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خارجی آن منجر می  شود و این مساله زمینه تغییر در رویکردهای سیاست خارجی 
آن دولت را اجتناب  ناپذیر خواهد کرد. لذا بررسی و تبیین اثرگذاری تغییر هویت 
دولت مصر بر سیاست خارجی این کشور به  عنوان یک مساله دارای اهمیت، موضوع 
پژوهش حاضر می  باشد. در این رابطه، این نوشتار به  منظور پاسخ به این پرسش 
اصلی که علت بروز تغییرات و چرخش در سیاست خارجی مصر نسبت به مسائل 
منطقه چیست؟ با استفاده از رویکرد نظری سازه  انگاری تالش دارد با تمرکز بر 
تغییرات هویتی و مولفه  های هویت بخش دولت مصر به ریشه  یابی تحوالت سیاست 
خارجی آن بپردازد و به  منظور بررسی دقیق  تر مساله، از دو موضوع مساله فلسطین 
و بحران سوریه و مرور تحول رویکرد مصر نسبت به آنها استفاده خواهد شد. شایان 
ذکر است در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای جمع  آوری داده  ها 

استفاده شده است.
   واژههایکلیدی:دولت، مصر، هویت، سیاست خارجی، سازه  انگاری.
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مقدمه
   هویت دولت  ها و چگونگی برداشت  های نخبگان سیاسی حاکم بر دولت از خود و 
دیگران، یکی از عوامل اصلی شکل  دهنده به سیاست  ها و رویکردهای سیاسی آنها به شمار 
می  رود. در واقع، با تعریفی که یک بازیگر از جمله دولت  ها از خود داشته و جایگاهی که 
متعاقب این تعریف هویتی برای خود در مواجهه با دیگر بازیگران و موضوعات در نظر 
می  گیرند، اولویت  ها، اهداف و منافع آنها روشن می  شود. زیرا هویت دولت  ها را می توان 
بیانگر اهداف و منافع آنها دانست. در رابطه با رویکردهای سیاست خارجی نیز هویت 
دولت  ها و چگونگی تعریف و برداشت از آن عامل مهمی در اولویت  بندی مسائل و منافع 
محسوب می  شود. به  طوری که می توان گفت چگونگی هویت دولت  ها در کنار عامل پایدار 
جغرافیا، دو عامل اصلی شکل  دهنده به رویکردها و رفتارهای سیاست خارجی دولت  ها به 
شمار می  روند که عنصر جغرافیا را می توان عامل ثبات و تغییر در هویت را عامل تحول 
رفتارها در نظر گرفت. بدین صورت که هویت هر دولت با تعریف منافع، اولویت  ها و اهداف 
سیاست خارجی آن را مشخص خواهد کرد. با توجه به این مساله، می توان اظهار داشت هر 
گونه تغییر در هویت دولت  ها نیز از آنجا که به تعریف منافع جدیدی برای آنها می  انجامد، 
دارای پیامدهایی برای سیاست خارجی خواهد بود و منجر به تحول رفتارهای سیاست 

خارجی دولت  ها خواهد شد.
   این نوشتار با توجه به جایگاه و نقش مهم مصر به  عنوان یکی از بازیگران سنتی و 
تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در پی بررسی چرایی تغییرات در سیاست 
خارجی این کشور به  خصوص در سال  های اخیر در قبال مسائل منطقه است. لذا از آنجا 
در مسائل مهم  تاثیرگذار  بازیگران  از  یکی  اخیر دولت مصر همواره  که طی دهه  های 
منطقه نظیر مساله فلسطین بوده است، فهم تحوالت سیاست خارجی این کشور و بررسی 
ریشه  های بروز تغییرات در رویکردها و اولویت  های آن در سیاست خارجی امری ضروری 
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می  باشد. بر این اساس، این مقاله با درنظر داشتن اهمیت و تاثیرگذاری هویت دولت  ها و 
مولفه  های هویت  بخش آنها بر سیاست گذاری خارجی، در پی بررسی تاثیرگذاری تغییرات 
هویتی سال  های اخیر دولت  های مصر به  منظور فهم تحوالت و تغییرات در سیاست خارجی 
این دولت است. به همین جهت، برای بررسی بهتر و دقیق  تر این موضوع، به بررسی و مرور 
تحوالت و تغییرات کنش  ها و رویکرد سیاست خارجی مصر نسبت به دو موضوع مساله 
فلسطین، به  عنوان یک بحران قدیمی، و بحران سوریه به  عنوان یک بحران جدید در منطقه 

می  پردازیم.
   در این راستا، این پژوهش این پرسش اساسی را مدنظر دارد که علت بروز تغییرات 
و چرخش در سیاست خارجی دولت مصر نسبت به مسائل جاری منطقه چیست؟ یا چه 
عامل یا عواملی منجر به بروز تغییرات در سیاست خارجی دولت مصر در قبال مسائل 
منطقه شده  اند؟ در پاسخ این فرضیه را مطرح می کند که تغییرات در مبانی هویتی دولت 
مصر و تحول مولفه  های هویت  بخش آن متعاقب تحوالت داخلی و فشارها و تعامالت 
خارجی منجر به تعریف منافع و اولویت  های متفاوتی برای سیاست خارجی این کشور 
شده  اند و این امر رویکردهای این دولت در قبال مسائل منطقه به  ویژه مساله فلسطین و 
بحران سوریه را دچار تغییر کرده است. شایان ذکر است از آنجا که در میان نظریه  های 
مرتبط با سیاست خارجی دولت  ها، رویکرد سازه  انگاری با تاکید به اهمیت تعیین کننده 
عوامل معنایی در کنار عوامل مادی به موضوع هویت در شکل  گیری وتحول سیاست 
خارجی توجه دارد، در این پژوهش از این چارچوب نظری برای تحلیل و تبیین موضوع 

استفاده خواهد شد.

1.چارچوبنظری:رویکردسازهانگاری
   یکی از رویکردهای نظری مهم روابط بین  الملل در دهه  های اخیر سازه  انگاری یا 
برساخته  گرایی است که نه تنها فهم نوینی از روابط بین  الملل ارائه می  دهد، بلکه بر خالف 
برخی نظریات جریان اصلی کاربرد مناسبی در تحلیل سیاست خارجی دولت  ها و توضیح 
تغییر رفتارهای خارجی آنها محسوب می  شود. در واقع یکی از ابعاد مهم نظریه سازه  انگارانه 
روابط بین  الملل، دیدگاهی است که این رویکرد نظری با استفاده از مبانی فرانظری خود 
نسبت به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی ارائه می  دهد و در نظریات دیگر کمتر به آن 
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توجه شده است. بدین صورت که سازه  انگاران با تاکید بر مساله هویت عالوه بر توضیح 
رفتارهای خارجی دولت  ها، روند تکوین منافع و شکل  گیری اولویت  های سیاست خارجی 

را تحلیل می  کنند.
ویژگی  های اولیه و کلی سازه  انگاری در تحلیل موضوعات مختلف در روابط بین  الملل 
رفتار  به  ساختارها  معتقدند  سازه  انگاران  نخست،  کرد:  بیان  محور  سه  در  می توان  را 
کنش گران اجتماعی و سیاسی اعم از افراد و دولت  ها شکل می  دهند و در این میان، 
ساختارهای فکری و هنجاری نیز همانند ساختارهای مادی اهمیت دارند. دوم، از آنجا 
که پیروان این رویکرد نظری هویت را الهام  بخش منافع و متعاقب آن کنش  ها می  دانند، 
فهم اینکه چگونه ساختارهای فکری و هنجاری بر هویت کنشگران تاثیرگذارند دارای 
اهمیت است. سوم، با توجه به دیدگاه هستی  شناسانه سازه  انگاری در تاکید بر قوام  بخشی 
متقابل ساختار و کارگزار، عالوه بر توجه به تاثیرگذاری ساختارها در هویت کنشگران و 
منافع آنها، کارگزاران نیز به همراه رویه  ها در حفظ و تحول ساختارها نقش  آفرین هستند 

