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چکیده
هدم این مااهه ،بررسی مبانیِ تحرول در سیاسرت خرارجی مصرر اسرت از
جا

جهانیِ دام تاکاون ،سیاست خارجیِ مصرر دسرتکرم چهرار داره برا

قابلیت ملاهعه مجزا را تجربه کرده کره هریرک زمیارههرا ،مبرانی ا اهردام
خاص خود را داشته است غلبه ملهفرههرای هرویتی متفراات در دارههرای
مختلف ،سبب براز تفااتهای آشکاری در سیاست خارجی مصر شده است
پان ربیسم داره جمال بداهااصر ،میهنپرستی داره سادات ،هویتِ داگانه
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داره نب رک ا درنهایت هویرت اسرالمی داهرتِ ن ادیس ،هریرک چرارچوب
مفهومی ا جهانبیای متفااتی به سیاستگرذار مصرری در رصره سیاسرت
خارجی داده ا سبب تاوع آن شده است اهمیت این بحث افرزان برر ارزش
تبییایِ آن ،در ا لرای چرارچوبی بررای بررسری آیارده تحروالت سیاسرت
خارجی مصر ا فراتر از آن ،سایر کشورهای ربی است در این مااهه درصدد
پاسخ گویی به این پرسش محروری هسرتیم کره چررا در چهرار داره اصرلیِ
سیاست خارجی جمهوریِ مصر ،تحوالت گسترده ای اتفاق افتاده اسرت کره
این چهار داره را از ماظر اهدام ،ابزارهرا ،ا رایکردهرا بره جهران پیرامرون
متفاات کرده است فرضریه مااهره آن اسرت کره تحروالت هرویتی ،مبارای
دگرگونیِ سیاست خارجی بوده ا هرگونه تحولِ هرویتی در سرلح نخبگران
حاکم ،به تغییر در سیاست خارجی مصر شکل میدهد

واژه های کلیدی :مصر ،سیاست خارجی ،تحول هویتی ،هویرت ا سیاسرت
خارجی
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مقدمه
هوی .مصری هویتی یکسان و تکبُعدی و حتی واجدِ بُعدی غالب نیست .از ایتن
منظر ،در دورههای مختلف ،ابعاد متفاوتی از هوی .مصری سر برآورده و به هویت.
دول .شکل داده اس .در مجموع میتوان از نتزاع سته هویت ِ.عربتی ،استالمی و
مصری ت میهنپرستانه در دوره معاصر سخن گف.؛ با اینحال ،وجود هریک از ایتن
هوی.ها ،ابعادی از شخصی ِ.تاریخیِ مصر را به نمای

میگذارد و صتعود هریتک

مرحلههای مختلف تاریخ معاصر مصر ،میتوان رگههای هریتک از ایتن مؤلفتههتای
هویتی را در صحنه اجتماعی و سیاسی ایتن کشتور دیتد در نتیجته ،غلبتۀ مقطعتی
هریک از مؤلفههای هویتی یادشده و تبدیل شدن آن به محور هوی ِ.دول ،.به ایتن
معناس .که گستره و شدت حاور دیگر مؤلفهها نسب .به مؤلفه محوری تنزل یافته
اس.
نکته مهم دیگر ،توجه به مؤلفه «دول .تمرکزگرا» و «اقتدارگرایی پدرستاالرانه»
در کنار واقعی« ِ.همگنیِ اجتماعی» در بررسی قوامیتابیِ هتویتی سیاست .ختارجی
مصر اس .این سه مؤلفه متامنِ واقعی ِ.محوری .دول .در اولوی.بخشی به یک
مؤلفه هتویتی و تبتدیلِ آن بته هویت ِ.غالتب در جامعته و صتحنه سیاستی است.
بهعبارتی ،وجود دول .تمرکزگرا و شخصتی .پدرستاالر ،هویت .ملتی را در عمتل
همان هوی ِ.دولتی تعریف میکند و لتذا بررستیِ ارتبتاط هویت ِ.اجتمتاعی و ملتی
فراتر از دول .دشوار میشود ،زیرا اساساً چنین تمتایزی غیترممکن است .در ایتن

بنیان در سیاست خارجی مصر  محمدرضا مجیدی و حسن احمدیان
ِ
تحول هویت

از این ابعاد بهمعنای حذف ابعاد دیگر از جامعه مصری نبوده و نیس .بهعبارتی ،در

زمینه میتوان از نظریه نخبهگرایی بهره جست .کته بتر مبنتای آن «پیونتدهایی میتان
ویهگیهای رهبران سیاسی و نرخ تحول اجتماعی و اقتصادی بهویهه در کشتورهای
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درحالتوسعه وجتود دارد» (حافظیتان )27 :1389 ،همگنتیِ جامعته نیتز افتزونبتر
بهدس .دادنِ ابزاری قدرتمند برای تحرکِ فرامرزیِ دول ،.قالببندیِ هوی .ملی را
از سوی دول.های مصری آسانتر میکند
نکته دیگر آنکه ابتنای سیاس .خارجیِ مصر بر شخص رئیس جمهور و فقتدان
نهادینگی سبب شده اس .همزمان با تحول در اولوی.های هتویتیِ نخبگتان حتاکم،
سیاس .خارجی این کشور نیز ت ییر کند برخالف بسیاری از کشورهای عربتی کته
بهدلیل نهادینگیِ سیاس .خارجی ،ت ییر به دشتواری بته سیاست .ختارجی آنهتا راه
مییابد ،در مصر آنچه غیرممکن جلوه میکند ،استتمرار و تتداوم سیاست .ختارجی
اس .در این کشور صعود هریک از رؤسای جمهور پس از کودتای  1952به ت ییتر
در شکل و جه .سیاس .خارجی انجامیتده است .ایتن امتر در «فقتدان نهتادینگیِ
نهادهای دولتی مصر و تکیه کامل به شخصی ِ.رئیسجمهور» در سیاست .ختارجی
ریشه دارد (فخری )2013 ،این نکته ازیکسو نشاندهندۀ محوری ِ.رأس قدرت در
ترسیم و پیشبرد سیاس .خارجی اس .و از سوی دیگر حاکی از تداوم جدل بر ستر
سیاس .خارجی متناسب با و عی .مصر اس .این اختالفات ،درهای ت ییتر را بته
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روی سیاس .خارجی مصر باز گذاشته اس.
در این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرس

هستیم که مبنای تحوالت متتوالی

در سیاس .خارجی جمهوریِ مصر چیست .پاستخ و فر تیه مقالته آن است .کته
تحوالت هویتی مبنای دگرگونیِ سیاس .خارجی بوده و هرگونه تحتولِ هتویتی در
سطح نخبگان حاکم ،به ت ییر در سیاس .خارجی مصر شکل میدهد بتهعبتارتی ،از
آنجا که هوی ،.قوامبخ ِ سیاس .خارجی اس ،.هرگونه ت ییر اساسی در سیاست.
خارجی مصر را باید در تحول هویتی و تحول در اولوی.ها و وفاداریهای هتویتیِ
دول .ریشهیابی کرد در راستای ارزیابی این فرض در مورد مصر ،چهار دوره اصلیِ
سیاس .خارجی مصر را بر مبنای تحول هویتی دول .مورد بررسی قرار میدهیم
 .1عبدالناصر و هویت پانعرب
با صعود جمال عبدالناصر و کنار گذاشته شتدنِ نحممسنجیب ،رهبتر موقت .کودتتا،
دول .تمرکزگرای تاریخ مصر باری دیگر سر برآورد دول .تمرکزگرا برای تحکتیم

قدرت ،میبایتد گزینته هتویتی ختوی

را متناستب بتا شترایط نتوین برمتیگزیتد

عبدالناصر که درحال بنا نهادن نظامی نوین با هویتی نوین بود ،درصدد متحول کردنِ
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصتادی و برستاختنِ مصتری نتوین بتود در چنتین
فرایندی ،اکثری[ .یا در مورد مصر ،افسران آزاد] در مرکز ،از ورای چنتین پتروژهای
جویای از میان برد ِن اختالفات فرهنگتی میتان ختود و اقلیت[ .یتا دیگتر نیروهتای
جامعه] برآمده تا از این طریق از هرگونه جایگزین فرهنگی رها شتوند (الخلیتل و
مجید)138 :2012 ،
در همین راستا ،تحوالتی که در فاصله ستالهتای  1954تتا  1956در محتیط و
روابط منطقهای و بینالمللی مصر به وقتوع پیوست .در نهایت .رژیتم عبدالناصتر را
بهسوی پان عربیسم سو داد ازجمله مهتمتترین ایتن تحتوالت ،حمایت .گستتردۀ
مل .های عر

از مصر در جریان ملی کردنِ کانال سوئز و جنتگ ناشتی از آن بتود

افزون بر این ،عبدالناصر مبارزه با استتعمار و صهیونیستم را هتدف عربتیِ مشتترکی
رهبریِ مبارزههای آزادیبخ

کشورهای عربی قرار میداد عدم تعهد مصتر را نیتز

باید در این راستا تبیین کرد عبدالناصر من طرح مسنله تمایل بریتانیا و امریکا بته
برپاییِ اتحادی با مصرِ پس از انقال

گف« :.به آنها گفتیم ،جز در اتحادی یگانه کته

اتحاد دول.های عربی اس .نمیتتوانیم وارد شتویم» (لجنة إخترنالتک )1335 ،در
واقع« ،ایدئولوژی عبدالناصر ،پانعربیسم ،سوسیالیستم و عتدم تعهتد را در برابتر دو
ابرقدرت ،ایاالت متحده و اتحاد شتوروی ،درهتم آمیخت( » .

