كمك و همراهي با ارتش مصر حداكثر تالش 
خود را خواهند كرد كه بر آينده روابط مصر و اسرائيل تـأثير بگذارنـد و از معاهـده    
صلح محافظت خواهند كرد، زيرا در بعد استراتژيك هر دو طرف هـم مصـر و هـم    

. رو خواهنـد شـد   امنيت روبه
با توجه به اين عوامل، روابط مصر و اسرائيل در سـطح دولـت ـ دولـت ادامـه پيـدا       
هاي اين معاهده آگاهنـد، امـا   

براي اسرائيل و همچنين امريكا، انتخابات آينده مصر بسيار مهم خواهـد  . د بود
بود و آنها تمركزشان بر حمايت از احزاب ليبـرال طرفـدار غـرب و يـا افـراد مـورد       

زيرا شورايعالي نظامي مصـر طـي بيانيـه   . حمايت دستگاه نظامي است
المللـي خـود از جملـه معاهـده      ات بيناعالم كرد كه مصر به تمام تعهد 2011

در واقع شوراي نظامي مصر و امريكا دو عامل مهمي هسـتند كـه   . صلح، پايبند است
اكنون شوراي نظـامي حـاكم در    اما هم. شوند منجر به ادامه روابط مصر و اسرائيل مي

ميـدان التحريـر دوبـاره    . مصر مورد اعتراض جمع كثيري از مردم قرار گرفتـه اسـت  
هاي سياسي شده است، زيرا مردم، خواهـان   زدوخورد نيروهاي امنيتي و گروه

ارتش و نيروهاي مسلح در مصر . انتقال قدرت از نظاميان به دولتي غيرنظامي هستند
ترين بازيگران عرصة سياست داخلـي، اصـلي   عنوان يكي از مهم
والت، مصر تحـت سـلطه حسـني   تا قبل از اين تح. باشد رابطه با اسرائيل مي

. كننده در منطقه خاورميانه داشت نوعي نقش و تأثيري تعديل
بخش در منازعـات اعـراب و اسـرائيل عمـل مـي      مثابه يك نيروي ثبات

Raharjo, 2011) . طـور متوسـط سـاالنه     به 1979اياالت متحده از سال
منظور تأمين منـافع خـود    امريكا به. كند هاي اقتصادي و نظامي به مصر اهدا مي

كنـد و در ايـن ميـان كشـور مصـر       از موجوديت اسرائيل در خاورميانه حمايت مـي 
طـور ضـمني باعـث تـأمين منـافع آن و حمايـت از        عنوان متحد مهـم امريكـا بـه   

يت مصـر فـوق  موجوديت اسرائيل شده است و به همين دليـل، وضـع  
بر اين مرز مصر و فلسطين در نوار غزه كـه پايگـاهي بـراي     عالوه. امريكا مهم است

گروه حماس است، در مناقشه فلسطين، اسرائيل نقشي حياتي دارد
هاي بزرگ اياالت متحده است مصر و اسرائيل پس از مبارك يكي از نگراني

مين اساس دولت امريكا با كمك و همراهي با ارتش مصر حداكثر تالش بر ه
خود را خواهند كرد كه بر آينده روابط مصر و اسرائيل تـأثير بگذارنـد و از معاهـده    
صلح محافظت خواهند كرد، زيرا در بعد استراتژيك هر دو طرف هـم مصـر و هـم    

امنيت روبهاسرائيل اگر قيد معاهده صلح را بزنند، دوباره با معضل 
با توجه به اين عوامل، روابط مصر و اسرائيل در سـطح دولـت ـ دولـت ادامـه پيـدا       

هاي اين معاهده آگاهنـد، امـا    خواهد كرد؛ چراكه نخبگان دو طرف به سودها و زيان
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د بودخواه
بود و آنها تمركزشان بر حمايت از احزاب ليبـرال طرفـدار غـرب و يـا افـراد مـورد       

حمايت دستگاه نظامي است
2011فوريه 

صلح، پايبند است
منجر به ادامه روابط مصر و اسرائيل مي

مصر مورد اعتراض جمع كثيري از مردم قرار گرفتـه اسـت  
زدوخورد نيروهاي امنيتي و گروه صحنه

انتقال قدرت از نظاميان به دولتي غيرنظامي هستند
عنوان يكي از مهم به

رابطه با اسرائيل مي
نوعي نقش و تأثيري تعديل به
مثابه يك نيروي ثبات به

Raharjo, 2011)

هاي اقتصادي و نظامي به مصر اهدا مي كمك
از موجوديت اسرائيل در خاورميانه حمايت مـي 

عنوان متحد مهـم امريكـا بـه    به
موجوديت اسرائيل شده است و به همين دليـل، وضـع  

امريكا مهم است
گروه حماس است، در مناقشه فلسطين، اسرائيل نقشي حياتي دارد

مصر و اسرائيل پس از مبارك يكي از نگراني
بر ه. (2011

خود را خواهند كرد كه بر آينده روابط مصر و اسرائيل تـأثير بگذارنـد و از معاهـده    
صلح محافظت خواهند كرد، زيرا در بعد استراتژيك هر دو طرف هـم مصـر و هـم    

اسرائيل اگر قيد معاهده صلح را بزنند، دوباره با معضل 
با توجه به اين عوامل، روابط مصر و اسرائيل در سـطح دولـت ـ دولـت ادامـه پيـدا       

خواهد كرد؛ چراكه نخبگان دو طرف به سودها و زيان
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ترديـد و حقـارت     ويژه مردم مصر مانند سابق به اين روابط با ديده