)مشیرزاده، 1386: 324-333(.
یکی از ویژگی  های اصلی سازه  انگاری تاکید بر نقش هویت در برداشت بازیگران از 
یکدیگر در مقابل مولفه  هایی مانند قدرت و یا توازن تهدید در نظریه  های جریان اصلی 
است. بدین شکل که نوع هویت بازیگران را عنصر تعیین کننده رفتارها و تعامالت آنها 
می  پندارند. این اختالف در دیدگاه  های این نظریه  ها در مورد نوع منطق رفتاری بازیگران 
نمایان است. در حالی که نظریه  های خردگرا معتقد به »منطق نتیجه  گرایی«1 در رفتار 
کشورها با دیگران هستند، سازه  انگاری »منطق تناسب  گرایی«2 را پایه اصلی رفتار کشورها 
می  داند. یعنی روابط کشورها با دیگران نه صرفا بر اساس منطق و سود زیان، بلکه به 
تناسب نوع هویت و جایگاهی که یک کشور در نظام بین  الملل برای خود تعریف کرده است 
شکل می  گیرد و بازیگران از قوانینی پیروی می  کنند که نشانگر نوع هویت و جایگاه ویژه 
آنها در نظام بین  الملل است. منطق رفتاری تناسب  گرایی بر رفتارهای هنجارمحوری داللت 
دارد و این به معنای نادیده گرفتن منافع ملی و نتایج رفتاری خود در نظریه سازه  انگاری 
نیست، بلکه به این معنی است که منافع و اولویت  های سیاست خارجی دولت  ها نه به  عنوان 

1. Logic of Consequentialism
2. Logic of Appropriateness
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یک مفهوم از پیش تعیین شده، بلکه در چارچوب هویت و هنجارهای حاکم بر دولت  ها 
معنا می  یابد )محمدنیا، 1393: 68(.

 همچنین سازه  انگاری بر خالف نظریه  های جریان اصلی که هویت کنش گران در 
نظام بین  الملل را مفروض، ثابت و از پیش تعیین شده و برونزاد در نظر می  گیرند، بر 
برساخته بودن هویت  ها و درون زا بودن آنها نسبت به تعامالت تاکید می  کند و هویت را 
یک واقعیت اجتماعی می  داند. از سویی دیگر، این هویت برساخته در سازه  انگاری به  عنوان 
بیناذهنی و منافع  یا همان ساختارهای معنایی  عامل میانجی میان هنجارها و قواعد 
کنش گران عمل می  کند. یعنی متعاقب شکل  گیری هویت متاثر از قواعد و هنجارها است 
که کنش گران می توانند منافع و به  طور کلی سیاست خارجی خود را تعریف کنند. بنابراین 
هویت  ها پایه و اساس منافع هستند و دولت  ها بر اساس نوع هویتی که برای خود تعریف 
کرده  اند، منافع خود را تعیین می  کنند. تاجایی که معتقدند با توجه به امکان تغییر هویت و 
منافع امکان تغییر رفتارهای خصمانه یا همکاری  جویانه در مواجهه با دیگر بازیگران وجود 

دارد )هادیان، 1382: 924(.
مانند هنجارها و فرهنگ در تحلیل سیاست  درنظر داشتن نقش عوامل معنایی 
خارجی کشورها از دیدگاه سازه  انگاران، در پیوند با مساله هویت قرار دارد. در واقع همانند 
تحلیل و فهم سازه  انگارانه از سیاست بین  الملل، تحلیل سیاست خارجی از منظر این نظریه 
نیز، تا حد زیادی بر محور هویت بازیگران قرار دارد. طبق دیدگاه سازه  انگاران، اینکه یک 
کشور خود را در چه جایگاهی از نظام بین  الملل ببیند، تاثیر قابل توجهی در سیاست 
خارجی آن دارد. زیرا این جایگاه بیان کننده موقعیت آن از سوی خود و دیگران یا به بیان 
بهتر هویت آن است. سیاست خارجی از این منظر چیزی جز تمرکز بر هویت ملی در کنار 
فهم اهداف ملی، نقش  ها و ارزش  های این هویت نیست. زیرا بر پایه هویت است که جایگاه 
دولت در جهان، شناسایی دوستان و دشمنان آن و تعیین منافع آن مشخص می  شود. 
پس هویت دارای نقش محوری در شکل دهی به سیاست خارجی و فهم و تبیین آن از 
دیدگاه سازه  انگاری است (Hopf, 2000: 175). عالوه بر این، سازه  انگاران با تاکید بر اهمیت 
عناصری مانند هنجارها، ارزش  ها و رویه  ها در شکل  گیری هویت بازیگران و امکان تغییر 
در آن، تحول در نظام بین  الملل و تغییر در سیاست خارجی بازیگران را متعاقب تغییرات 
در هویت آنها امکان پذیر می  دانند و این یکی از ویژگی  های متمایز سازه  انگاری در تحلیل 
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تحول در سیاست خارجی دولت  ها است )جوادی ارجمند، 1392: 54(.
با وجود اهمیت کلیدی هویت در تحلیل سازه  انگارانه از سیاست خارجی، دیدگاه  های 
واحدی در میان سازه  انگاران در مورد چگونگی شکل  گیری هویت بازیگران وجود ندارد و هر 
یک از طیف  های مختلف این رویکرد نظری بر مسائل در سطوح مختلفی تاکید داشته  اند. 
در این رابطه، سازه  انگاری را می توان به سه دسته تقسیم کرد: سازه  انگاری نظام  محور، 
سازه  انگاری سطح واحد و سازه  انگاری کل  گرا. سازه  انگاری نظام  محور یا سیستمی دیدگاهی 
نزدیک به نوواقع گرایان دارد و کانون توجه خود در مورد چگونگی شکل  گیری هویت را 
صرفا بر تعامالت میان کنش گران دولتی قرار می  دهد. در این نوع، هر آنچه در قلمرو 
سیاسی داخلی وجود دارد یا روی می  دهد، نادیده گرفته می  شود. الکساندر ونت را می توان 
برجسته  ترین فرد در میان این گروه معرفی کرد. ونت به دلیل گرایش به نظریه  پردازی 
نظام  محور، منابع هویت جمعی را کنار می  گذارد و کانون توجه خود را این امر قرار می  دهد 
که چگونه زمینه  های ساختاری، فرآیندهای نظام  محور و رویه  های راهبردی انواع متفاوتی 

از هویت دولت را تولید و بازتولید می  کنند )برچیل و دیگران، 1391: 289-288(.
   سازه  انگاری سطح واحد بر خالف نوع نظام  محور آن، بر هنجارها و به  طور کلی 
مقابل  نقطه  و  دارد  تاکید  دولت  ها  هویت  شکل  گیری  در  داخلی  معنایی  ساختارهای 
دیدگاه  های ونت به  شمار می  رود. سازه  انگاران سطح واحد همانند »کاتزنستاین«1 به جای 
تاکید بر قلمروی خارجی، روابط میان هنجارهای اجتماعی، هویت  ها و منافع دولت  ها یعنی 
همان عوامل داخلی را مرکز توجه خود قرار می  دهند. این شاخه از سازه  انگاری بر تحوالت 
هنجاری در سطح داخلی و تاثیر این تغییرات نوع روابط همکاری  جویانه یا منازعه  آمیز بین 
بازیگران تاکید دارد. بر این اساس، در این نوع از سازه  انگاری فرآیندهای اجتماعی داخلی 
می توانند به  عنوان مهم  ترین منبع هویت  ساز، منافع دولت  ها را مستقل از تعامالت آنها در 