(Al-Rodhan, Herd and

)Watanabe, 2011: 19

در نتیجه در پی

گرفتنِ تااد با استعمار ،که جزئتی از هویت ِ.مصتر معاصتر

اس ،.دیگر مؤلفههای هوی ِ.تاریخی مصر تح.الشعاع قرار گرفت .در ایتن معنتا،
بیگتتانگی و فاصتتله حتتاکم و حکومتت.شتتونده ،بتتهرغتتم دوریِ رژیتتم عبدالناصتتر از
مردمساالری ،تا حد کمسابقهای در تاریخ معاصر مصر کاه

یاف .نحمدمسصلسدیمس

الیم ،متخصص سیاس .خارجی مصر ،در مورد این دوره مینویسد« :نق

خارجی
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می دید که مصر در رأس آن قرار داش .و در نتیجه ،عربی .مصتر آن را در جایگتاه

دول .بنابر چند عامل مو وعی تعیین میشود که مهمترینِ آنها توانمندیهای قومی
دول .و فرهنگ سیاسی آن ،الگوی باورهای ملی و شتکل نظتام سیاستی است .در
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چارچو

این عوامل تعیینکننده ،ویهگیهای شخصی و انگیزههتای ذاتتی و محتیط

روانی رهبر سیاسی جایگاه مهمی در تعیین نقشی مییابد که دول .بهعهده میگیرد»
(إدریس)2012 ،
بدین ترتیب ،عبدالناصر با هوی ِ.پانعر

خوی

در محور سیاست .ختارجی

قرار گرف .و هوی ِ.دول .تمرکزگرا ،بهرغم وجود مخالف.هتا ،بته هتویتی فراگیتر
تبدیل شد و سایر مؤلفههای هویتی ،اگرچه در شتکلدهتی بته رفتارهتای داخلتی و
خارجی دول .ایرگذار بود ،اما هیچگاه به سطح ایرگذاریِ هوی .پانعر
این حال ،گرای

نرسید بتا

دول .عبدالناصر به هوی .عربی را نباید پدید آمدنِ هتویتی نتوین

در مصر دانس ،.بلکه چنین تحولی ،نشاندهندۀ دولتی شدنِ هوی .عربتی در قالتب
پانعربیسم بود زیرا هوی .عربی پی

از کودتای «افسران آزاد» نیز وجود داشت .و

بر سیاس .خارجی مصر ایرگذار بود تحولی که رژیم عبدالناصر به بار آورد آن بتود
که هوی .مرکزی دول .اقتدارگرا و پدرساالر را هوی .عربتی قترار داد و از طریتقِ
محتوای داستعماری و دصهیونیستی ایتن هویت ،.مشتروعی ِ.داخلتی ختود را
تحکیم کرد ایدئولوژی ملیگرای عربی عبدالناصر« ،تاریخ غنی تفو ادبی ،فرهنگتی
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و سیاسی عر ها در خاورمیانه و شمال افریقا را با ملتیگرایتی تتودهای بته ستبک
آلمان دهه  1920و لفاظی های داموریالیستی که در آن زمان در سراسر جهان ستوم
رایج بود ،ادغام کرد» (ویتس )68 :1390 ،از این طریق وی ازیکسو فاصله تاریخی
حتتاکم و حکومتت.شتتونده را بتته حتتداقل تقلیتتل داد و از ستتوی دیگتتر بتته گفتمتتانِ
خائن سازیِ مخالفان قوام بخشید بنابراین ،هوی .پانعر

افزون بر ارتقتا بخشتیدن

به مشروعی .رژیم ،اعتبار مخالفان آن را زیر سؤال بترد بترونداد چنتین و تعیتی،
تحکیم هرچه بیشتر اقتدارگراییِ پدرساالرانه ،این بار با محوری .نظامی بود
برخالف برخی از کشورهای عربی ،دلیل اتخاذ پانعربیسم از سوی عبدالناصتر،
از میان بردنِ شکاف های اجتماعیِ داخلی نبود ،زیرا مصر فاقد چنتین شتکافهتایی
اس )1( .هدف اصلی ،پیگیری رهبری عربی و ارتقای جایگاه منطقهای و بتینالمللتی
مصر بود از دید عبدالناصر ،چنین جایگاهی امکان بازی میان دو ابرقدرت و جتذ
منابع بیشتر را میسرتر میکرد هوی .پانعر  ،عر هتا را بتر محتور مصتر متحتد
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میکرد این هوی« ،.تقسیمات فرقهای ،نهادی و طبقاتی واقعی را در جوامتع عربتی

پوشاند و وحدت اجتماعی شهروندان عر زبان را در مقابل دشمن خارجی (غربی،
استعماری) بر هر برنامه داخلی اولوی .داد» (ویتس )68 :1390 ،هتدف عبدالناصتر
را باید در همین نکته خالصه کرد
هوی .پانعر

با انسجامی که به جامعه میداد ،آزادی عمتل رژیتم در عرصته

سیاس .خارجی را افزون میکرد بهعالوه تا هنگامیکه پان عربیسم دولتی ،پشتیبانیِ
اکثری .جامعه را پش .سر خود داش ،.هزینه های سیاست .ختارجیِ برآمتده از آن
برای رژیم قابلتحمل باقی ماند جامعۀ همگنِ مصر نیز آزادی عمل رژیتم را بیشتتر
میکرد او حمای .و همراهی مل .با هوی ِ.پانعر

دول .را در جنتگ  1956و

سوس وحدت با سوریه میتوان دید رژیم عبدالناصر تح .تثییر ایتن حمایت.هتای
مردمی ،بی

از پی

بر مؤلفه هایی همچون وحدت عربی و لزوم مبارزه بتا استرائیل

و استعمار تکیه می کرد هوی .پانعر
میکرد و از این طریق نق

همچنین محوری ِ.عربتی مصتر را تحکتیم

آن در صفبندیهای بینالمللی را ارتقا میبخشید

منطقهای و بینالمللی را ارتقا میبخشید ،محدودی.ها و تهدیداتی نیز برای سیاست.
خارجی مصر به ارم ان می آورد از جمله این چال ها ،تحمیل هزینههای بتیمتورد
به مصرِ پانعر

بود برای نمونه ،ارسال نیروهای مصری به یمن ،هزینههای بییمترِ

بسیاری بر مصر تحمیل کرد چال
این معنا ،رژیم های عر

دیگر ،تحریک پانعر هتای رادیکتال بتود در

اغلب در رقاب .با عبدالناصر ،اعتبار ادعاهتای منطقتهای و

عربی وی را زیر سؤال می بردند و در عمل وی را به اتخاذ سیاس.هتایی عملتی در
راستای اهداف خود وامی داشتند نمونه ی دیگر این مورد ،باال بردنِ تن

با استرائیل

در می  1967در حمای .از سوریه بود درحالیکه بعدها روشتن شتد ارتت

مصتر

آمادگیِ الزم برای رویتارویی را نداشت ،.عبدالناصتر در متی  1967چهتار تصتمیم
سیاسی اتخاذ کرد که گویای گرای
پانعر

وی به رویارویی با اسرائیل تح .تتثییر هویتِ.