برانگيز در سطح دولت ـ دولت و بروز 

در سطح دولت ـ دولت پيمان صلح پايگاهي قوي براي هـر دو طـرف ايجـاد كـرده      
اظهارنظر رسمي مقامات اسرائيل در مـورد  
عنوان يك شـريك مهـم   
عنوان يك ميانجي در قضيه 
بس غيررسمي ميان اسرائيل، فلسطين براي اسرائيل 

. هايي شده اسـت  اين صلح در بعضي مواقع دچار فرازونشيب
به تأسيسات  2003جمله موقعي كه هواپيماهاي نيروي هوايي ارتش مصر در سال

هـاي   ايـن حادثـه و حادثـه   
عنـوان صـلح سـرد     گران، رابطه بين مصر و اسرائيل را بـه 

راي نظامي مصر در مورد پايبندي مصـر  
المللي ازجمله معاهـده صـلح، اگرچـه تـا حـدودي توانسـت از       
هاي زيادي از طرف اسرائيل در مـورد  

بـار   همچنين بعد از اينكه چندين
صدور گاز مصر به اسـرائيل بـه دليـل انفجـار و خرابكـاري در خـط لولـه گـاز         

انـد،   هـا داشـته   ها در مالقاتي كـه بـا اسـرائيلي   
هرچند تأكيد كردند كـه اسـرائيل بايـد بهـاي گـاز      

انـد كـه    هـا وعـده داده  
. ديده را بازسازي خواهند كرد و صادرات را ازسر خواهند گرفـت 

دهد كه نيروهاي نظامي مصـر اوالً از توسـعه   
ل منـافع اسـتراتژيك   
هاي مـالي ـ نظـامي امريكـا، از صـلح مصـر بـا        

 ,Hassan)كنند  اسرائيل حفاظت خواهند كرد و به تعهدات خود در اين زمينه عمل مي

ويژه مردم مصر مانند سابق به اين روابط با ديده مردم دو طرف به
 .نندك

برانگيز در سطح دولت ـ دولت و بروز  تداوم روابط رسمي چالش

  هاي مردمي

در سطح دولت ـ دولت پيمان صلح پايگاهي قوي براي هـر دو طـرف ايجـاد كـرده      
اظهارنظر رسمي مقامات اسرائيل در مـورد  . برند است و هر دو از اين رابطه سود مي

عنوان يك شـريك مهـم    ساس بوده كه مصر بهديويد بر اين ا مصر بعد از صلح كمپ
عنوان يك ميانجي در قضيه  نقش مصر به. شود استراتژيك براي اسرائيل محسوب مي

بس غيررسمي ميان اسرائيل، فلسطين براي اسرائيل  اعراب، مناقشات فلسطين و آتش
اين صلح در بعضي مواقع دچار فرازونشيب. بسيار مهم بوده است

جمله موقعي كه هواپيماهاي نيروي هوايي ارتش مصر در سال
ايـن حادثـه و حادثـه   . اي اسرائيل در مرز با مصر حمله كردنـد  تحقيقاتي هسته

گران، رابطه بين مصر و اسرائيل را بـه  ديگر باعث شده كه تحليل
راي نظامي مصر در مورد پايبندي مصـر  بيانية شو .(Freedman, 1998: 88) توصيف كنند

المللي ازجمله معاهـده صـلح، اگرچـه تـا حـدودي توانسـت از        به همة تعهدات بين
هاي زيادي از طرف اسرائيل در مـورد   هاي اسرائيل بكاهد، اما هنوز نگراني اضطراب

همچنين بعد از اينكه چندين. حوادث آينده مصر و آثار بلندمدت آن وجود دارد
صدور گاز مصر به اسـرائيل بـه دليـل انفجـار و خرابكـاري در خـط لولـه گـاز         

ها در مالقاتي كـه بـا اسـرائيلي    صارداتي وقفه پيش آمد، اخيراً مصري
هرچند تأكيد كردند كـه اسـرائيل بايـد بهـاي گـاز      . اند جريان صادرات را ازسرگرفته

هـا وعـده داده   از اين انفجار و خرابكـاري، مصـري   پس .مصرفي را باال ببرد
ديده را بازسازي خواهند كرد و صادرات را ازسر خواهند گرفـت  سريعاً لوله آسيب

دهد كه نيروهاي نظامي مصـر اوالً از توسـعه    تحوالت مصر و بيانيه ارتش، نشان مي
ل منـافع اسـتراتژيك   سياسي در آينده اين كشور حمايت خواهند كرد و ثانياً بـه دليـ  

هاي مـالي ـ نظـامي امريكـا، از صـلح مصـر بـا         مصر با اسرائيل و ارتباط آن با كمك
اسرائيل حفاظت خواهند كرد و به تعهدات خود در اين زمينه عمل مي

  

  

مردم دو طرف به
ك نگاه مي

تداوم روابط رسمي چالش. 5

هاي مردمي بدبيني

در سطح دولت ـ دولت پيمان صلح پايگاهي قوي براي هـر دو طـرف ايجـاد كـرده      
است و هر دو از اين رابطه سود مي

مصر بعد از صلح كمپ
استراتژيك براي اسرائيل محسوب مي

اعراب، مناقشات فلسطين و آتش
بسيار مهم بوده است

جمله موقعي كه هواپيماهاي نيروي هوايي ارتش مصر در سالاز 
تحقيقاتي هسته

ديگر باعث شده كه تحليل
توصيف كنند

به همة تعهدات بين
اضطراب

حوادث آينده مصر و آثار بلندمدت آن وجود دارد
صدور گاز مصر به اسـرائيل بـه دليـل انفجـار و خرابكـاري در خـط لولـه گـاز         در 