.(Rues-Smith, 2001: 220) سطح بین  المللی تعیین کند
رویکرد کل  گرا نیز دوگانگی بین ساختارهای داخلی و سیستمی را به چالش می  کشد 
و بر سازه  های هنجاری در دو سطح ملی و بین  المللی تاکید دارد. بدین شکل که تالش دارد 
با تلفیق بین دو سطح تحلیل ملی و بین  المللی، تحلیل جامعی از عناصر تاثیرگذار بر هویت 

1. Katzenstein
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و منافع دولت  ها ارائه دهد. » جان راگی«1 و »کراتوچویل«2 از محققان سازه  انگاری کل  گرا 
معتقدند که هر دو عامل هویت اجتماعی و هویت جمعی به  عنوان یک چشم  انداز تحلیلی 
و دو چهره از یک نظم سیاسی- اجتماعی واحد در شکل دهی به رفتار دولت  ها تاثیرگذار 
هستند. هویت جمعی وجودی مقدم بر هویت اجتماعی دارد و قبل از تعامالت بین  المللی 
شکل  می  گیرد. طبق این رهیافت، سیاست خارجی و کنش کشورها نتیجه تعامل بین 
هویت اجتماعی در سطح بیرونی و هویت جمعی در سطح داخلی است. به بیان دیگر، این 
نوع از سازه  انگاری معتقد است شکل  گیری هویت دولت  ها متاثر از تحوالت داخلی و عوامل 

.(Price and Reus-Smit, 1998: 265)بیرونی می  باشد
   در این نوشتار ضمن در نظرداشتن جایگاه تعیین کننده هویت در شکل دهی به 
منافع دولت  ها و تاثیر تغییرات هویتی این بازیگران بر رفتارهای سیاست خارجی آنها، 
تالش خواهد شد به توضیح و تحلیل تغییرات در سیاست خارجی مصر متعاقب تحوالت 
در هویت دولت  ها در این کشور با استفاده از رویکرد سازه  انگاری پرداخته شود. لذ از آنجا 
که تحوالت هویتی و تغییرات در برداشت  های هویتی دولت  های مصری از خود متاثر از 
عوامل داخلی و خارجی بوده است، با استفاده از رویکرد سازه  انگاری کل  گرا به تحلیل 

تغییرات در رفتارهای خارجی دولت  های مصر پرداخته می  شود.

2.تغییردولتهادرمصروتحولمبانیهویتبخشآنها
از دوران بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون دولت  های مختلفی با رویکردها و مبانی 
هویت  بخش متفاوتی در مصر به قدرت رسیده  اند. برخی از این دولت  ها، قومیت، نژاد و یا 
زبان عربی را مبنای اصلی هویت  بخش خود قرار داده و برخی دیگر نیز تالش  داشته  اند تنها 
به شکل  گیری و تداوم دولت مصری در قالب دولت- ملت و مبانی ملی  گرایانه تحقق بخشند. 
طی سال  های اخیر نیز با به قدرت رسیدن اسالم  گرایان در مصر- هر چند برای دوره ای 
کوتاه- اسالم به  عنوان یکی از مبانی اصلی هویت  بخش به دولت مصر تبدیل شد. اما نکته قابل 
توجه در این نوشتار این مساله است که تغییر مبانی هویت دولت  ها در مصر به وقوع تغییراتی 
در سیاست خارجی این کشور در قبال موضوعات مختلف طی چند دهه اخیر انجامیده است. 

1. John Ruggie
2. Kratochwil
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تحوالت  کنونی دچار  دوران  تا  عبدالناصر  دوران جمال  از  سیاست خارجی مصر 
مختلف و متعددی شده است؛ علت اصلی این تحوالت در سیاست خارجی این کشور 
پیش از هر چیز ریشه در تغییر دولت  های حاکم بر مصر و برداشت متفاوت نخبگان حاکم 
بر این دولت  ها از خود و بازیگران داشته است. بدین نحو که با توجه به تعریفی که رهبران 
مصری در هر یک از دوره  ها از دولت خود داشته و جایگاهی که در سطح منطقه و در 
تعامل با دیگران برای آن در نظر گرفته  اند، رویکردهای سیاست خارجی این کشور دچار 

. (Said Aly, 2014: 2)تغییراتی شده است
را  عبدالناصر، دولت مصر هویت خود  دوره جمال  در  در حالی که  روند،  این  در 
بر اساس تعلق آن به جهان عرب تعریف کرده و حتی پان  عربیسم به نوعی ایدئولوژی 
سیاست خارجی این کشور تبدیل شده بود، در دوره  های بعدی شاهد تغییراتی در این 
برداشت  های هویتی از دولت مصر و متعاقب آن تغییرات در رویکردهای سیاست خارجی 
دولت این کشور بوده  ایم. به بیان دیگر، هر چند در دوران ناصر » عربیت« مصر به بعد 
اصلی هویت دولت این کشور تبدیل شده و پان  عربیسم و ملی  گرایی عربی چراغ راهنمای 
سیاست خارجی مصر در آن برهه زمانی بود، اما در دوره بعد از وی، تحت تاثیر تحوالت 
سیاسی داخلی و عوامل، تعامالت و فشارهای بیرونی، هویت عربی مصر کمرنگ شده و 
نوعی ملی  گرایی مصری جایگزین ملی  گرایی عربی شده بود. نمود این مساله، یعنی تغییر 
در الیه  های هویتی دولت مصر در دوران انور سادات و سیاست خارجی وی در مقایسه 
انورسادات به  عنوان رهبر جدید مصر  با دوران ناصر نمایان بوده است. بدین شکل که 
تحت تاثیر مشکالت داخلی و فشارهای بیرونی نظیر شکست در جنگ با اسرائیل، ایده 
ملی  گرایی عربی به  عنوان عنصر هویت  بخش دولت مصر و دخالت در مسائل دیگر جوامع 
عربی را کنار گذارده و پیش برد منافع داخلی و خارجی دول مصر را در ترویج ملی  گرایی 
مصری و تعقیب منافع ملی با تکیه بر عناصر هویت  بخش در چارچوب مرزهای داخلی 

جستجو می  کرد )مقدم دیمه، 1392: 110-111(.
عناصر هویت  بخش دولت مصر در دوره سادات، شکل دهی به دولت- ملت در قالب 
مدرن و تاکید بر ابعاد ملی در موضوعات مختلف از جمله امنیت سرزمینی و منافع اقتصادی 
برای کشور بود و این مسائل زمینه  های تالش  ها برای حفظ این ابعاد سرزمینی و تامین 
نیازهای داخلی را مهیا کرد. در این راستا، چنین تغییرات و تالش  هایی به  ویژه در حوزه 
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تامین نیازهای ملی امنیتی و اقتصادی جهت سیاست خارجی مصر در این دوره را نیز تعیین 
کرده و ساست خارجی منافع محور جایگزین پان  عربیسم شده بود. این وضعیت در دوران 
مبارک نیز با تغییرات نسبی ادامه داشت. بدین شکل که هر چند برخی ابعاد هویتی نظیر 
ملی  گرایی مصری و برداشت از دولت به  عنوان دولت- ملت تداوم یافت، اما برنامه  هایی برای 
کمرنگ کردن هویت اسالمی مصر از سوی مبارک با تحکیم یک دولت سکوالر صورت 
گرفته بود. به صورتی که »سکوالریته« به تدریج یه یکی از ابعاد هویتی دولت مصر تبدیل 
شد(Al-Ali, 2004: 136-137) . در این راستا سیاست خارجی مصر نیز تحت تاثیر این روند 
هویت  سازی قرار گرفته و همکاری و همسویی با امریکا در مسائل منطقه اولویت نخست 