بود« :تجمیع نیروهای نظامی در سینا ،تخلیه نیروهتای بتینالمللتی [حتافظ

صلح] ،بستنِ خلیج عقبه به روی کشتیرانیِ اسرائیل و دفتاع از غتزه» (الستید:2002 ،

بنیان در سیاست خارجی مصر  محمدرضا مجیدی و حسن احمدیان
ِ
تحول هویت

اما به همان نسب .که هویت ِ.پتانعتر

امکانتات بتازیگری مصتر در ستطوح

)192
با باال رفتنِ هزینههای سیاس.های پانعربیستی ،عتدم تناستبِ آن بتا و تعی.
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مصر مورد توجه قرار گرف .هزینههای باالی جنگ یمتن و ستوس جنتگ ویرانگتر
در نظر گرفتته شتد و بته بتیاعتبتاریِ تتدریجیِ

 ،1967نتیجه سیاس.های پانعر

پانعربیسم دولتی انجامید چنانچه دهه  1950را دورۀ او گیریِ پانعربیستم هتویتی
و سیاسی مصر بدانیم ،دهه  1960و مشخصاً از فروپاشیدن اتحاد با سوریه تتا جنتگ
 1967را باید دوره تنزل جایگاه این هوی .و سیاس.های قتوامیافتته بتر مبنتای آن
دانس .در مذاکرات وحدتی که در سالهای پس از فروپاشی وحدت ،بتا ستوریه و
عرا انجام شد ،عبدالناصر نشان داد که محدودی.های سیاس .پانعر
پی

را بتی

از

مورد توجه قرار میدهد وی در مذاکرات اتحادِ سهجانبۀ مصرتسوریهتتعترا ،

به وحدت با این کشورها بدبین بود «بیاعتمادی متقابل میان سه طرف ،ویهگی بارز
مذاکرات بود» (کر)154 :1997 ،
بدین ترتیب ،با باال رفتنِ هزینههایِ سیاسیِ هوی .پانعر  ،رگههتای گفتمتانِ
میهنپرستانه نه تنها در جامعه و میان روشتنفکران ،بلکته همچنتین در سیاست.هتای
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دول ِ.پان عر

بروز یاف .پذیرش طرح راجرز را باید در این راستا ارزیتابی کترد

دول ِ.پانعر

عبدالناصر به ویهه پس از جنگ  ،1967چال هتا و محتدودی.هتای
از پتی

سیاس .خارجی پانعربیستی را بی

درک کترد اگرچته تتا جنتگ ،1973

بهدلیل نیاز مصر به حمای .های عربی و همراهیِ آنها در برابر اسرائیل ،پتانعربیستم
همچنان وجه غالب هوی ِ.قوامبخ

سیاس .خارجی مصر بود ،اما در همین دوره،

دگرگونیهای اولیه در راستای گذار از هوی ِ.پانعر

آغاز شده بود و «ریشتههتای

چشمانداز دول ِ.سرزمینی در هوی .سیاسی ،حتی در سایه رژیمی متعهد به هویت.
سیاسی پانعر

رشد کرد»

)(Karwan, 2002: 160

 .٢سادات و هویت میهنپرستانه
چنانچه رهبریِ عربی مصر و تطبیق سیاس .خارجی بر مبنای این هدف بتا حرکت.
در راستای وحدت عربی و کن
مصرِ پان عر

مشترک کشورهای عربی را مبنای سیاس .خارجی

بدانیم ،اولوی .بخشیدن به منافع مصر و گذار از عمل بر مبنایِ اصتل

وحدت عربی را باید محور سیاست .ختارجی دوره متیهنپرستتیِ ستادات دانست.
«سیاس .خارجی سادات در اصل بر منافع مستتقیمِ مصتر متمرکتز شتد و از فهتم و

ارزشگذاریِ وی به روابط منطقهای و بینالمللیای که بیشتر در خدم ِ.ایتن منتافع
قرار میگیرند ،تثییر پذیرف( ».شبلی )2002 ،در دوره انتور ستادات ،مصتر هویت.
پانعر

را کنار گذاش .و بنتابر چتارچو

هتویتیِ نتوینی کته برگزیتد ،ت ییتر در

سیاس .خارجی را آغاز کرد تحول هویتیِ مصر به آن معنا بود که ارجحی ِ.دولت.
مصر ،میهنپرستی اس.
جنگ  1967برای رهبری مصر این نکتته را روشتن کترد کته هزینته سیاست.
خارجیِ مبتنی بر هوی ِ.پتانعتر  ،بتهمراتتب بتی

از ستود حاصتل از آن است.

برخالف منافع سیاس .خارجی پانعربیستی در دهه  ،1950هزینه هایی کته در دهته
 1960بر مصر تحمیل شد ،پرست هتایی جتدی را در متورد عقالنیت ِ.استتمرار در
سیاس .خارجی مبتنیبر پانعربیسم مطرح ساخ .با ایتنحتال ،در شترایط پتس از
شکس .و درحالیکه همکاریِ گسترده کشورهای نف.خیز عر

با مصر در راستای

آماده سازی این کشور برای نبرد بعدی در جریان بود ،تثکید بر هوی .پانعر

و نیز

یاف .نشس .سران اتحادیه عر

در خارطوم ( )1967با تثکید بر همین نکته پایتان

یاف .با اینحال« ،پروژه عبدالناصر پس از شکست ]1967[ .بته رفتع نتتایج جنتگ
محدود شد» و دیگر برخالف گذشته به اسرائیل بهعنتوان «و تعیتی استتعماری کته
باید رفع شود» نمینگریس( .أحمد)64-64 :2007 ،
قدرت گیری سادات را باید آغازگاه جدیِ ت ییر در اولوی.های هتویتی دولت.
در مصر دانس.؛ اولوی.هایی کته در مرحلته بعتد ،سیاست .ختارجی مصتر را نیتز
متحول کرد نق

مهم شخص رئیس دول .در تحوالت سیاست .ختارجی مصتر از

دیدگاه بسیاری ناظران بیهمتتا است .جمد لسزهد ص س ،پهوهشتگر حتوزه سیاست.
خارجی مصر ،در مورد دوره سادات مینویسد« :تمرکز تحلیل بر ستطح شخصتی و
محیط روانی رئیس دول ،.البته بدون کنار گذاشتن تحلیل مو وعی ،هماهنگتترین
[با و عی .مصر] و واقعیترین بهشمار میرود» (زهران )2002 ،بنتابراین ،ستادات
همچون سلف خود «بهسوی انحصارگرایی در سیاست.گتذاری رفت( ».عبتدالمنعم،

بنیان در سیاست خارجی مصر  محمدرضا مجیدی و حسن احمدیان
ِ
تحول هویت

پیگیری هدفِ هماهنگ سازیِ سیاس .خارجی کشورهای عربی از سوی مصر ادامته

 )165 :1997و دولتت .تمرکزگتترا را تحکتتیم کتترد بتتا توجتته بتته محوریت ِ.دولتت.
تمرکرگزایِ مصر در تحول هتویتی ،ت ییتر ارجحیت.هتای هتویتیِ نخبگتان حتاکم،
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دگرگونی هوی .و در نتیجه سیاس .خارجی را امکانپذیر کرد
البته دول .تمرکزگرا و شخص سادات تحول هویتی را بهتنهایی تبیین نمیکند
بهرغم آنکه نگاه سادات و این باور وی کته « 99/9درصتد از کتارتهتای بتازی در
دس .ایاالت متحده اس( ».أحمد )66 :2007 ،بر جه .گیری نتوین مصتر ایرگتذار
بود ،اما نباید نق

عوامل محیطی را از نظر دور داش .نحمدمسحسدنی سهیکد س در

مورد ت ییرِ رویکردِ مصر مینویسد« :اینکه تصمیمهای سیاسی تنها توستط یتک نفتر
اتخاذ میشوند بدان معنی نیس .که [این تصمیمها] بهصورتی اتفتاقی و یتا در خت
اتختتاذ متتیشتتوند»

)(Heikal, 1978: 715

بتته عبتتارتی ،شتترایط ب تترنج اقتصتتادی و

دشواری های اجتماعی و سیاسیِ ناشی از آن ،در کنار تداوم و تعی .نته جنتگ نته
صلح با اسرائیل و کاه

درآمدهای ارزی دول .در شرایطی که کمتکهتای عربتی

تنها بخشی از این درآمدها را جبتران متیکترد ،محیطتی را تشتکیل متیداد کته بته
ادراکهای سادات شکل می داد اگر تیرگیِ رابطه با شتوروی را بته فاتای یادشتده
ا افه کنیم ،تصویری دقیقتتر از شترایط محیطتیِ مصتر را پتس از  1973بتهدست.
میآوریم
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برخالف دوره پی