صارداتي وقفه پيش آمد، اخيراً مصري
جريان صادرات را ازسرگرفته

مصرفي را باال ببرد
سريعاً لوله آسيب

تحوالت مصر و بيانيه ارتش، نشان مي
سياسي در آينده اين كشور حمايت خواهند كرد و ثانياً بـه دليـ  

مصر با اسرائيل و ارتباط آن با كمك
اسرائيل حفاظت خواهند كرد و به تعهدات خود در اين زمينه عمل مي



. در اين زمينه معاهده صلح براي هر دو طرف سودهاي زيادي داشته اسـت 
هاي نظامي دو طرف كه هميشه در وضـعيت  
آمادگي نظامي قرار داشتند كاسته شده و مصـر تـا حـدودي از وضـعيت افسـردگي      

همچنين اسرائيل . هاي امريكا بيرون آمده است
 9ه صلح به درصد در زمان معاهد

تا زمان قرارداد . درصد توانسته تا حدي به رشد و شكوفايي اقتصادي دست پيدا كند
صلح و چند سال بعد از آن هزاران سرباز اسرائيلي و مصري در امتداد مرزهـاي هـم   

 ,Ben-Meir)مستقر بودند، اما امروزه اين تعداد به چندصد سرباز كاهش يافتـه اسـت   

طه، هر دو طرف هم از لحاظ سياسـي ـ اقتصـادي و هـم     
درصد از گاز مورد نياز خود را از مصر 

دسـت   ها از قبل ايـن قراردادهـا سـودهاي كالنـي بـه     
در حـال  . ردآورند كه در صورت قطع رابطه، ضررهاي زيادي را تجربه خواهند ك

هاي بزرگ اياالت متحـده  
است، زيرا در صورت لطمه به اين رابطه، رابطه مصر و امريكا وارد مرحلة جديـدي  

هـاي اقتصـادي ـ     رسد مصر بخواهد از كمـك 
زيرا در صورت تغيير راديكـال  
هاي امريكا اقتصـاد شـكننده مصـر ضـربه بزرگـي      
، اما در سطح مردم ـ مردم، در هر دو كشـور اوضـاع    
در يـك نظرسـنجي كـه    
درصد مردم مصـر، از اسـرائيل   

شـود نـام    ترين تهديد براي آنها محسـوب مـي  
در طرف ديگر، اكثر مردم يهودي در اسرائيل معتقدنـد اگـر انقـالب مصـر،     
گرايان و تشكيل جمهوري اسـالمي  
طبـق يـك نظرسـنجي كـه     

ــام داده،   ــو ا نج ــد از  70آوي درص
. داننـد  دهندگان يهودي شانس ظهور يك رژيم دموكراتيك را در مصر پايين مي

كنند انقالب بر توافقنامه صـلح تـأثير منفـي خواهـد     

در اين زمينه معاهده صلح براي هر دو طرف سودهاي زيادي داشته اسـت . (2 :2011
هاي نظامي دو طرف كه هميشه در وضـعيت   حدود زيادي از هزينهاز جمله اينكه تا 

آمادگي نظامي قرار داشتند كاسته شده و مصـر تـا حـدودي از وضـعيت افسـردگي      
هاي امريكا بيرون آمده است سياسي، اجتماعي و اقتصادي با كمك

درصد در زمان معاهد 23در حال حاضر با كاهش بودجه دفاعي خود از 
درصد توانسته تا حدي به رشد و شكوفايي اقتصادي دست پيدا كند

صلح و چند سال بعد از آن هزاران سرباز اسرائيلي و مصري در امتداد مرزهـاي هـم   
مستقر بودند، اما امروزه اين تعداد به چندصد سرباز كاهش يافتـه اسـت   

طه، هر دو طرف هم از لحاظ سياسـي ـ اقتصـادي و هـم     در صورت قطع راب
درصد از گاز مورد نياز خود را از مصر  45امنيتي ضربه خواهند خورد، زيرا اسرائيل 

ها از قبل ايـن قراردادهـا سـودهاي كالنـي بـه      كند و همچنين مصري وارد مي
آورند كه در صورت قطع رابطه، ضررهاي زيادي را تجربه خواهند ك

هاي بزرگ اياالت متحـده   حاضر روابط مصر و اسرائيل بعد از مبارك يكي از نگراني
است، زيرا در صورت لطمه به اين رابطه، رابطه مصر و امريكا وارد مرحلة جديـدي  

رسد مصر بخواهد از كمـك  نظر مي در حال حاضر بعيد به. 
زيرا در صورت تغيير راديكـال  . پوشي كند يكا چشمسياسي و فرهنگي ـ آموزشي امر 
هاي امريكا اقتصـاد شـكننده مصـر ضـربه بزرگـي       در روابط با اسرائيل و قطع كمك

، اما در سطح مردم ـ مردم، در هر دو كشـور اوضـاع    (Hassan, 2011: 3)خواهد خورد 
در يـك نظرسـنجي كـه    . كننـد  متفاوت است و مردم هر دو جامعه متفاوت فكر مـي 

درصد مردم مصـر، از اسـرائيل    90انجام داد  2010المللي زاگبي در سال  مؤسسه بين
ترين تهديد براي آنها محسـوب مـي   عنوان يكي از دو كشوري كه بزرگ

در طرف ديگر، اكثر مردم يهودي در اسرائيل معتقدنـد اگـر انقـالب مصـر،     . 
گرايان و تشكيل جمهوري اسـالمي   اسالم مانند انقالب ايران باعث به قدرت رسيدن

طبـق يـك نظرسـنجي كـه     . ديگري بشود، اين اتفاق به پيمان صلح ضربه خواهد زد
ــل   ــگاه ت ــرائيل در دانش ــي اس ــه دموكراس ــام داده،   مؤسس ــو ا نج آوي