سیاست خارجی دولت سکوالر مصر به رهبری حسنی مبارک بدل شد.
اما آغاز تحوالت در منطقه، سقوط رژیم سیاسی تحت رهبری مبارک در مصر و به قدرت 
رسیدن اخوان المسلمین به  عنوان یک گروه اسالمی منجر به تغییراتی در هویت دولت مصر 
شد. هر چند به دلیل رویکرد اسالم  گرا و غیر سکوالر اخوان المسلمین در کنار اعالم پایبندی 
دولت تحت رهبری آنها به الگوی دولت- ملت و حفظ موجودیت اسرائیل نوعی دوگانگی 
در هویت دولت مصر در دوره اخوان المسلمین و تحت رهبری محمد مرسی وجود داشت 
)فیرحی، 1391(، ولی تغییرات هویتی در آن در مقایسه با دوران مبارک با الزاماتی مانند تغییر 
رویکردهای سیاسی آن در سیاست خارجی همراه شد. در واقع با به قدرت رسیدن اسالم  گرایان 
به رهبری مرسی و تغییر دولت مصر، هویت دولت این کشور نیز دچار تغییراتی هر چند نسبی 
شده و پیامدهای این تغییر هویتی در دولت مصر در سیاست خارجی آن در قبال بحران  های 

ریشه  دار نظیر موضوع فلسطین یا دیگر مسائل منطقه نیز دچار تحوالتی شد. 
اما وقوع کودتا در مصر علیه دولت مرسی از سوی نظامیان بار دیگر وضیعت را 
تغییر داده و به تغییر دولت این کشور منجر شد. در این وضعیت، تغییر دولت مصر 
منجر به کنار زدن اسالم  گرایی از هویت این کشور و بازگشت مجدد به سکوالریسم، 
نظامی  گری و ملی  گرایی مصری همانند هویت دولت در دوره مبارک شد. بدین صورت 
که دولت جدید به رهبری السیسی رویکرد اسالم  گرایانه اخوانی را کنار زده و بار دیگر 
همانند دوران مبارک و با تفاوت  های اندک سکوالریته، ملیت و ملی  گرایی  را عناصر 
اصلی هویت  بخش دولت مصر قرار داده است (Sabry, 2013). در دوره جدید همانند 
و  عرب  ملت  های  منافع  نه  مرسی  و  ناصر  دوره  بر خالف  و  مبارک  و  سادات  دوران 
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گروه  های اسالمی، یبکه منافع مصر به  عنوان یک دولت- ملت محور هویت و ماهیت 
دولت مصر شده و سیاست خارجی این کشور را نیز جهت داده است. در این راستا 
چنین هویتی رفتارهایی نظیر همکاری با امریکا به منظور تامین نیازهای اقتصادی یا 
امنیتی و همسویی با عربستان برای رفع تهدیدات از سوی اسالم  گراها به  عنوان منافع 

. (Meringolo, 2015: 4-9)ملی دولت مصر تعریف کرده است
با توجه به مطالب فوق در رابطه با تغییرات در مبانی هویت  بخش دولت  مصر در دوره  های 
مختلف و اثرات آن بر رویکردهای سیاست خارجی این کشور، در ادامه به بررسی تحوالت در 
سیاست خارجی مصر در قبال بحران قدیمی فلسطین و بحران سوریه به  عنوان موضوعی جدید 
در سیاست خارجی مصر، به  عنوان دو موضوع مهم در سیاست خارجی این کشور به منظور فهم 
و توضیح چگونگی اثربخشی تغییر هویت دولت بر تحول سیاست خارجی آن پرداخته می  شود.

3.تحوالتدرسیاستخارجیمصر
همان طور که بیان شد، تغییر در مبانی هویت  بخش دولت  ها، تحت تاثیر تحوالت 
داخلی و یا تعامالت و فشارهای بیرونی عالوه بر تغییر در ساختار ظاهری دولت، با تغییراتی 
در سیاست خارجی آن نیز همراه خواهد بود. زیرا رویکرد سیاست خارجی دولت  ها تحت 
تاثیر برداشت  های آنها از خود و دیگر بازیگران شکل می  گیرد و این هویت  دولت  ها است که 
بنیان منافع آنها محسوب می  شود. به بیانی دیگر، از آنجا که هویت دولت  ها تعریف کننده 
سیاست خارجی و منافع آنها است، هر گونه تغییر در هویت دولت  ها، با تغییر در اولویت  های 
سیاست خارجی آنها در قبال سایر بازیگران و یا موضوعات مختلف همراه خواهد بود. با 
توجه به این امر، در این بخش با درنظر داشتن تغییرات در هویت و دولت مصر، به بررسی 
تحوالت سیاست خارجی آن پرداخته می  شود و در این راستا، سیر تحول رفتارها و مواضع 
دولت  های این کشور در قبال دو موضوع مساله فلسطین و بحران سوریه به  عنوان دو 

مطالعه موردی قدیمی و جدید مورد بررسی قرار می  گیرد.

1-3.تغییردررویکرددولتهایمصربهمسالهفلسطین
مصر هر چند طی چند دهه اخیر کنش  های یکسانی در قبال فلسطین و اسرائیل 
اتخاذ کرده است اما تحوالت چند سال اخیر در این کشور و تغییرات در هویت دولت  های 
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آن منجر به تغییراتی در کنش  های سیاسی و امنیتی آن در قبال مساله فلسطین شد. 
مبنای تحول رویکرد مصر به مساله فلسطین، ریشه در تحوالت هویتی سیاست خارجی 
این کشور دارد و با توجه به این تحوالت، سطح تغییرات در حدی بوده است که می توان 
آنها را به چهار دورۀ مختلف تقسیم کرد. دوره نخست شامل مصر تحت رهبری جمال 
عبدالناصر می  شود که با توجه به غالب بودن ایده پان  عربیسم، مساله فلسطین را موضوعی 
مرتبط با حقوق ملت عرب درنظر داشت و لذا در پی تالش برای احقاق حقوق فلسطینیان 
بود. در دوره دوم شامل دوران انور سادات و مبارک می  شود،. در این دوران، مبارک با 
تداوم رویکرد سازشکارانه از اواخر دهه 70 میالدی اساس سیاست خود را در مورد مسائل 
فلسطین سازش با اسرائیل و میانجی گری قرار داده بود و لذا در جنگ 2008، تبعی عمل 
کرد. در دوره سوم، بر خالف دوره مبارک و متعاقب تغییرات در هویت دولت مصر، مرسی 
در نقش یک شخصیت اسالم گرا و نمایندۀ اخوان المسلمین، کنش اثرگذاری را در متوقف 
کردن جنگ 2012 در پیش گرفت اما نتوانست در سطح انتظارات عمل کند. رویکرد 
سیسی،گویای بازگشت به دورۀ مبارک با تفاوت هایی قابل مشاهده است که این تفاوت  ها 

از وضعیت متفاوت منطقه و مشکالت داخلی السیسی ناشی می  شود.
مصر از زمان پیدایش اسرائیل پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1973، همواره روابط 
و کنش  های خصمانه  ای با آن داشته است. ریشه این خصومت در سیاست خارجی مصر در 
قبال اسرائیل، بعد هویتی ملی  گرایی عربی دوره ناصر بر دولت مصر بود که آن را در مقابل 
اسرائیل و در کنار فلسطینیان قرار می  داد. پیرو این برداشت  ها از خود و دیگری )اسرائیل(، 
از سال 1947 تا سال 1973 چهار دوره جنگ میان اعراب و اسرائیل درگرفت که مصر 
نقش پررنگی در تمامی آنها داشت. در واقع در دوران جمال عبدالناصر در پی تالش وی 
برای معرفی خود به عنوان رهبر جهان عرب، مصر به منازعه با اسرائیل ادامه داد. اما پس از 
جنگ اکتبر در سال 1973، انورسادات چرخشی اساسی در سیاست خارجی مصر در قبال 
اسرائیل و مساله فلسطین اتخاذ کرد و به سوی صلح با اسرائیل قدم برداشت که اوج آن در 
سفر وی به سرزمین  های اشغالی و انعقاد قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1977 و امضای 
کمپ دیوید در سال 1979 نمایان بود، منجر به برقراری روابط رسمی میان دو طرف شد. 
این روند سازش با اسرائیل و چشم  پوشی از دفاع از حقوق فلسطینیان در رفتارهای مصر 
طی دهه  های گذشته در دوران حسنی مبارک نیز ادامه داشته است و کنش  های سیاسی 
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مصر در قبال مساله فلسطین تحت تاثیر سازش و مصالحه آن با اسرائیل قرار گرفته است. 
یکی از دالیل اصلی این روند در سیاست خارجی مصر، کنار زدن پان  عربیسم و ملی  گرایی 
عربی و جایگزینی آن با ملی  گرایی و الگوی ملت- دولت در برداشت از دولت مصر از سوی 