از  ،1973پس از این جنگ ،سادات نیاز مصر به همراهی با

عر ها را ناچیز میدید و هزینههتای ایتن همراهتی را بیشتتر از منتافع آن ارزیتابی
میکرد کمکهای دول.های نف .خیز عر

به مصر پس از جنگ ش روزه ،ماهانه

 250میلیون دالر بود که اغلب برای هزینههای نظامی درنظر گرفتته شتده بتود ایتن
درحالی اس .که مصر به دلیتل بستته شتد ِن کانتال ستوئز ،افت .شتدید درآمتدهای
توریستی و نیز از دس .رفتنِ منابع نفتی شبهجریره ستینا ،ماهانته  350میلیتون دالر
زیان میدید
اگر هزینههای سه جنگِ  ،1967فرسایشی و  1973را به اقتصتاد تاتعیفشتدۀ
مصر ا افه کنیم ،دشواریِ اداره بحران اقتصادی مصر روشنتر میشود ایتن بحتران
روزبه روز وخیمتر میشد؛ درحالیکه «اقتصاد جنگ» قدرت هرگونه تحترک دولت.
برای بهبود شرایط اقتصادی را گرفته بود اقتصاد جنگ در دوره عبدالناصر آغاز شد
وی در  23نوامبر  1967در برابر پارلمان مصر اعالم کترده بتود مصتر بترای جبتران
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شکس 1967 .چاره ای جز در پی

گرفتنِ اقتصاد جنگ نتدارد امتا پتس از جنتگ

اکتبر دول .باید راهکارهایی جدی برای رفع چال های اقتصادی مییاف« .هوی،.
منافع را برمیسازد و منافع وابسته به هوی.ها هستند»

)(Wendt, 1994: 385

ستادات

بنابر هوی ِ.میهنپرستانه ای که برگزیده بود ،منافعِ مصر را در «انفتتاح» یتا گشتای
اقتصادی میدانس.
در چنین شرایطی که تداوم و تعی .موجتود بحترانزا بتود ،ت ییتر ،مستنلهای
غیرقابلاجتنا

می نمود اما این نخبگان حاکم بودنتد کته شتکل و جهت .ت ییتر را

تعیین میکردند «منافع ،مستلزم وجود هوی .اس ،.زیرا یک کنشگر تا وقتتی ندانتد
که کیس .نمیداند چه میخواهد هوی .هتا بتدون منتافع فاقتد هتر نتوع نیتروی
انگیزشی هستند ،بدون هوی.ها ،منتافع جهت .ندارنتد» (ونت)336-337 ،1384 ،.
هوی .میهنپرستانه ،منافع مصر را در رویکردهای سیاس .ختارجیِ ستادات جهت.
میداد و منافعِ بهدس .آمده از این رویکرد ،هوی .یادشده را تحکیم متیکترد نکتته
دیگری که چه بسا بر ت ییر در مصرِ سادات ایر گذاش ،.این واقعی .بود که بتهرغتم
بسیار ناچیز بود مصر تنها توانسته بود بر بخ
شود

ناچیزی از شر کانال سوئز مستلط

() 2

ی اجتمتاعی ایتن
در نهای .دول .تمرکزگترای تتاریخی مصتر در کنتار همگنت ِ
کشور ،شترایط ت ییتر را فتراهم ستاخ .در ایتن زمینته ،نظتامیگتری پدرستاالرانه
رئیسجمهور نیز به یاریاش آمد اما شاید مهمتر از همته ،همگنتی اجتمتاعی مصتر
بود که امکان دس .زدن به ت ییرات کالن در سطوح وفاداریهای هویتی و سیاست.
خارجی را داد در کشورهای چنتدپاره از نظتر اجتمتاعی ،هرگونته ت ییتر کتالن بتا
مقاوم .بخشی از جامعه روبهرو میشود و بهسادگی امکان تحقق نمییابتد دولت،.
در چنین جوامعی نمیتواند بهراحتی چرخ هایی جدی در سیاس .خارجی انجتام
دهد زیرا ت ییر در اولوی.های هویتی کاری دشوار و اغلب ناشدنی اس.
سادات که تح .تثییر بروندادهای سیاس .پانعر

دوره ناصر دس .به ت ییتر

در اولوی.های هویتی و به تبعِ آن سیاس .خارجی مصر زد ،از ابزارهای انحصتاریِ

بنیان در سیاست خارجی مصر  محمدرضا مجیدی و حسن احمدیان
ِ
تحول هویت

هزینههای قابلتوجه مصر در مسیر آمادگی برای جنتگ  ،1973برونتداد ایتن جنتگ

رسانه های دولتی بهره گرف .روشن اس .که «هتر رهبتری کته سیاستتی را مطترح
میسازد باید آن را از طریق مجموعهای عمومی از اهداف توجیه کنتد کته آن رهبتر
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وعده محقق شدن آنها را از طریتق آن سیاست .متیدهتد»
)Hermann, 1992: 760

(Anderson, Hermann and

بر همین مبنا ،رسانههای دولتی به گزارههای ایرگذاری همچون

هزینههای گزاف مصر در جنگهای

با استرائیل ،نشتان دادنِ بتروندادهتای نتاچیز

همراهی با عر ها و اتخاذ سیاس.های پانعر

و بهویهه طرح نگاه جتایگزین کته

بر درنظر گرفتنِ منافع مصر در درجه اول تثکید داش ،.میپرداختند
قرار دادنِ منافع مصر در اولوی .سیاس .خارجی از سال  1973آشتکارا دنبتال
شد آت بس مصر با اسرائیل خار از چتارچو

تفتاهم ستوریه و مصتر صتورت

گرف .قرارداد سینای  2نیز به همین ترتیب اماا شد از همه مهمتر سفر سادات بته
اسرائیل و سوس توافقنامههای کمپدیوید ،هیچگاه با سایر کشتورهای عربتی متورد
بررسی قرار نگرفته بود سادات در برابتر کنست .استرائیل اعتالم کترد «هتر صتلح
جداگانهای میان مصر و اسرائیل نمیتواند صتلح پایتدار بته ارم تان بیتاورد»

(Ghali,

) 1982: 772اما صرف حاور او در برابر کنس .بهمعنای جدا کردن راه مصر از ستایر
عر ها بود
مقاوم .در برابر اولوی.های هویتیِ میهنپرستانه دول ،.آشکارا گستتردهتتر از
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مقاومتی بود کته در برابتر پتانعربیستم ناصتری صتورت متیگرفت .جنتب هتای
مطرحکنندۀ هوی .اسالمی مصر ،حاور جدی ختود در صتحنه اجتمتاعی و ستوس
سیاسی را از سر گرفتند پان عربیسم همچنتان در برابتر رویکردهتای متیهنپرستتانه
مقاوم .میکرد و در مجموع ،سیاس .خارجیِ مبتنیبر هوی .متیهنپرستتانه متورد
انتقاد بسیاری از جریان های اجتماعی و سیاسی بود بر همین مبنا ،ایتن دوره شتاهد
احیای بیگانگی حاکم و حکوم.شونده بهشکلی نوین بود او این بیگانگی را بایتد
در دستگیریهای گسترده آغاز دهه  1980و درنهای .ترور سادات دید
 .3مبارک و هویت دوگانه
عبدالناصر و سادات ،هریک به یکی از ابعاد هوی .مصری بهتای ویتههای داده و آن
را به هوی ِ.دول .تبدیل کردند و بر مبنای آن سیاس.های داخلی و ختارجی مصتر
را تنظتتیم و اجرایتتی کردنتتد حستتنی مبتتارک ،بتته هویت ِ.مصتتر بتتهگونتتهای دیگتتر
مینگریس .این قاعده کلی که نیاز مصر به منابع خارجی یکی از محرکههای اصلیِ

اولوی.بخشیِ دول .به یکی از ابعاد هوی .مصر و عمل بر مبنای آن بتود ،در دوره

مبارک تداوم یاف .از نظر صا نهسصل زصلیسح

 ،از سیاستمدارانِ برجسته مصر ،بُعتدِ

یادشده در دوره مبارک تشدید شد وی مینویسد« :ارتباط دادن منافع اقتصادی ملتی
به سیاس[ .خارجی] و دیولماسی مصر بهنحوی بیسابقه دنبال شد» (حتر :1999 ،
 )6مبارک که نه کاریزمای عبدالناصر و نه تهور سادات را داش ،.بیشتر تالش ختود
را صرف چارچو بندیِ هوی ِ.دول .مصر بر مبنایِ ادغام جنبههتای هتویتی متورد
تثکید دو رئیسجمهور پی