دهندگان يهودي شانس ظهور يك رژيم دموكراتيك را در مصر پايين مي
كنند انقالب بر توافقنامه صـلح تـأثير منفـي خواهـد      درصد فكر مي 49 بر اين،
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2011: 2)

از جمله اينكه تا 
آمادگي نظامي قرار داشتند كاسته شده و مصـر تـا حـدودي از وضـعيت افسـردگي      

سياسي، اجتماعي و اقتصادي با كمك
در حال حاضر با كاهش بودجه دفاعي خود از 

درصد توانسته تا حدي به رشد و شكوفايي اقتصادي دست پيدا كند
صلح و چند سال بعد از آن هزاران سرباز اسرائيلي و مصري در امتداد مرزهـاي هـم   

مستقر بودند، اما امروزه اين تعداد به چندصد سرباز كاهش يافتـه اسـت   
در صورت قطع راب .(2011

امنيتي ضربه خواهند خورد، زيرا اسرائيل 
وارد مي

آورند كه در صورت قطع رابطه، ضررهاي زيادي را تجربه خواهند ك مي
حاضر روابط مصر و اسرائيل بعد از مبارك يكي از نگراني

است، زيرا در صورت لطمه به اين رابطه، رابطه مصر و امريكا وارد مرحلة جديـدي  
. شود مي

سياسي و فرهنگي ـ آموزشي امر 
در روابط با اسرائيل و قطع كمك

خواهد خورد 
متفاوت است و مردم هر دو جامعه متفاوت فكر مـي 

مؤسسه بين
عنوان يكي از دو كشوري كه بزرگ به

. اند برده
مانند انقالب ايران باعث به قدرت رسيدن

ديگري بشود، اين اتفاق به پيمان صلح ضربه خواهد زد
ــل   ــگاه ت ــرائيل در دانش ــي اس ــه دموكراس مؤسس

دهندگان يهودي شانس ظهور يك رژيم دموكراتيك را در مصر پايين مي پاسخ
بر اين، عالوه
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در روزنامـه   گيـدون لـوي  
گـاه خواهـان اتحـاد بـا اسـرائيل      
بـا ارائـه طرحـي خواهـان     
برگزاري رفراندوم براي سنجيدن نظـر مـردم در مـورد روابـط بـا اسـرائيل و قضـيه        
هاي سياسي نيز در زمان انقالب در متهم كـردن مبـارك   

المسـلمين   و موقعيتش در اتحاد و نزديكي با اسـرائيل و آينـده فلسـطين بـه اخـوان     
در اوايل انقالب، دولت موقت نيز بـراي جلـب افكـار    

نظـر   عمومي و گذر از تحوالت انقالبي اعالم كرده كه در تجارت با اسرائيل  تجديـد 
هـا   كند، همچنين بازشدن گذرگاه رفح در مرز مصر را بايد از ايـن نـوع سياسـت   

ترين چالشي كـه در روابـط ايـن    
وجود آمده و قدرت افكـار عمـومي و نقـش جامعـه مـدني در عرصـه       
سياست داخلي مصر را به تصوير كشـيده اسـت، تسـخير سـفارت اسـرائيل توسـط       

آگوسـت   19هاي اسرائيلي به صحراي سـينا در بامـداد   
هـا و حملـه    و كشته شدن شش تن از افسران ارتش مصر، باعث خشم مصري

عدم عذرخواهي مقامات اسرائيل از ايـن اقـدام و فشـار    
افكار عمومي جامعه مصر به دولت باعث شـد تـا مصـر سـفير خـود را از اسـرائيل       

گيـري   دو كشور و قـدرت 
افكار عمومي و نقـش آنهـا در سـاخت سياسـت داخلـي در مصـر، روابـط مصـر و         

اي بد بـراي آينـده    عنوان نشانه
اين نكته را نبايـد فرامـوش   

بـه روابـط بـين دو     1948
ايـن  . اعتمادي در دوران مبارك هم ادامـه پيـدا كـرد   

دهد كه مصر در روابط خود با اسرائيل و ميـانجيگري در مسـائل اعـراب و    
ه از افكار عمـومي  كند، ن

دهد كه هر سياستي را كـه مصـر در مـديريت روابـط بـا      
نـدارد و از جملـه عناصـر    

كننـده   غيرمردمي اين سياست، مواردي است كـه در روابـط مصـر و اسـرائيل تعيـين     

گيـدون لـوي  با توجه به نقش افكار عمومي در آينده مصـر،  . 
گـاه خواهـان اتحـاد بـا اسـرائيل       كند كه تودة مردم مصـر هـيچ   هاآرتص استدالل مي

بـا ارائـه طرحـي خواهـان      المسلمين در اوايل انقالب مصر نيز گروه اخوان. 
برگزاري رفراندوم براي سنجيدن نظـر مـردم در مـورد روابـط بـا اسـرائيل و قضـيه        

هاي سياسي نيز در زمان انقالب در متهم كـردن مبـارك    مردم و گروه. فلسطين بودند
و موقعيتش در اتحاد و نزديكي با اسـرائيل و آينـده فلسـطين بـه اخـوان     

 (Ikfal Raharjo, 2011).     در اوايل انقالب، دولت موقت نيز بـراي جلـب افكـار
عمومي و گذر از تحوالت انقالبي اعالم كرده كه در تجارت با اسرائيل  تجديـد 

كند، همچنين بازشدن گذرگاه رفح در مرز مصر را بايد از ايـن نـوع سياسـت   
(Kirkpatrik, 2011). ترين چالشي كـه در روابـط ايـن     بعد از انقالب مصر، مهم

وجود آمده و قدرت افكـار عمـومي و نقـش جامعـه مـدني در عرصـه        دو كشور به
سياست داخلي مصر را به تصوير كشـيده اسـت، تسـخير سـفارت اسـرائيل توسـط       