.(Khalifa, 2013: 7) نخبگان حاکم بر آن بود که تا دهه نخست قرن 21 ادامه داشت
صعود  و  مبارک  حسنی  دولت  سقوط  عربی،  درکشورهای  تحوالت  وقوع     
جریان اسالم  گرای اخوان المسلمین، که انتظاراتی را در مورد تغییر رویکرد مصر در 
قبال مسألۀ فلسطین و معاهدۀ کمپ دیوید در میان فلسطینی  ها و سایر ملت  های 
منطقه برانگیخت، تغییر اجتناب  ناپذیر بود. در واقع با توجه به سقوط دولت سکوالر 
مصر و روی کار آمدن دولتی با هویت و ماهیت اسالم  گرایی، تغییر رویکرد سیاست 
اما تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر دوگانگی هویتی  انتظار بود.  خارجی مصر قابل 
دولت مرسی، تغییرات صورت گرفته در سطحی نبود که بتواند انتظارات بسیاری از 
جریان  های فلسطینی، به  ویژه جریان  های مقاومت را برآورده سازد )فیرحی، 1391(. 
دولت  رهبری  تحت  مصر  رویکرد  مبارک،  دورۀ  با  مقایسه  ای  نگاه  در  این حال،  با 
متعاقب  زیرا  داد.  نشان  را  توجهی  قابل  تحوالت  فلسطین،  مسأله  به  اسالم گرایان 
تحول  دیگران دچار  و  از خود  آن  برداشت  و  دولت مصر، جهت  گیری  تغییر هویت 
مرسی  سقوط  چند  هر  نبود.  مستثنی  امر  این  از  نیز  فلسطین  مساله  و  بود  شده 
به  مصر  رویکرد  در  اساسی  تحوالتی  نیز  مصر  در  سکوالر  دولتی  مجدد  برآمدن  و 

.(Meringoli, 2015: 6-9) آورد  بار  به  فلسطین و تحوالت آن 
از جمله موضوعاتی که به نحو بهتری می تواند درک بهتری از تاثیر تغییر هویت 
دولت بر تحوالت سیاست خارجی آن ارائه دهد، بررسی تغییرات سیاست خارجی مصر 
در یک موضوع مشابه در سه دولت متفاوت با الیه  ها و اولویت  های هویتی متفاوت است. 
از جمله تحوالتی که می تواند در این روند نمونه مناسبی برای بررسی کنش  های مصر در 
دوره  های سه گانه مبارک، مرسی و السیسی محسوب شود، نوع بازیگری این کشور در 
قبال جنگ  های سه  گانۀ اسراییل علیه غزه در دوره  های مبارک، مرسی و سیسی است. هر 
یک از این جنگ ها نشان دهندۀ جهت خاصی در تعامل با اسراییل و گروه  های فلسطینی 
تغییر عناصر  از  متاثر  رویکرد مصر  )مقاومت و حکومت خودگردان( است که تحول  

هویت  بخش دولت آن را تبیین می  کند. 
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1-1-3.کنشهایمصردرجنگنخستغزهدردورهمبارک
در جنگ نخست اسرائیل علیه غزه که در 27 دسامبر سال 2008 آغاز شد، کنش های 
سیاسی و امنیتی مصر به رهبری مبارک از چند جهت قابل توجه است. نکتۀ نخست، 
موافقت مصر تحت رهبری مبارک با عملیات یادشده با هدف پایان بخشیدن به سلطۀ 
حماس بر غزه بود. در این زمینه می توان به دیدار »تزیپی لیونی«، وزیر وقت امور خارجۀ 
اسرائیل از مصر، دو روز قبل از آغاز عملیات اشاره کرد. وی پس از دیدار با مقام  های 
مصری، در کنفرانسی مطبوعاتی در قاهره اعالم کرد: » اسرائیل از این پس اجازه نخواهد 
داد سلطۀ حماس بر غزه ادامه یابد و این وضعیت را تغییر خواهد داد.« بدین  ترتیب، کنش 
مصر در پذیرش- حداقل ضمنی- حمله اسراییل به غزه، به واقعیتی پذیرفته شده تبدیل 

شد )احمدیان، 1393(.
نکتۀ قابل توجه آنکه » احمدابوالغیط«، وزیر امور خارجۀ وقت مصر، حماس را مسبب 
اصلی جنگ اسرائیل علیه غزه دانسته و بیان داشت » زمان زیادی است که مصر به حماس 
نسبت به واکنش اسراییل به این صورت ]جنگ[ هشدار داده است« و بی  توجهی حماس به 
این هشدارها را عامل اصلی جنگ دانست. افزون بر موافقت، مصر به صورتی عملی و اثرگذار 
در تشدید فشارها بر جریان  های مقاومت در غزه مشارکت کرد. یک روز پس از آغاز عملیات 
علیه غزه، ارتش مصر به روی فلسطینی  هایی که در جستجوی پناه از حمالت اسرائیل، راه 
 .(Benhorin, 2008) سینا را در پیش گرفتند آتش گشود و حداقل یک فلسطینی را کشت

نکتۀ محوری دیگر، بستن گذرگاه رفح بود. مصر همزمان با آغاز عملیات اسرائیل علیه 
غزه، این گذرگاه را که تنها راه ارتباط غزه با جهان خارج بود، بست و این رویکرد تا پایان 
جنگ ادامه یافت. با این حال، مصر مبارک تحت فشارهای داخلی و خارجی، خود را وادار به 
ارائۀ ابتکاری برای خروج از بحران یافت و در دو هفتۀ واپسین جنگ تالش های گسترده  ای 
را برای متوقف کردن جنگ آغازکرد. به  ویژه با آغاز تالش  های ترکیه برای میانجی  گری، 
یکی از اهداف مصر ماندن پروندۀ فلسطین در اختیار مصر بود. در این رابطه می توان 
گفت برداشت نخبگان حاکم بر مصر از حماس به  عنوان یک گروه اسالم  گرای غیرهمسو با 
سیاست  های منطقه  ای مصر و همچنین هویت سکوالر و غرب  گرای دولت مصر در دوران 
مبارک از علل اتخاذ چنین رفتارهایی نسبت به این بحران از سوی دولت مصر به  شمار 
می  رود. به  طوری که اگر نوع برداشت دولت مصر از حماس به  عنوان بازیگری غیرهمسو و 
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برداشت از اسرائیل به  عنوان بازیگر مورد حمایت غرب و همسو با رویکرد غرب  گرای دولت 
مصر به شکل دیگری بود، انتظار اتخاذ رفتارهای دیگر از سوی مصر وجود داشت.