از خود کرد

به این ترتیب ،گزینه هویتی دشوار مبارک ،چتال ِ عمتدهای بتود کته در طتول
دوره سهدههایِ ریاس .وی ،تالش برای موازنهستازیِ هتویتی و سیاستیِ دولت .را
به دنبال داش.؛ زیرا دو دول .سادات و عبدالناصر هویت ِ.مصتر را بته دو صتورت
متفاوت تعریف کرده و گفتمان سیاسی و سیاس .خارجی متناسب با هریک از ایتن
دو هوی ِ.دولتی ،بروندادهای استراتهیک کامالً متفتاوتی در پتی داشت .رفتع ایتن
بارز آن بود ،بهسادگی امکانپذیر نبود
مبارک بی

از اسالف خوی

بتر چنتدگونگیِ هتویتی مصتر تثکیتد داشت .و

هیچیک از جنبههای هوی .مصری را غالب نمیدانس .به همین دلیل ،سیاس.های
داخلی و خارجیِ وی ،و وح و انسجام دو دوره ستادات و عبدالناصتر را نداشت.
البته این عدم و وح را نباید بهکلی در نتیجه دوگانگیِ هویتی دانس« .هوی.ها بتا
توجه به تکثر گفتمانها و شیوه مفصلبندی و بازمفصلبندیِ اجزایشان ،حتی بترای
یتک بتازیگر ،ستیال و چندگانته هستتند » ) (Moshirzadeh, 2013: 22لتذا ایتن مستنله
دس.کم در یکی از جنبه های خود ریشه در تکثرِ گفتمانی دارد با اینحال ،این امتر
نافیِ فقدان انسجام در هوی .و سیاس .خارجیِ دول .مبارک نبود بتهایتنترتیتب،
هوی .چندگانه و مبهم دول .مبارک به سیاس .خارجی آن نیتز سترریز متیشتد و
نهتنها و وح اولوی.ها را از آن میگرف ،.بلکه همچنین دشواریهایی در تعامل بتا
نیروهای داخلی برای دول .به ارم ان میآورد البته با توجه به تداوم مؤلفته دولت.

بنیان در سیاست خارجی مصر  محمدرضا مجیدی و حسن احمدیان
ِ
تحول هویت

تناقض در دورهای که تالش برای ادغام جنبههتای مثبت ِ.دو دوره یادشتده ویهگتی

تمرکزگرا در دوره مبارک ،وی توانس .در برابر چال های یادشده مقاوم .کند در
این معنا ،بهرغم اعاده شکلیِ ساختار دموکراتیک« ،محورهای سلطه بهدلیتل انحصتار
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حز

حاکم (حز

دموکراتیک ملی) ،بدون ت ییر واقعی باقی مانتد» (کتاظم:2011 ،

)87
مسنله نخس .مبارک ،همچون اسالف  ،داخلی و به شکاف میتان حکومت .و
حکوم.شونده (یکی از مؤلفههای هوی ِ.تتاریخی مصتر) مربتوط متیشتد از ایتن
منظر ،آزادی زندانیان سیاسی تالشی بود که مبارک از طریق آن جویای تقلیل شکاف
یادشتده و بازگردانتتدن مصتر بتته و تعی .عتتادی بتود ( )3افتتزون بتر ایتتن ،دوگانتته
تحولخواهی و محافظهکاری ،با صعود مبارک از سطح جامعه به دول .تستری پیتدا
کرد تردید هویتی و سیاسی مبارک ،دو گزاره یادشتده را در دورههتای مختلتف بته
سطح تصمیمگیریِ نظام وی وارد کرد
دلیل تالش برای ادغام جنبههای مثب .دو سیاس .خارجی مصترِ عبدالناصتر و
مصر سادات ،این واقعی .بود که بروندادهای هر دو دوره ،گذشته از دستتاوردهایی
که داشتند ،حاوی چال هایی اساسی بودند برخالف تصور سادات ،صفبنتدی بتا
غر

و در پی

گرفتنِ سیاس .انفتاح ،مشکالت اقتصادی مصتر را برطترف نکترد

این سیاس .هنگامی آغاز شد که «سادات بر وجهته فزاینتده رژیتم ختود در نتیجته
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره دوم  تابستان 1393

عملکردِ مؤیر در جنگ  1973علیه اسرائیل سرمایه گذاری کرد و انقالبی کوچتک در
اقتصاد مصر بهوجود آورد»

)(Pappe, 2010: 52

در واقع هنگامی که مبارک بته قتدرت

رسید ،مصر بهتدریج از توان بازپرداخ .بدهیهای خارجی خود عاجز میشد ایتن
واقعی .در «قیام نان» سال  1977آشکار شد که در جریان آن سادات تنها با مداخلته
ارت

توانست .در قتدرت بتاقی بمانتد ( )4اگرچته چتال ِ بالفصتل رفتع شتد ،امتا

دشواریهای اقتصادی و نار ایتیهای اجتماعیِ ناشی از آن ،همچنان ادامته داشت.
تح .تثییر واقعی .های یادشده ،در پتی
شرایط ب رنج ،از دید مبارک غیرقابلاجتنا

گترفتن رویکتردی نتوین بترای گتذار از
بود

وی با بازگش .به شتعارهایی از دوره پتانعربیستم ،گترای
منطقه ای مصر را آشکار ساخ .در واقع چال

بته احیتای نفتوذ

نخس .سیاست .ختارجی مبتارک،

عادیسازی روابط با کشورهای عربی بتود کته در نتیجته صتلح جداگانته مصتر بتا
اسرائیل با اکثر این کشورها قطع شده بود ( )5مبارک در تالش بود از طریتق حمایت.
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از کشورهای عربی بهویهه فلستطینیهتا ،وجهته پتانعتر

عبدالناصتر را بته مصتر

بازگرداند «وی [در راستای بازگش .به جهان عر ] نشانههتای متعتددی در متورد
مهارِ هرگونه همراهی با امریکا و غتر
عربی] شتد ،مطترح کترد»

کته موجتب دوری ستادات [از کشتورهای

)(Ajami, 2011: 16

وی در روزهتای نخست .رستیدن بته

حکوم ،.به رادیو دستور داد حمله به کشورهای عربی را ت که از دوره سادات آغاز
شده بود ت متوقتف کنتد (محمتود )230 :2007 ،در مجمتوع مبتارک در ستالهتای
نخس ،.سه هدف اصلی را دنبال می کرد :خرو از انزوای عربی ،حفظ رابطه ویتهه
با امریکا و تداوم صلح با اسرائیل (أبوالطالب)57 :1989 ،؛ بنابراین ،مصر مبتارک در
کنار تثکید بر هوی .عربی ،از زبان مبارک اعالم میکرد« :هرگونه نزدیکی مصتری ت
عربی ،به هزینه انتخا ِ صلح از سوی مصر نخواهد بود» (ربیع ،بیتا )119 ،تنتاقضِ
آشکارِ رویه پانعربیستیِ سیاس .خارجیِ مبارک در کنار تتداوم صتلح بتا استرائیل،
مدیری ِ.سیاس .خارجی را دشوار میساخ.

عربی و استقالل از غر  ،ادعای رهبری میکرد ،مصرِ دوران مبارک خود را بهعنوان
متعادلکننده و تثبی.کنندۀ جهان عر

معرفی مینمود (هینهبوش )205 :1390 ،وی

«بر همسوییِ منافع عربی و نه انطبا آنها تثکید میکرد » (ربیع ،د ت )121 :بتا ایتن
وصف ،بهبود رابطه مصر با کشورهای عربی بهکندی پتی

متیرفت .همکتاری بتا

عرا در جنگ هش .ساله ،تالش برای مطرح کردنِ مصر بهمثابه حتامی کشتورهای
حوزه جنوبی خلیج فارس ،حمای .از سوریه در درگیریهای

با ترکیته و ورود بته

شورای همکاری عر  ،جملگی تالشهایی برای بهبود روابط عربتی مصتر و اعتاده
نق

منطقهای آن بود؛ اما هیچیک از این رویکردها همچتون بحتران اشت ال کویت.