هاي اسرائيلي به صحراي سـينا در بامـداد    حمله جنگنده. انقالبيون بود
و كشته شدن شش تن از افسران ارتش مصر، باعث خشم مصري

عدم عذرخواهي مقامات اسرائيل از ايـن اقـدام و فشـار    . آنها به سفارت اسرائيل شد
افكار عمومي جامعه مصر به دولت باعث شـد تـا مصـر سـفير خـود را از اسـرائيل       

دو كشور و قـدرت اين بدگماني در روابط دوطرفه در سطح مردم . فرابخواند
افكار عمومي و نقـش آنهـا در سـاخت سياسـت داخلـي در مصـر، روابـط مصـر و         

عنوان نشانه طور غيرمستقيم به اندازد و به اسرائيل را به مخاطره مي
اين نكته را نبايـد فرامـوش   . (Hassan, 2011: 2)شود  روابط بين دو كشور محسوب مي

1948شور از زمان تشكيل اسـرائيل در سـال   كرد كه مردم دو ك
اعتمادي در دوران مبارك هم ادامـه پيـدا كـرد    اين بي. كشور اعتمادي نداشتند

دهد كه مصر در روابط خود با اسرائيل و ميـانجيگري در مسـائل اعـراب و     نشان مي
كند، ن فلسطين از قدرت مديريت دولت و سياست آن استفاده مي

دهد كه هر سياستي را كـه مصـر در مـديريت روابـط بـا       و نظر آنها؛ و اين نشان مي
نـدارد و از جملـه عناصـر    گيرد غيرمردمي اسـت و وجهـه ملـي     اسرائيل برعهده مي

غيرمردمي اين سياست، مواردي است كـه در روابـط مصـر و اسـرائيل تعيـين     

  

  

. گذاشت
هاآرتص استدالل مي

. اند نبوده
برگزاري رفراندوم براي سنجيدن نظـر مـردم در مـورد روابـط بـا اسـرائيل و قضـيه        

فلسطين بودند
و موقعيتش در اتحاد و نزديكي با اسـرائيل و آينـده فلسـطين بـه اخـوان     

 پيوستند
عمومي و گذر از تحوالت انقالبي اعالم كرده كه در تجارت با اسرائيل  تجديـد 

كند، همچنين بازشدن گذرگاه رفح در مرز مصر را بايد از ايـن نـوع سياسـت    مي
(Kirkpatrik, 2011دانست 

دو كشور به
سياست داخلي مصر را به تصوير كشـيده اسـت، تسـخير سـفارت اسـرائيل توسـط       

انقالبيون بود
و كشته شدن شش تن از افسران ارتش مصر، باعث خشم مصري 2011

آنها به سفارت اسرائيل شد
افكار عمومي جامعه مصر به دولت باعث شـد تـا مصـر سـفير خـود را از اسـرائيل       

فرابخواند
افكار عمومي و نقـش آنهـا در سـاخت سياسـت داخلـي در مصـر، روابـط مصـر و         

اسرائيل را به مخاطره مي
روابط بين دو كشور محسوب مي

كرد كه مردم دو ك
كشور اعتمادي نداشتند

نشان مي
فلسطين از قدرت مديريت دولت و سياست آن استفاده مي

و نظر آنها؛ و اين نشان مي
اسرائيل برعهده مي

غيرمردمي اين سياست، مواردي است كـه در روابـط مصـر و اسـرائيل تعيـين     



توان اين نكتـه   اقع در راستاي بحث اصلي پژوهش مي
را عنوان كرد كه با افزوده شدن نقش عرصه سياست داخلي مصـر و افكـار عمـومي    
ترين تـأثيرات انقـالب مردمـي مصـر تغييـر رونـد       

در سـطح  تعاملي ـ امنيتي مصر و اسرائيل به يك معادله تقابلي ـ امنيتـي بـه ترتيـب      
ويژه دولت مصر از يك طرف بـا  

هـاي سـازندة    فشار امريكا و ارتش و از طرف ديگر با فشار افكـار عمـومي و گـروه   
عرصه سياست داخلي، تصميماتي در آينده روابط اين دو كشور بگيرد كه هدف اول 

البتـه نبايـد از ايـن    . سياست داخلـي باشـد  
نكته بگذريم كه چه در گذشته و چه در آينده، ارتش يكي از منابع اصلي قـدرت در  
توانـد در آينـدة روابـط مصـر و اسـرائيل      
هاي امريكا به دولت و ارتـش مصـر نيـز تصـميمات     

ساز داخلـي گرفتـه    هاي سياست

گرايي تدافعي به تبيين روابط مصـر و  
بر اين اسـاس در دورة اول زمـاني، عامـل    
بعد از امضاي معاهـده  
ان دو طرف بود، روابط رسـمي دو كشـور   
المللي در كنار فشارهاي امريكـا نيـز در امضـاي    

بـه   90روابط بين مصر و اسرائيل بعـد از دهـة   
در ايـن برهـه درك دو طـرف از سـاختار     
المللي باعث شد تا به سـمت يـك   
در اين بين نگاه امنيتـي دو طـرف   

عنـوان تهديـد،    نسبت به هم در حين همكاري و همچنين برداشت آنها از يكديگر به
در مرحلـه  . المللي شد

چهارم، ضمن بيداري افكار عمومي و جامعه مـدني در مصـر و تحـول در سياسـت     

 (Madi, 2011: 2-3) .اقع در راستاي بحث اصلي پژوهش ميدر و
را عنوان كرد كه با افزوده شدن نقش عرصه سياست داخلي مصـر و افكـار عمـومي    