2-1-3.کنشهایمصردرجنگدومغزهدردورهمرسی
جنگ دوم اسرائیل علیه غزه در سال 2012 نمونه دیگری برای بررسی کنش  های 
مصر در قبال مساله فلسطین است که با دوران به قدرت رسیدن محمد مرسی و اخوان 
المسلمین که از نظر فکری با حماس همسویی دارد، همزمان بود. به دلیل تغییر هویت 
دولت مصر در این دوران و وجود مولفه  های هویتی یکسان میان اخوان المسلمین حاکم 
در مصر و جنبش حماس این انتظار وجود داشت که تحولی جدی در رویکرد و کنش  های 
مصر نسبت به مساله فلسطین روی دهد؛ هر چند این انتظار به  طور کامل عملیاتی نشد اما 
تغییراتی در سیاست خارجی دولت مصر نسبت به این مسله روی داد. جنگ دوم غزه در 
14 نوامبر 2012 آغاز شد و واپسین برون داد آن، رسیدن به توافقی با میانجی  گری مصر 
تحت رهبری مرسی بود که حمالت هدفمند اسراییل را به رهبران حماس متوقف کرده و 
منجر به گشوده شدن گذرگاه  ها و در نتیجه، مرتفع شدن بخش قابل توجهی از محاصرۀ 

غزه بود )جنتی، 1391(.
کنش  های امنیتی مصر به رهبری مرسی قابل توجه بود. نقش مصر تحت رهبری 
مرسی در این جنگ بر خالف دورۀ مبارک، از روز نخست فعاالنه بود. دولت اخوانی مرسی از 
روز نخست ضمن محکوم کردن عملیات اسرائیلی، خواستار توقف آن شد و گام  های عملی 
چندی در راستای توقف این جنگ برداشت. محمد مرسی البته در شرایط دشواری با جنگ 
یاد شده روبرو شد زیرا وضعیت داخلی مصر، بیشتر توجه مرسی و دولت وی را به خود 
مشغول کرده بود و در نتیجه، توجه ویژه به غزه از این منظر نیز حائز اهمیت است. مرسی 
البته با ایستادن در کنار فلسطینی  ها، تالش کرد از دشمنی با اسرائیل پیشگیری کند و از 

این طریق راه را برای میانجی گری خود در جنگ یاد شده باز بگذارد )احمدیان، 1393(.
از جمله اقدامات عملی وی، باز گذاشتن گذرگاه رفح، در عین آزادی عمل فلسطینی  ها 
در بهره  گیری از تونل  های گذرگاه رفح بود. تونل  های رفح با آزادی عملی که در نتیجۀ 
سقوط مبارک و صعود مرسی به جریان  های فلسطینی غزه داده شد به سرعت افزایش 
یافته بودند. بنابر گزارشی که خبرگزاری » رویترز« منتشر کرد، تعداد تونل  های یاد شده 
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به 2500 تا 3000 تونل رسید. در طول جنگ 2012، دولت مصر نه تنها گذرگاه رفح را 
بازگذاشت بلکه همچنین در استقبال از مجروحان فلسطینی و رساندن کمک  های گسترده 
به غزه، تحرکی کم سابقه از خود نشان داد. همچنین ورود اسلحه از طریق تونل  های رفح 

.(Al-mughrabi, 2013) نیز نادیده گرفته می  شد
افزون بر این، مرسی تحرک منطقه  ای و بین  المللی محسوسی را برای فشار بر اسرائیل 
و متوقف کردن جنگ آغاز کرد. در نتیجۀ این تالش  ها، تحرکی منطقه  ای برای متوقف کردن 
جنگ آغازشد. وزیر امور خارجۀ ترکیه و برخی از وزیران امور خارجۀ اتحادیۀ عرب، با سفر 
به غزه جویای تسهیل رسیدن به آتش  بس بودند. در نهایت و در نتیجۀ تحرکات دیپلماتیک 
گستردۀ دولت مصر در این دوره، » محمد کامل عمر« ، وزیر امور خارجۀ مصر و » هیالری 
کلینتون« ، وزیر وقت امور خارجۀ ایاالت متحده در 21 نوامبر 2012، آتش  بسی را که قرار 
بود همان روز اجرایی شود، اعالم کردند. البته انتقاداتی نیز به رویکرد مرسی و مصر وارد شده 
است. برخی در انتقاد از آتش  بس غزه در دورۀ مرسی، بر آن بودند که توافق صورت گرفته با 
میانجی  گری مرسی از یک سو موجب توقف مقاومت علیه غزه تا آینده ای نامعلوم شده است و 

از سوی دیگر، مصر را با نظام اخوانی آن، ضامن تداوم آتش  بس ساخته است
. (http://www.cbc.ca/news/world/ceasefire-elusive-as-israel-hamas-clash-rages-on-1., 20/12/2012)

نکته قابل تامل در مورد سیاست خارجی مصر در قبال جنگ دوم غزه، به اثرگذاری 
اشتراکات هویتی اخوان المسلمین با جنبش حماس بر نوع رفتارهای دولت مصر برمی  گردد. 
بدین نحو که، در این دوره بر خالف دوران مبارک، برداشت دولت مصر از حماس نه تنها 
یک تهدید یا گروه غیرهمسو نبود، بلکه از نظر نخبگان سیاسی مصر حماس جنبشی دارای 
گرایش  های اخوانی بوده و این امر از علل حمایت نسبی آنها از این گروه فلسطینی در جریان 
منازعه با اسرائیل بود. زیرا هویت اسالم  گرایانه و اخوانی دولت مصر منجر به اتخاذ چنین 
رفتارهایی برای سیاست خارجی این کشور شده بود. هر چند نباید به تالش دولت وقت مصر 
برای کسب جایگاه منطقه  ای مصر به بهانه میانجی  گری در این بحران نیز بی  توجه بود؛ ولی 

عناصر هویت  بخش دولت وقت مصر چنین رفتارهایی را قابل انتظار کرده بود.

3-1-3.کنشهایمصردرجنگسومغزهدردورهالسیسی
وقوع کودتا در مصر و به قدرت رسیدن نظامیان به رهبری السیسی بار دیگر منجر 
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به تغییر دولت در مصر و همچنین تغییر هویت دولت در این کشور شد. این امر به  طور 
طبیعی با تغییر رفتارهای سیاست خارجی و به  خصوص رویکرد آن در قبال مساله فلسطین  
همراه شد که نمود عینی آن در جنگ سوم اسرائیل علیه غزه در سال 2014 و کنش های 
سیاسی و امنیتی مصر در مواجهه با آن نمایان است. این جنگ از 8 جوالی 2014 آغازشد 
و مدت 51 روز ادامه داشت. اگرچه در این فاصله، آتش  بس  های ناپایداری میان دوطرف 
برقرار شد، اما این آتش بس ها دوامی نداشت و در نتیجه، جنگ تا 51 روز ادامه یافت 

.(Feldman, 2014)

رویکرد مصر سیسی به جنگ 2014، بازگشتی از تغییرات صورت گرفته پس از 
انقالب 25 ژانویه مصر را به پیش از این انقالب نشان داد. زیرا با وقوع کودتا، دولت جدید 
مصر تا حدودی به همان مولفه  های هویتی دوران مبارک نزدیک شده است. در این رابطه، 
مصر تحت رهبری سیسی بالفاصله پس از آغاز حملۀ اسراییل به غزه، این عملیات را 
محکوم کرده و خواستار توقف آن شد. اما این ایستار با رویکرد کلی سیسی در قبال حماس 
و اسراییل همخوانی ندارد و آشکارا برای مصرف داخلی مطرح شد. واقعیت آن است که 
از هنگام سرنگونی مرسی، رویکرد و برداشت دولت مصر تحت رهبری سیسی در قبال 
حماس و نامیدن آن به سازمان »تروریستی«، چرایی بی  تحرکی مصر در جنگ 2014 
غزه را آشکارتر می  سازد. در واقع، همچنان که » دانیال لیفی«، مشاور پیشین نخست  وزیر 
اسراییل بیان کرد »پس از کودتا علیه مرسی، روابط امنیتی مصر و اسراییل تشدید شد«، 
زیرا سیسی به کمک البی صهیونیستی برای بهبود رابطه با آمریکا نیازمند بود؛ امری که 
گویای چرایی همراهی ضمنی سیسی با حملۀ اسرائیل علیه غزه است )احمدیان، 1393(. 
با جریان  اما علل ریشه  ای تر چنین رویکردی از جانب دولت جدید مصر، دشمنی آن 
اخوان المسلمین و گروه  های منطقه  ای همسو با آن از جمله حماس بود. به  طوری که بر 
خالف دولت مرسی، دولت جدید مصر با برداشت  های متفاوت از خود و دیگر بازیگران 
منطقه  ای، گروه  های اسالم  گرا را به  عنوان تهدید علیه خود تعریف کرده و متعاقب این امر 