برای مصر کارساز نبود
تن ِ سیاسی ریشه دار در هوی ِ.دول .مبارک در این بحران کامالً مشهود بتود
تثکید مبارک بر منافع مشترک عربی طبعاً با حمایت .وی از حملته غتر

بته عترا

ناسازگار بود این بحران آشکارا نشان داد که هوی ِ.میهنپرستانه ،تعیینکنندۀ اصتلی

بنیان در سیاست خارجی مصر  محمدرضا مجیدی و حسن احمدیان
ِ
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مبارک در پی احیایِ رهبریِ عربی به سبک عبدالناصر نبود بته تعبیتر ریماندمس
هینهسباش ،برخالف مصر دوران عبدالناصر ،که با ایفتای نقت قهرمتانی در انقتال

مسیر سیاست .ختارجی مصترِ مبتارک است .و تتالش بترای نشتان دادنِ چهترهای
پانعر  ،در شرایط بحرانی در برابر رویکرد میهن پرستتانه رنتگ متیبتازد مبتارک
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بهدرستی تشخیص داد منافع مصر در همراهی با حمله ائتالف بینالمللی به عترا و
اخرا آن از کوی .اس .از این طریق هم میتوانس .امیدوار باشد بدهیهای مصر
به غر

بخشوده شود و هم منابع قابلتوجهی از کوی .و عربستان به مصر سترازیر

شود؛ منابعی که در نتیجۀ تیرگی و سردی یکدههای روابط به حداقل رسیده بود
در دهه  ،1990حسنی مبارک تمن تحکتیم پدرستاالری اقتدارگرایانته رژیتم
خوی

در داخل ،توانس .از طریق ترمیم روابط عربی مصتر ،نقت

احیا کند در دهه  1990مقر اتحادیه عر

منطقتهای آن را

به قاهره بازگشتته بتود ،روابتط مصتر بتا

کشورهای عربی ارتقا یافته بود و ایتن کشتور در کنتار عربستتان و ستوریه ،مثلتث
دیولماسی عربی را رهبری می کرد وجه دیگرِ هوی ِ.دول .مبارک در روابتط آن بتا
اسرائیل تجلی مییاف .مبارک من قائل شدن به نق
نق

پیشتاز مصر ،در تالش بتود

میانجیِ صلح عربی ت اسرائیلی را بازی کند شرک .فعاالنته در کنفترانسهتای

صلحِ مختلفی که در دو دهه  1990و  2000تشکیل شده بود ،جزئی از ایتن نگترش
بود بهعبارتی« ،مصر مبارک خود را متعهد به در پی

گرفتنِ نقشی فعاالنه و مستمر

برای تکمیل فرایند صلح با همه کشورهای عربی میدانس( ».حر )7 :1999 ،
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روشن اس .که تنها در فاای دودستگی شدید عربی ،مصر توانس .میزانتی از
اعتبار و جایگاه منطقه ای خود را احیا کند در واپسین دهه حکوم .مبارک ،بهویتهه
با عزل عم مسناای از وزارت خارجه ،سیاس .خارجیِ ادغامیِ وی با چال هتایی
جدی روبهرو شد که اعتبارِ شعارهای پانعربیستیِ مبتارک و نیتز توانمنتدیِ وی در
رفع تنتاقض هتای دو سیاست .ختارجی عبدالناصتر و ستادات را زیتر ستؤال بترد
جنگ های اسرائیل علیه لبنان و غتزه و مشتارک .در محاصتره ایتن باریکته ،اعتبتار
مبارک را بهکلی مخدوش کرد تظاهرات ددولتی در مخالف .با سیاست .ختارجی
مصر ،باری دیگر حاکی از تعمیق شکاف حاکم و حکوم.شونده بود
شکاف میان هوی ِ.دولتی و هوی .های فراگیرترِ عربی و اسالمی از دهه 1990
وارد مرحله بحتران شتد نمتاد ایتن بحترا ِن هویت ،.در رویتاروییهتای دولت .بتا
جریانهای اسالم گرایی بتروز کترد کته هویت .مصتر را ابتتدا و در اصتل استالمی
میدانستند مسنله مهم دیگری که در کنار بحران هوی .قابل ذکر است ،.ایتن است.
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که مبارک هیچگاه نتوانس .جایگاه منطقهای مصر را به سطحی برساند کته همچتون

دوره عبدالناصر توانایی ابتکاری در منطقه داشته باشتد در واقتع مبتارک بتا نادیتده
آن را به سطحی پایینتتر از پتانستیل آن تنتزل

گرفتنِ توانمندیِ منطقهای مصر ،نق

ی دولت .وی بته صتحنه آمدنتد نخست.
داد با سقوط مبتارک ،دو آنتتی تت ِز هتویت ِ
اسالمگرایان و دوم ناصریس.ها و ملیگرایان بتهعبتارتی مصتر همچنتان در تعیتین
هوی ِ.نخس .خوی

در تردید ماند

 .٤مرسی و هویت اخوانی
اگرچه یک سال حکوم .مرسی برای ارزیابی عملکرد سیاس .ختارجی وی کوتتاه
اس .اما جه.گیریهای این سیاس .و مبنایِ هویتی آن تا حد زیادی آشکار است.
در قیاس با نگرش هویتیِ دول .مبارک که مبتنیبر ادغام شعارهای پتانعربیستتی بتا
منطقِ دول ِ.سادات بود ،حکوم .مرسی اسالمگرایی را جایگزین جنبه پانعربیستی
کرد و آن را با منطق دول ِ.میهنپرس .ادغام کرد بهعبارتی ،ازیکسو دول ِ.مرستی
دولتی اسالمگرا بود و از سوی دیگر بنابر منطق دولت .متدرن رفتتار متیکترد ایتن
حکوم .کوتاهمدتِ مرسی نیز چال آفرین بود نکتته دیگتر آنکته دولت .اختوانی
مرسی با این واقعی .روبهرو شد که بازسازی ائتتالفهتای منطقتهای و بتینالمللتی
مصر من سازگاری با نخبگان سیاسی نوین ،نباید به منافع دول .و امنی .ملتی آن
زیان برساند (عبدالهادی )333 :2013 ،این نکته تحتول گستترده در کوتتاهمتدت را
برای دول .اخوانیِ مرسی دشوار ساخ.
همچنانکه پی تر بیان شد ،بهدلیل وجود و استمرار دول .تمرکزگرا در مصتر،
ارتباط هوی .و سیاس .خارجی را باید در هوی .دول .دنبال کرد در دوره مبارک
بهتدریج بروز هوی.های متفاوت از هوی ِ.دول .در نتیجه گشای ِ حداقلیِ فاتای
سیاسی آغاز شد سرنگونیِ مبارک از سوی مل .و روی کارآمتدنِ مرستی از طریتق
انتخابات آزاد ،گویای صعود نق

سیاسی مردم و در نتیجه لتزوم توجته بته هویتِ.

ملی در کنار هوی ِ.دول .اس .این نکته به آن معناس .که اگرچه اکثریت .ممکتن
اس .بنابر اولوی ِ.هویتیِ خوی

رئیسجمهتوری را انتختا

کننتد ،امتا روی کتار

آمدنِ چنین رئیسجمهوری بهمعنایِ لزوم غلبه اولوی ِ.هویتیِ وی بر ساختار دولت.
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هوی ِ.دوگانه همچنانکه بترای مبتارک چالشتی طتوالنیمتدت بتهبتار آورد ،بترای
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نیس .اگرچه در نگاه حز

آزادی و عدال .به سیاس .خارجی و لزوم گذار آن از

فردگرایی( ،شبلی )28 :2013 ،درک و عمل مبتنیبر این تحول بهنظر میرسد امتا در
سطح کالن ،حکوم .مرسی با صدور احکتام حتاکمیتی نتوامبر  ،2012کته آغازگتاه
واقعیِ سقوط وی بود ،عف در شناخ .و همراهی با ت ییر در رابطه هوی .دول.
و مل .را نشان داد
اخوانالمسلمین در گذار از و عی ِ.اپوزیسیون به دول ،.منطتقِ دولت .را بته
ارث بردند بهعبارتی ،برخالف دوره پی

از قدرتگیری ،اخوانالمسلمین با رسیدن

به قدرت ،از بسیاری از شعارهای حداکثریِ ختوی

دست .کشتیده و پایبنتدی بته

تعهداتِ بینالمللی مصر ،ازجملته صتلح بتا استرائیل ،را پذیرفتنتد بتهایتن ترتیتب،
حکوم .اخوانیِ مرسی که از جنبشی اسالمگرا برآمده بود ،در یکی از حیتاتیتترین
مسائل سیاس .خارجی مصر دچار تناقض شد تااد اختوانالمستلمین بتا استرائیل
مسنلهای بنیادین بود ،اما هنگامیکه مرسی به قدرت رسید عمالً در این راستا تحولی
صورت نگرف .نیازِ مصر انقالبی به تداوم روابط بینالمللی بیچال

را برای تثبی.