ترين تـأثيرات انقـالب مردمـي مصـر تغييـر رونـد        در روابط با اسرائيل، يكي از مهم
تعاملي ـ امنيتي مصر و اسرائيل به يك معادله تقابلي ـ امنيتـي بـه ترتيـب      

ويژه دولت مصر از يك طرف بـا   شود دو دولت، به مردم ـ دولت است كه باعث مي  
فشار امريكا و ارتش و از طرف ديگر با فشار افكـار عمـومي و گـروه   

عرصه سياست داخلي، تصميماتي در آينده روابط اين دو كشور بگيرد كه هدف اول 
سياست داخلـي باشـد  آن تأمين منافع ملي و رضايت كارگزاران 

نكته بگذريم كه چه در گذشته و چه در آينده، ارتش يكي از منابع اصلي قـدرت در  
توانـد در آينـدة روابـط مصـر و اسـرائيل       عرصه سياست داخلي مصر است كـه مـي  

هاي امريكا به دولت و ارتـش مصـر نيـز تصـميمات      تأثيرگذار باشد و فشار و كمك
هاي سياست را كه براي رضايت كارگزاران و گروه مردمي دولت

  .كند شده است، متعادل و يا خنثي مي

  گيري

گرايي تدافعي به تبيين روابط مصـر و   مقاله حاضر با توجه به چهارچوب نظري واقع
بر اين اسـاس در دورة اول زمـاني، عامـل    . اسرائيل در چهار دورة تاريخي پرداخت

بعد از امضاي معاهـده  . ترين عامل در ايجاد تخاصم و روابط طرفين بود امنيت، مهم
ان دو طرف بود، روابط رسـمي دو كشـور   صلح توسط طرفين كه ناشي از نگاه رهبر

المللي در كنار فشارهاي امريكـا نيـز در امضـاي     عامل ساختار قدرت بين. شروع شد
روابط بين مصر و اسرائيل بعـد از دهـة   . معاهده از طرف مصر تأثيرگذار بود

در ايـن برهـه درك دو طـرف از سـاختار     . سمت عادي شدن مناسبات پـيش رفـت  
المللي باعث شد تا به سـمت يـك    ن درك جايگاه خود در نظام بينقدرت و همچني

در اين بين نگاه امنيتـي دو طـرف   . الملل حركت كنند نوع موازنة تهديد در سطح بين
نسبت به هم در حين همكاري و همچنين برداشت آنها از يكديگر به

المللي شد ناي و بي بر همكاري باعث نوعي رقابت در سطح منطقه
چهارم، ضمن بيداري افكار عمومي و جامعه مـدني در مصـر و تحـول در سياسـت     
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(3هستند

را عنوان كرد كه با افزوده شدن نقش عرصه سياست داخلي مصـر و افكـار عمـومي    
در روابط با اسرائيل، يكي از مهم

تعاملي ـ امنيتي مصر و اسرائيل به يك معادله تقابلي ـ امنيتـي بـه ترتيـب      
مردم ـ دولت است كه باعث مي  

فشار امريكا و ارتش و از طرف ديگر با فشار افكـار عمـومي و گـروه   
عرصه سياست داخلي، تصميماتي در آينده روابط اين دو كشور بگيرد كه هدف اول 

آن تأمين منافع ملي و رضايت كارگزاران 
نكته بگذريم كه چه در گذشته و چه در آينده، ارتش يكي از منابع اصلي قـدرت در  

عرصه سياست داخلي مصر است كـه مـي  
تأثيرگذار باشد و فشار و كمك

مردمي دولت
شده است، متعادل و يا خنثي مي

گيري نتيجه

مقاله حاضر با توجه به چهارچوب نظري واقع
اسرائيل در چهار دورة تاريخي پرداخت

امنيت، مهم
صلح توسط طرفين كه ناشي از نگاه رهبر

شروع شد
معاهده از طرف مصر تأثيرگذار بود

سمت عادي شدن مناسبات پـيش رفـت  
قدرت و همچني

نوع موازنة تهديد در سطح بين
نسبت به هم در حين همكاري و همچنين برداشت آنها از يكديگر به

بر همكاري باعث نوعي رقابت در سطح منطقه عالوه
چهارم، ضمن بيداري افكار عمومي و جامعه مـدني در مصـر و تحـول در سياسـت     
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داخلي، برداشت ذهني رهبران مصر در كنار يك اتحاد امنيتي استراتژيك بـا اسـرائيل   
تحول اساسي در مصر در مرحله بعد از 

گيـري   ومي و جامعه مدني و پررنگ شـدن عرصـه تصـميم   
با وجود اين، آينده روابـط مصـر و اسـرائيل    
طـور كـه اشـاره شـد، سـاختار قـدرت       

و فشار بـه   هاي ساالنه خود
گيـري   حكومت آينده در مصر باعث تعديل عرصه سياست داخلـي مصـر و تصـميم   

انداز سياسي آينده سـه بـازيگر   
عمده امروز در مصر وجـود دارد كـه سياسـت داخلـي و خـارجي مصـر در آينـده        

المسلمين  گروه عبارتند از ارتش، اخوان
آوريل تمركزش بر مسـائل داخلـي و   
ايـن جنـبش بـا وجـود حمايـت از      

ــوده اســت   ــا اســرائيل نب ــان قطــع رابطــه ب ــز خواه ــدي . مقاومــت، هرگ ــروه بع گ
اين گروه هرچند از مخالفان قـديمي مبـارك بـوده امـا نقـش      
آنهـا در دوران انقـالب   

البتـه بايـد   . طور آهسته بر موج تحوالت سوار شدند و خود را با آن همراه كردنـد 
روابط مصر و اسـرائيل  