در پی تضعیف آنها و اتخاذ رفتارهای غیردوستانه در قبال آنها بوده است.
سیسی که در سطح داخلی، کمپینی نظامی- امنیتی برای رویارویی با اخوان  المسلمین  
و طرفداران آن به راه انداخت، در برابر حماس نیز گفتمانی مشابه در پیش گرفت. در 
نتیجه، بالفاصله پس از کودتای جوالی 2013، تخریب تونل های رفح را در دستور کار 
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ارتش مصر قرار داد و این روزنۀ اقتصاد ویران شدۀ غزه را به همراه گذرگاه رفح بست. 
در چنین شرایطی، متعاقب چنین رفتارهایی از سوی مصر، دشواری  های اقتصادی غزه 
به سطح بی  سابقه  ای رسید. مصر در جنگ 2014، افزون بر بستن گذرگاه رفح، منع ورود 
هیأت  های کمک  رسانی مردمی به غزه و بستن تونل های رفح، در سطح سیاسی نیز تحرک 
جدی برای متوقف کردن جنگ علیه غزه را با تأنی آغاز کرد. هدف آشکار این نوع برخورد، 
ابقای نقش  البته سیسی همچون مبارک، یکی از اهداف خود را  تضعیف حماس بود. 
محوری مصر در پروندۀ فلسطین قرار داد و به همین دلیل با تشدید فشارهای منطقه  ای 
و بین  المللی، ابتکاری را برای برقراری آتش  بس مطرح کرد. به  طوری که تظاهرات مردمی 
در کشورهای اسالمی گسترش یافت و فشارها برای کنش فعاالنه  تر مصر در غزه افزایش 
یافت. مصر در چنین شرایطی، فعالیت  های دیپلماتیک خود را گسترش داد و در نهایت 
پس از مخالفت های چندبارۀ حماس با شرایط مطرح شده از سوی قاهره برای آتش  بس، 
درنتیجۀ تعدیل این شرایط، آتش  بس در 28 اوت 2014 با میانجی  گری  مصر امضا شد. 
در واقع دلیل مخالفت  های حماس با بندهای توافق نامه  ای شبیه توافقنامۀ 2012، تشدید 

.(http://www.aljazeera.com... html, 15/07/2014) محاصرۀ غزه بود
به  طور کلی، بعد از انقالب مصر در سال 2011 و سقوط مبارک، به دلیل تغییر هویت 
دولت مصر و جایگزینی یک دولت اسالم  گرا به جای دولتی سکوالر و غرب  گرا، انتظار 
می  رفت تغییراتی در سیاست خارجی مصر در قبال مساله فلسطین صورت گیرد. هر چند 
این تغییرات تا حدودی اجرایی شدند اما دولت اخواني محمد مرسي با نوعي دوگانگي 
هویتی در خصوص اسرائیل مواجه بود. زیرا با وجود حمایت از حماس به دلیل نوع برداشت 
از آن به  عنوان گروهی همسو به دولت اخوانی مصر، اعالم پایبندی مرسی به پیمان صلح 
کمپ دیوید منجر به عدم اتخاذ اقدامات قابل انتظار از سوی آن علیه اسرائیل شده بود. 
به  طوری که در دوران حکومت محمد مرسي متعاقب تغییر هویت دولت مصر اگر چه 
تالش شد از گروه  هاي فلسطیني از جمله حماس حمایت بیشتري به عمل آید، تغییر قابل 

توجهي در روابط میان مصر و اسراییل رخ نداد )صبوحی و حاجی مینه، 1392: 110(. 
فکری  کاماًل در چارچوب  را  فلسطین  زمان کسب قدرت، مسأله  از  نیز  السیسی 
سلف خود یعنی حسنی مبارک می بیند و بر اعتبار توافقات مصر و اسرائیل صحه گذاشته 
است. پس از خلع محمد مرسی از قدرت، مصر رابطه تنش  آمیزی را با حماس در غزه 
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برقرارکرده است، زیرا با توجه به برداشت  های هویتی دولت تحت رهبری السیسی از خود و 
دیگران،اخوان  المسلمین و حماس در زمره دشمنان دولت کنونی مصر محسوب می  شوند. 
عبدالفتاح السیسی همانند اسرائیل و آمریکا، تشکیالت اخوان المسلمین و حماس را یک 
سازمان تروریستی می داند که حیات مصر را تهدید می کند. در رابطه با رویکرد مصر 
در دوران السیسی در قبال جریانات داخلی فلسطین نیز باید این نکته را یادآور شد که 
مصر کنونی همانند دوران مبارک و حتی شدیدتر از آن عمل می  کند. زیرا نه تنها عناصر 
اسالم  گرای هویت  بخش دولت مصر را کنار گذارده است، بلکه مولفه  های اصلی هویتی آن 
سکوالریته، دولت- ملت بودگی، غرب  گرایی و ... هستند که این عوامل منافع خاصی برای 

سیاست خارجی این دولت تعریف کرده  اند.
به رهبری  فلسطین  با تشکیالت خودگردان  ارتباط  برقراری  به  طوری که ضمن   
محمود عباس، حماس به عنوان دیگر گروه فلسطینی را به دلیل پیوندهایش با اخوان 
رویکرد در کنش  این  نمود  است.  داده  قرار  تروریستی  لیست گروه  های  المسلمین در 
مصر در مورد نحوه پرداخت کمک  ها برای بازسازی غزه نمایان است. به  طوری که مصر به 
رهبری السیسی پس از برگزاری نشست کمک به بازسازی غزه این شرط را اعالم کرد که 
اعطا این کمک  ها باید از طریق تشکیالت خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس 

اعطا شود )رویوران، 1393(.  

2-3.تحولدرسیاستخارجیمصردرقبالبحرانسوریه
با توجه به تقدم زمانی وقوع انقالب در مصر بر آغاز بحران سوریه، کنش  های سیاسی 
و امنیتی مصر در قبال پرونده سوریه تحت تاثیر بی  ثباتی و ناآرامی در جامعه سیاسی مصر 
و مشکالت دولت  های حاکم بر این کشور طی چند سال اخیر قرار داشته است. به  نوعی 
که بعد از وقوع انقالب مصر در اوایل سال 2011 و پس از طی شدن دوران گذار، هر دو 
دولت حاکم بر این کشور، یعنی دوره حکمرانی اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی 
و دوره پس از کودتای نظامیان به رهبری السیسی با مشکالت و مخالفان داخلی و به  ویژه 
بحران مشروعیت داخلی مواجه بوده  اند. لذا یکی از رفتارهای کلی هر دو دولت حاکم بر 
مصر طی چند سال اخیر، تالش برای بازگشت به جایگاه منطقه  ای مصر و نقش  آفرینی 
در مسائل منطقه به منظور به حاشیه راندن بحران  های داخلی و کسب مشروعیت بوده 
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است. این نوع رفتارها در کنش  های مصر در دوره مرسی و السیسی در قبال پرونده سوریه 
نیز مصداق داشته است و مصر در هر دو دوره علی رغم مشکالت داخلی تالش داشته است 
نقش فعالی در بحران سوریه ایفا کند(Abdul-Aziz, 2015) . این نکته ویژگی مشترک 
کنش  های مصر در هر دو دوره پس از انقالب در این کشور و آغاز بحران سوریه بوده است. 
اما تفاوت  های چشم گیری نیز در نوع کنش  ها و به  طور کلی رویکرد مصر در دوره محمد 
مرسی و السیسی در مواجهه با پرونده سوریه وجود دارد که متاثر از نوع نظام های سیاسی 
و تفاوت  ها در نگرش  های سیاسی آنها، یا به  طور ریشه  ای  تر متاثر از هویت  های متفاوت دو 
دولت اخیر مصر و در نتیجه تعریف منافع و رفتارهای متفاوت در سیاست خارجی خوددر 