و عی .اقتصادی نباید در رویکرد مرسی به اسرائیل نادیتده گرفت .در ایتن معنتا،
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مرسی به ابقای «و عی .صلح» میان مصر و اسرائیل ،تمن عتدم درهتمآمیختگتیِ
«صلح» و «عادیسازی» (شبلی )43 :2013 ،دس .زد
تداوم آشکار جنبههایی از سیاس .خارجیِ مبتارک بتهرغتم تحتولِ هتویتی در
سطح دول .را باید در چارچو

نیازمندی مصر به منابع و روابط ویهه بتا برختی از

کشورهای منطقه و نیز سطح بینالمللی دید «واقعی .نشان متیدهتد کته فشتارهای
اقتصادی و صعود نق
خارجی بازتا

دیگر قدرتها ،در عقبگرد توانمنتدی مصتر در ایرگتذاریِ

مییابد» (سالم )50 :2013 ،مرستی نتهتنهتا چتال هتای سیاستی و

امنیتی دوره گذار مصر را به ارث برد ،بلکته همچنتین چتال هتای اقتصتاد درحتال
لیبرالیزاسیون مصر را باید چارهجویی میکرد به همین دلیل نیاز بته منتابع ختارجی
مسنلهای نبود که حکوم .مرسی بهسادگی بتواند با اتخاذ سیاست.هتای چالشتی در
قبال اسرائیل و یا کشورهای عربی آن را رفع کند مصرِ مرسی از این منظتر بتهرغتم
تحول آشکار هویتی ،بر تداوم روابط ویهه با عربستان و کشورهای شورای همکاری
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خلیج فارس تثکید داش.

در دوره مرسی همچون دوره مبارک ،چندگانگیِ هویتی و تنوع سیاستی ناشتی
از آن در برابر بحرانها مشکلساز شد نمونه این چتال هتا را متیتتوان در حملته
اسرائیل به غزه دید این عملیات هش.روزه ،در نوامبر  2012چالشی اساستی پتی
رویِ سیاس .خارجیِ نوپای مرسی قرار داد وی ازیکسو بنابر الزاماتی که پتی تتر
مطرح ساختیم ،تمایلی به رویارویی نظامی نداش .و از سوی دیگر سکوت و تعامل
با تحول رخداده را دشوار یاف ،.زیرا بیتحرکتی بتههتیچوجته بتا مؤلفته اختوانی ت
اسالمیِ هوی .دول .سازگار نبود راهکار مرسی برای خترو از بحتران ،در پتی
گرفتنِ نقشی فعال برای متوقف کتردنِ عملیتات یادشتده در عتین بتاال بتردنِ تتن ِ
رسانهای و سیاسی با اسرائیل بود
نمونههای دیگرِ تحول هوی.محورِ سیاس .خارجیِ مصر مرسی را میتتوان در
سیاس .منطقهای وی دیتد نحمدمسنندیسساد لمس ،از پهوهشتگران حتوزه سیاست.
خارجی مصر ،با بررسیِ مقالههای نوشتهشده در روزنامهها و مجلههتای مصتری در
مقالهها در مورد «محکوم کردنِ عقبگرد وزن منطقهای مصر در دوره مبارک ،بهویهه
در واپسین سالهای آن و مطالبته احیتای نقت

ختارجی کشتور در ابعتاد عربتی و

افریقایی» اتفا نظر داشتند (سالم )48 :2013 ،مرسی تح .تثییر واقعیت ِ.یادشتده،
تحکیم روابط عربی و «تالش بترای پیشتبردِ نقت

رهبتریِ منطقتهای بترای مصتر»

) ،(Grimm and Roll, 2012: 1البته در چارچوبی اخوانی را هدف ختود قترار داد مصترِ
مرسی همچنین من حرکت .در راستتایِ بازگردانتدن روابتط ختود بتا جمهتوری
اسالمی ایران ،فاصله خوی

را از ایران حفظ کرد تا بتر روابتط مصتر بتا عربستتان

تثییری منفی نگذارد از دیگر تحوالتِ سیاس .خارجی بتر مبنتای هویت ِ.اختوانی،
قطع روابط با سوریه و اعالم تمایل به ارسال ارت

مصر برای کمتک بته سترنگونی

بشار اسد بود (العدوی)2013 ،
در سطح بینالمللی ،مصرِ مرسی پیگیر سیاس .خارجیِ متفاوتی نسب .به دوره
مبارک بود وی «سیاس .خارجی قاهره را به روی متحدان [نتوین] بتالقوه گشتود »
)(Grimm and Roll, 2012: 1

بنیان در سیاست خارجی مصر  محمدرضا مجیدی و حسن احمدیان
ِ
تحول هویت

مورد سیاس .خارجی نوین این کشور ،این نکته را مطرح متیکنتد کته تمتامی ایتن

در این زمینه مرسی سیاست .نگتاه بته شتر را در پتی

گرف .سفر وی به چین با هدف تنوعبخشتی بته منتابع فنتاوری و سترمایهگتذاریِ
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خارجی صورت میگرف .وی رگههای نوین سیاستی را به نمای
میتوانس .در آینده به تااد با غر

میگذاشت .کته

و اسرائیل نیز ختم شتود امتا مرستی پتی

از

آنکه بتواند ابعادِ سیاس .خارجیِ هوی ِ.ترسیمیِ اختوان بترای دولت .را در عمتل
پیاده کند ،سرنگون شد سرنگونیِ وی بیتثییر از تحولِ هویتیِ دول .اخوانی نستب.
به گذشته نبود این تحول سبب طرح اتهام «اخوانیسازیِ» دول .میشتد امتا حتتی
اگر این اتهام را بوذیریم« ،تالش برای سلطه بر دول .از سوی اکثری .در این زمینه،
ابزاری برای دفاع از وجود و هوی .جمعیِ آن بود» (الخلیل و مجیتد)138 :2012 ،
رویکرد وی طبعاً احیای نق

و جایگاهی درخورِ مصر را دنبال متیکترد بترخالف

دوره مبارک که میهنپرستیِ دول.محور اصل پتی برنتده سیاست .ختارجی بتود و
شعارهای پانعربیستی ،پوستته ایتن سیاست .ختارجی را تشتکیل متیداد ،در مصترِ
مرسی ،اصل با هوی ِ.اسالمی دول .بود و منطق و الزاماتِ دول ،.در کنتارِ هویتِ.
اسالمی و نه فراتر از آن عمل میکرد
مهمترین بُعد سیاس .خارجیِ هوی.محتورِ حکومت .اختوانی مرستی را بایتد
تحرک آن در هماهنگی با حکوم.های اخوانی منطقه دانست .ایتن حکومت.هتا و
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جریانهای زیرملیِ اخوانالمسلمین در سایر کشورهای عربی ،بهتدریج شتاکله یتک
محور منطقهای نوین را پیریزی میکردنتد مصتر بنتابر محوریت ِ.اختوانیِ ختود و
میزبانیِ مکتب ارشاد ،طبعاً نقشی محوری در چنین صفبندیِ نتوینی ایفتا متیکترد
نکته دیگر آنکه این محور در برابر صتفبنتدیهتای پیشتینی کته نظتم منطقتهای را
برمبنایِ تعامل رقابتیِ دو محور مقاوم .و اعتدال شکل میدادنتد ،قترار متیگرفت.
(احمتتدیان )1391 ،ایتتن محتتور درحتتالظهتتور ،شتتکل نتتوینی از نظتتم منطقتتهای را
برمیساخ.
طبعاً مصر مرسی در کنار تحرک در این راستتا ،الزامتاتِ دولت .متدرن را نیتز
مدنظر داش .و در تالش بود از ایجاد حساسیتی که میتوانس .دشواریهای داخلیِ
مصر را برای حکمرانیِ اخوانی افزون کند بورهیتزد تخصتیص نخستتین دیتدار بته
عربستان سعودی در این چارچو

قابل تبیین است .ایتن رویکترد البتته بته طترح

انتقاداتی جدی از مرسی انجامید از جمله ،نبی سرهمدیس ،وزیتر امتور خارجته استبق
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مصر ،در مقالهای نوش .مرسی بی