در زمينـة آينـده   . تواند اين رابطه را دچار چـالش كنـد  
هـاي جنـبش جوانـان مصـر     
خواهان انتخابات آزاد و مصري دموكراتيك هستند، اما در حـوزة سياسـت خـارجي    
ده در روابط با اسرائيل تجديدنظر خواهند كـرد كـه البتـه در    
المسلمين چنددستگي وجـود دارد و بعضـي از آنهـا بـا     
اما اكثر اعضـاي جنـبش   

بـازيگر  . ن هستنداش خواهان حمايت از مقاومت فلسطي
ترين نقش را در تحوالت داخلـي  

در . و خارجي چه در حال حاضر و چه در آينده بـازي خواهـد كـرد، ارتـش اسـت     
عنوان يك نيروي خنثي عمل كرد و ايـن نشـان داد آنهـا بـا     

داخلي، برداشت ذهني رهبران مصر در كنار يك اتحاد امنيتي استراتژيك بـا اسـرائيل   
تحول اساسي در مصر در مرحله بعد از . و امريكا موجب همكاري بيشتر طرفين شد

ومي و جامعه مدني و پررنگ شـدن عرصـه تصـميم   مبارك، بيداري افكار عم
با وجود اين، آينده روابـط مصـر و اسـرائيل    . الملل است سياست داخلي در امور بين

طـور كـه اشـاره شـد، سـاختار قـدرت        همان. تنها تحت تأثير اين عامل نخواهد بود
هاي ساالنه خود عنوان يك ابرقدرت با كمك المللي از جمله امريكا به

حكومت آينده در مصر باعث تعديل عرصه سياست داخلـي مصـر و تصـميم   
انداز سياسي آينده سـه بـازيگر    با تسلط بر چشم. آنها در رابطه با اسرائيل خواهد شد

عمده امروز در مصر وجـود دارد كـه سياسـت داخلـي و خـارجي مصـر در آينـده        
گروه عبارتند از ارتش، اخواناين سه . براساس نظر آنها رقم خواهد خورد

آوريل تمركزش بر مسـائل داخلـي و    6جنبش ). آوريل 6جنبش (و جوانان انقالبي 
ايـن جنـبش بـا وجـود حمايـت از      . اسـت ... مطالبات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و

ــوده اســت   ــا اســرائيل نب ــان قطــع رابطــه ب ــز خواه مقاومــت، هرگ
اين گروه هرچند از مخالفان قـديمي مبـارك بـوده امـا نقـش      . المسلمين است

آنهـا در دوران انقـالب   . اصلي را در مبارزات عليه وي و سرنگوني آن نداشته اسـت 
طور آهسته بر موج تحوالت سوار شدند و خود را با آن همراه كردنـد 

روابط مصر و اسـرائيل  ترين عامل تهديد در آينده  المسلمين مهم توجه كرد كه اخوان
تواند اين رابطه را دچار چـالش كنـد   است و با قدرتي كه دارد مي

هـاي جنـبش جوانـان مصـر      طور كه ذكر شد، آنها بـا پيـروي از خواسـته    مصر همان
خواهان انتخابات آزاد و مصري دموكراتيك هستند، اما در حـوزة سياسـت خـارجي    

ده در روابط با اسرائيل تجديدنظر خواهند كـرد كـه البتـه در    اند كه در آين اعالم كرده
المسلمين چنددستگي وجـود دارد و بعضـي از آنهـا بـا      اين زمينه بين اعضاي اخوان

اما اكثر اعضـاي جنـبش   . درنظر گرفتن منافع ملي با اقدامات راديكال مخالف هستند
اش خواهان حمايت از مقاومت فلسطي براساس ايدئولوژي اسالمي

ترين نقش را در تحوالت داخلـي   بعدي تحوالت مصر كه درواقع بعد از مبارك مهم
و خارجي چه در حال حاضر و چه در آينده بـازي خواهـد كـرد، ارتـش اسـت     

عنوان يك نيروي خنثي عمل كرد و ايـن نشـان داد آنهـا بـا      طول تظاهرات، ارتش به

  

  

داخلي، برداشت ذهني رهبران مصر در كنار يك اتحاد امنيتي استراتژيك بـا اسـرائيل   
و امريكا موجب همكاري بيشتر طرفين شد

مبارك، بيداري افكار عم
سياست داخلي در امور بين

تنها تحت تأثير اين عامل نخواهد بود
المللي از جمله امريكا به بين

حكومت آينده در مصر باعث تعديل عرصه سياست داخلـي مصـر و تصـميم   
آنها در رابطه با اسرائيل خواهد شد

عمده امروز در مصر وجـود دارد كـه سياسـت داخلـي و خـارجي مصـر در آينـده        
براساس نظر آنها رقم خواهد خورد

و جوانان انقالبي 
مطالبات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و

ــوده اســت   ــا اســرائيل نب ــان قطــع رابطــه ب ــز خواه مقاومــت، هرگ
المسلمين است اخوان

اصلي را در مبارزات عليه وي و سرنگوني آن نداشته اسـت 
طور آهسته بر موج تحوالت سوار شدند و خود را با آن همراه كردنـد  به

توجه كرد كه اخوان
است و با قدرتي كه دارد مي

مصر همان
خواهان انتخابات آزاد و مصري دموكراتيك هستند، اما در حـوزة سياسـت خـارجي    

اعالم كرده
اين زمينه بين اعضاي اخوان

درنظر گرفتن منافع ملي با اقدامات راديكال مخالف هستند
براساس ايدئولوژي اسالمي

بعدي تحوالت مصر كه درواقع بعد از مبارك مهم
و خارجي چه در حال حاضر و چه در آينده بـازي خواهـد كـرد، ارتـش اسـت     