از آنکه بهعنوان رئیسجمهور مصریهتا رفتتار

کند ،سیاس.ها ،اولوی.ها و گفتمتان حرکت .اختوانالمستلمین را مطترح متیکنتد
(فهمی)2013 ،
مصر مرسی ازیکسو برای جلب منابع کشورهای عربتی تتالش متیکترد و از
سوی دیگر برای گرفتنِ وام از صندو بینالمللی پول ،سیاس.های اقتصادیِ مبارک
را ادامه میداد از دید عص مسعبمصلش ری ،نویسنده مصری ،ستفر مرستی بته چتین و
تالش برای دریاف .وام از صندو بینالمللی پول «ابتکارهایی بودنتد کته بتا توجته
ویهه و مو وعی .طراحی شدند؛ بهنحوی که اهداف مشخص و پیامهای مشخصتی
بترای تمتتامیِ طتترفهتای متترتبط بتتا سیاست .ختتارجی مصتتر ارستال متتیکردنتتد »
(عبدالشافی )2014 ،طبعاً در چنین شرایطی که نیاز اقتصادی در جهت .بازگردانتدنِ
یبات به مصر جایگزینِ اولوی.هایِ صرفاً هویتیِ سیاس .خارجی میشود ،نمیتوان
انتظار تحوالت گستردهای را در سیاس .خارجی داش.
در نهایتت ،.همتتین رویکردهتتای متنتتاقضنمتتای حکومتت .مرستتی مشتتکالت
طیف نیروهای سلفی و سکوالر که دو بُعد هویتی مصر را نماینتدگی متیکننتد و در
نتیجه تزلزل دول .تمرکزگرا ،آزادی عمل بیشتری احساس میکردند ،بتهتتدریج در
برابر هویتی قرار گرفتند که مرسی بنابر نگرشِ اخوانی به دول .و سیاس .ختارجی،
نمایندگی میکرد بهعبارتی ،حکوم .اخوانی مرستی در حتالی بتهستوی بتازیگریِ
هوی.محورِ منطقهای حرک .کرد که در «ادغام فرهنگی» بتهمعنتی «دگرگتونستازیِ
وفاداری و وابستگیِ مردم بهسوی نظتام سیاستی مرکتزی»

(Randall and Theobald,

) 1998: 29عملکردی عیف داش.
نتیجهگیری
سیاس .خارجی مصر همچون تمامی کشورهای جهان ،بر مبنای منتافع آن تنظتیم و
اجرایی می شود هوی .اس .که جه .منافع را مشخص میکند ،زیترا یتک دولت.
همچون انسانها تا هنگامیکه نداند واجد چه هویتی اس ،.نمیداند چه میخواهتد
به این ترتیب ،سیاس .خارجی مصر نیز بر مبنای منافعی تنظیم و اجرا میشتود کته
خود ناشی از هوی ِ.مصر اس .بهدلیل مؤلفته دولت .تمرکزگترایِ مصترِ تتاریخی،
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حکوم.داریِ وی را دوچندان کرد جریانهتای سیاستی عمتده مصتر از جملته دو
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هوی .ملی را نمیتوان از هوی .دول .جدا کرد و ارجحی.های دولت .است .کته
بهمثابه هوی ِ.ملی در بررسی رابطه هوی .و سیاس .خارجی در ایتن کشتور متورد
توجه اس .به این ترتیب ،صعود هوی .های مختلف دولتی بته صتحنه سیاستی ،بتا
توجه به این گزاره که شناخ ِ.کیستیِ خود به شناخ ِ.نیازهای خود میانجامتد ،در
تعیین منافع دول .ایرگذار بوده اس .و هر تحول هویتی در سطح دول ،.بته ت ییتر
در سیاس .خارجی میانجامد
با صعود جمال عبدالناصر و محوری .بخشیدن به هویت ِ.پتانعتر

از ستوی

دول .وی ،منافع مصر نیز بر مبنای این هوی .تعریف شده و سیاست .ختارجی بتر
مبنای این منافع شکل و جه .گرف .از جمله اهداف این سیاس .خارجی ،رهبریِ
جهان عر  ،مبارزه با استعمار و نفوذ خارجی ،وحدت عربی و مسائلی از این قبیتل
بود که از طریق ابزارهایی همچون عدم تعهد ،همسو کردنِ سیاس.هتای کشتورهای
عربی و غیره دنبال میشد صعود سادات ،به محوری .یافتنِ میهنپرستی در هویت.
دول .انجامید این هوی .نیز منافع مصر را بازتعریف کترده و سیاست .ختارجی را
متناسب با این منافع از نو ترسیم کرد بنابر این هوی ،.منتافع مصتر در جتدا کتردنِ
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سیاس .های آن از کشورهای عربی و پیگیتریِ منتافع جداگانته مصتر قترار داشت.
سیاس .های متناسب با این منافع ،پیگیتری صتلح جداگانته بتا رژیتم صیهونیستتی،
صفبندی با امریکا به عنتوان ابرقتدرت برتتر ،عتدم ورود بته مستائل هزینتهآفترینِ
کشورهای عربی و تالش برای جذ

سرمایهها و منابع خارجی برای مصر بود

صعود مبارک ،هوی .دول .را از و وح پیشین خار کرد وی هوی ِ.مصر را
چندبُعدی میدانس .و جنبههایی از هوی .میهنپرستانه و هوی .پانعر

را ادغتام

کرده و بر مبنای آن منافع مصر و به تبعِ آن ،سیاس .خارجی این کشتور را تعیتین و
دنبال میکرد به دلیل تناقای که در ادغام مؤلفههای مختلف هوی .مصری در تعیین
منافع و سیاس .خارجیِ مبارک نمایان بود ،وی بهرغم شتعارهای پتانعربیستتی ،در
عمل منافع مصر را بر همراهی با کشورهای عربی و مخالف .با مداخله ختارجی در
منطقه عربی ترجیح می داد نمونۀ این سیاس .در همراهی با حمله  1991به عرا و
نیز مشارک .در محاصره غزه آشکار بود محمد مرسی نیتز هویت ِ.دولت .مصتر را
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بهنحوی متفاوت تعریف میکرد و بر این مبنا ،منتافع آن را در اتختاذ سیاست.هتایی

متفاوت از آنچه مبارک اتخاذ میکرد می دید از جمله ،عتدم حرکت .در چتارچو
نظم دیرین منطقهای و تالش برای ارتقا بخشیدن بته جایگتاه منطقتهای مصتر را در
چارچو

منافع منطقهای آن میدانس .بهعالوه ،در سطح بینالمللی ،تنوعبخشتی و

گشودن درهای مصر به روی بازیگرانی که بالقوه میتوانستند متحتد مصتر باشتند از
دیگر تحوالت عمده سیاس .خارجی بر مبنا هوی .اسالمی دول .مرسی بود
در مجموع آشکار اس .که تحوالت هویتی ،از طریق بتازتعریف منتافع مصتر،
مبنا و جه .دگرگونیِ سیاس .خارجی را تعیین میکرد و در نتیجه ،هرگونه تحتولِ
هویتی در سطح نخبگان حاکم ،به ت ییر در سیاس .خارجی مصتر انجامیتده است.
بهعبارتی ،از آنجا که هوی ،.قوامبخ ِ منافع و منافع بهنوبه خود سیاست .ختارجی
را شکل میدهند ،هرگونه ت ییر اساسی در سیاس .خارجی مصر را بایتد در تحتول
هویتی و تحول در اولوی.ها و وفاداریهای هویتیِ دول .ریشهیابی کرد
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یادداشتها
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 1ازجمله دالیل اصلی گرای کشورهایی چون عرا و سوریه به پانعربیستم ،پتر کتردنِ
شکافهای ژرف نهادی و مذهبی از طریق تحکیم هوی ِ.عربتی بتود امتا در مصتر چنتین
مسنلهای بهدلیل فقدان شکافهای گسترده و استحکام همگنیِ اجتماعی ،محلتی از اعترا
نداش.
 2برونداد جنگ از بُعد دیگری قابل توجه اس .در حتالیکته مصتر ختود را آمتاده نبترد
میدید و اسرائیل را عمالً غافلگیر کرده بود ،نیروهای اسرائیلی توانستتند بته غتر کانتال
سوئز نفوذ کنند و سرزمینهای ورای جبهههای نبرد را مورد تهدید قرار دهند
 3و عی .عادی از دید وی از طریق برقراری و تداوم قتانون و تعی .فتو العتاده قابتل
دستیابی بود به همین دلیل محاکمههای نظامی و دیگر ابزارهتای و تعی .فتو العتاده در
مدت سه دهه حکمرانی مبارک ادامه یاف .و در واقع مهمترین ابزار وی در کنتترل جامعته
مصر بود
 4سادات پس از آزمودنِ راهکارهای مختلف ،امید خود را برای ماندن در قدرت از دست.
داده بود حتی کاخی از سوی محمدر ا پهلوی برای اقام .سادات در ایران ،تدارک دیتده
شده بود
 5عمان و م ر تنها کشورهای عر بودند که روابط خود را با مصر ابقا کردند
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