طول تظاهرات، ارتش به



كننـد   رتش در مصر زياد است، زيرا مـردم فكـر مـي   
خواهند انقالب را دچار 
كه دولت دموكراتيك 

  .ددر مصر پابگيرد، ارتش نقش مهمي را در تحوالت مصر بازي خواهد كر
بايد درنظر داشت كه روابط مصر و اسرائيل مانند سابق نخواهد بود و مصـر بـا   

سـان   به همين. درنظر گرفتن منافع ملي و نقش ارتش، به اين روابط ادامه خواهد داد
ها ازجمله معاهده صـلح بـه دنبـال تغييـرات و     

از . باشد تري مي يابي به منافع راهبردي بلندمدت

نشيني اسـرائيل   برخي تغييرات براي تقويت حضور در صحراي سينا و عقب
 طور كه در مقدمه معاهده صلح ذكر شده است؛

توسـط   1967رسميت شناختن كشور مستقل فلسـطين در مرزهـاي سـال    

 )1(هاي ضداسرائيلي ازجمله ايران براي گرفتن امتياز بيشتر؛

و  1967در مورد بازگشت به مرزهاي سـال  

طور حتم هر تغييري در سطح تعامالت و عوامل راهبردي روابط بين مصـر و  
گـذارد و   المللي، تأثيري بنيادين برجاي مي

�  

رتش در مصر زياد است، زيرا مـردم فكـر مـي   ظن به ا البته سوء. مبارك نيستند
خواهند انقالب را دچار  ها از ياران قديمي مبارك هستند و مي هنوز بعضي از ارتشي

كه دولت دموكراتيك  با وجود اين در شرايط حاضر و احتماالً تا زماني. انحراف كنند
در مصر پابگيرد، ارتش نقش مهمي را در تحوالت مصر بازي خواهد كر

بايد درنظر داشت كه روابط مصر و اسرائيل مانند سابق نخواهد بود و مصـر بـا   
درنظر گرفتن منافع ملي و نقش ارتش، به اين روابط ادامه خواهد داد

ها ازجمله معاهده صـلح بـه دنبـال تغييـرات و      به احتمال زياد مصر در بعضي حوزه
يابي به منافع راهبردي بلندمدتگرفتن امتياز بيشتر از اسرائيل و دست

  :توان به موارد زير اشاره كرد جمله اين منافع مي
برخي تغييرات براي تقويت حضور در صحراي سينا و عقب. 

طور كه در مقدمه معاهده صلح ذكر شده است؛ همان 1967به مرزهاي سال 
 اختري نوار غزه؛تأسيس دولت خودمختار در كرانه ب. 

رسميت شناختن كشور مستقل فلسـطين در مرزهـاي سـال     به. 
 اسرائيل؛

هاي ضداسرائيلي ازجمله ايران براي گرفتن امتياز بيشتر؛ همكاري با دولت. 
در مورد بازگشت به مرزهاي سـال   338و  242هاي  اجراي قطعنامه. 

  .(Madi, 2011: 4)روزه 6ترك متصرفات خود در جنگ 
طور حتم هر تغييري در سطح تعامالت و عوامل راهبردي روابط بين مصـر و  

المللي، تأثيري بنيادين برجاي مي اي و بين اسرائيل، بر آينده مناسبات منطقه
�.را نيز دگرگون خواهد كرد الملل آينده موازنه قوا در نظام بين
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مبارك نيستند
هنوز بعضي از ارتشي

انحراف كنند
در مصر پابگيرد، ارتش نقش مهمي را در تحوالت مصر بازي خواهد كر

بايد درنظر داشت كه روابط مصر و اسرائيل مانند سابق نخواهد بود و مصـر بـا   
درنظر گرفتن منافع ملي و نقش ارتش، به اين روابط ادامه خواهد داد

به احتمال زياد مصر در بعضي حوزه
گرفتن امتياز بيشتر از اسرائيل و دست

جمله اين منافع مي
1 .

به مرزهاي سال 
2 .
3 .

اسرائيل؛
4 .
5 .

ترك متصرفات خود در جنگ 
طور حتم هر تغييري در سطح تعامالت و عوامل راهبردي روابط بين مصـر و   به

اسرائيل، بر آينده مناسبات منطقه
آينده موازنه قوا در نظام بين
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ي از اعضاي دولت جديد مصر در آينده به نفع روابط نزديكتر با ايـران  
يا بعضي ديگر از كشورهاي همسايه نگرشهاي تهاجمي تري را نسبت بـه اسـرائيل   
البته بايد اين نكته را هم در نظر گرفت كه مصـر در گذشـته و نيـز در    
رائيل در گذشته در جلوگيري 

  .از دستيابي ايران به اهداف خود، از جمله توان هسته اي منافع مشتركي داشته اند

  ها يادداشت
ي از اعضاي دولت جديد مصر در آينده به نفع روابط نزديكتر با ايـران  ممكن است برخ

يا بعضي ديگر از كشورهاي همسايه نگرشهاي تهاجمي تري را نسبت بـه اسـرائيل   
البته بايد اين نكته را هم در نظر گرفت كه مصـر در گذشـته و نيـز در    .داشته باشند

رائيل در گذشته در جلوگيري آينده رقيب ايران بوده و خواهد بود واين كشور و اس
از دستيابي ايران به اهداف خود، از جمله توان هسته اي منافع مشتركي داشته اند

    

  

  

  

يادداشت
ممكن است برخ. 1

يا بعضي ديگر از كشورهاي همسايه نگرشهاي تهاجمي تري را نسبت بـه اسـرائيل   
داشته باشند

آينده رقيب ايران بوده و خواهد بود واين كشور و اس
از دستيابي ايران به اهداف خود، از جمله توان هسته اي منافع مشتركي داشته اند
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