قبال بحران سوریه همانند دیگر موضوعات می  باشد.
کنش  های مصر در قبال پرونده سوریه در دوره حکمرانی مرسی تحت تاثیر مولفه  های 
هویت  بخش دولت وقت این کشور و رویکرد اخوانی این کشور به مسائل مختلف از جمله 
روندهای منطقه  ای قرار داشت. به نحوی که مرسی سیاست خارجی خود را در همسویی 
و حمایت از تمامی جریانات اخوانی در کشورهای مختلف منطقه قرار داده بود و لذا در 
از دولت سوریه و گروه  های  با توجه به برداشت  هایی که  نیز،  با بحران سوریه  مواجهه 
مخالف آن داشت، از گروه  های نزدیک به رویکرد اخوانی در مقابل دولت مرکزی این کشور 
حمایت کرد. در این راستا، مرسی همسو با ترکیه مواضع تندی علیه دولت مرکزی سوریه 
در حمایت از مخالفان اتخاذ کرد و حتی نشستی نیز در این رابطه در قاهره برگزار کرد. 
این نشست با حضور نمایندگان مخالفان سوریه و وزیران خارجه برخی کشورهای عربی و 
ترکیه با هدف حمایت از شورشیان و اتخاذ مواضع هماهنگ برای اعمال فشار علیه دولت 

. (Gulhane, 2013)بشار اسد در قاهره برگزار شد
از دیگر کنش  های مصر در دوران مرسی در پرونده سوریه می توان به تصمیم وی 
برای قطع روابط سیاسی با سوریه به منظور افزایش فشارها بر دولت بشار اسد اشاره داشت. 
وی در سال 2013 دستور داد روابط دیپلماتیک مصر با دولت سوریه قطع شود و سفارت 
سوریه در قاهره نیز بسته شود. در همین راستا، مرسی ضمن محکومیت حضور حزب  اهلل  
در سوریه از کشورهای غربی درخواست کرد در سوریه منطقه پرواز ممنوع را اجرا کنند. 
در حالی شاهد اتخاذ چنین مواضع تندی از سوی مرسی علیه دولت مرکزی سوریه بودیم 
که برخی شیوخ مصری نیز در همسویی با اخوان المسلمین علیه دولت مرکزی سوریه 
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. (http://rt.com/news/egypt-ties-morsi-syria-764/l, June 15, 2013)اعالم جهاد کردند
با وجود اتخاذ چنین مواضع تندی از سوی دولت مصر به رهبری مرسی، تحوالت 
داخلی در مصر و متعاقب آن وقوع کودتا و سقوط اخوان المسلمین و به قدرت رسیدن 
السیسی در اواسط سال 2013 منجر به تعدیل کنش  های مصر نسبت به بحران سوریه 
شد. البته این تغییر کنش  ها به معنی همسویی دولت کودتایی جدید مصر با دولت مرکزی 
در دوره  رفتارهای سیاست خارجی مصر  و  رویکرد  تغییر  اصلی  اما علت  نبود.  سوریه 
السیسی ریشه در تغییر هویت دولت مصر در این دوره دارد. زیرا بر خالف دوران مرسی، 
اسالم  گرایی اخوانی نه تنها عنصر هویت بخش دولت جدید مصر به شمار نمی  رود، بلکه 
دولت تحت رهبری مرسی گروه  ها و بازیگران همسو با رویکرد اخوانی را به مثابه تهدید 
قلمداد می  کنند. به دلیل همین هویت ضد اخوانی دولت جدید مصر، این دولت در پی 
ممانعت از هرگونه افزایش قدرت گروه  های اخوانی در کشورهای منطقه است و در راستای 

چنین منافعی، در پی تعدیل رویکرد نسبت به بحران سوریه برآمده است.
به  طور کلی دو مولفه اصلی باعث تعدیل دیدگاه  های دولت جدید مصر در زمان کنونی 
نسبت به بحران سوریه شده است. نخست، به نگرانی السیسی از هر گونه افزایش نفوذ و 
قدرت گیری گروه  های همسو با اخوان المسلمین در سطح منطقه برمی  گردد. زیرا همان گونه 
که بیان شد، نوع هویت دولت جدید مصر در مخالفت با جریان اخوانی در داخل و بیرون از 
این کشور قرار دارد و در این راستا، دولت جدید مصر بر خالف بازیگرانی مانند ترکیه و قطر 
به شدت مخالف افزایش نفوذ و قدرت گروه  های اسالم  گرا در سوریه است. زیرا به قدرت 
رسیدن آنها عالوه بر آنکه می تواند قدرت اخوان المسلمین در منطقه را علیه مصر افزایش 
دهد، ممکن است تهدیدات امنیتی و تروریستی جدیدی را نیز علیه مصر ایجاد نماید. 
 .(Meringolo, 2015: 6-7) مولفه دوم به نگرانی مصر از هرگونه تجزیه سوریه مرتبط است
دولت جدید مصر در مواجهه با تداوم بحران سوریه با این مساله مواجه است که عدم حل 
بحران و تداوم آن در نهایت ممکن است با تجزیه سوریه همراه گردد و این مساله از چند 
جهت برای مصر تهدید به شمار می  رود. در درجه نخست ممکن است موج تجزیه طلبی و 
استقالل خواهی به دیگر کشورها از جمله مصر نیز تسری یابد. در وهله بعد نیز این امکان 
وجود دارد که در صورت تجزیه احتمالی سوریه بخشی از آن در اختیار گروه  های تندرو 
قرار خواهد گرفت و احتمال بروز تهدیدات از سوی آنها علیه سوریه محتمل به  نظر می  رسد.  
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با توجه به این نگرانی  ها و مولفه  ها، کنش  های مصر به رهبری السیسی در مواجهه با بحران 
سوریه نسبت به مواضع دوران مرسی تعدیل شده و تفاوت  های با دوره قبل دارد که ریشه 
اصلی چنین تغییراتی نیز، تغییر در هویت دولت مصر در دوران جدید و تعریف جدیدی 

از منافع ملی این کشور است.
بعد از سقوط محمد مرسي در ژوییه 2013 و آمدن نظامي ها و سپس رئیس جمهورشدن 
عبدالفتاح سیسي، به  طورکل نگاه مصر به بحران سوریه تغییر کرد. دو ماه قبل از این 
تغییرات، رئیس جمهور اخواني مصر بر ضد بشار اسد اعالم جهاد کرده بود. اما اکنون وضع 
کامال تغییر کرده است. به  طوري  که بعد از پیروزي سیسي در انتخابات ریاست  جمهوري 
در مه 2014، بشار اسد براي وي پیام تبریک فرستاد. اگر چه دولت مصر با فراهم نمودن 
امکاناتي براي تعدادي از مخالفان دولت سوریه در خاک خود تالش مي کند به شکلي در 
فرآیند سیاسي سوریه شرکت کند. اما در کنار این دولت مصر به شدت با تحرک سیاسي 
»ائتالف ملي سوریه« و حامیان آن یعني قطر و ترکیه مخالفت مي کند. در ماه هاي اخیر 
تمام تالش دولت مصر این بود که ساختار جدیدي براي مخالفان بشار اسد متبلور کند که 
با آنچه تحت عنوان ائتالف ملي سوریه شناخته مي شود، کامال متفاوت باشد. مصر همچون 
روسیه خواهان مذاکره میان رژیم بشار اسد و مخالفان آن مي باشد، موضوعي که به شدت 
اعتراض اعضاء ائتالف ملي سوریه را برانگیخته است. همچنین دولت مصر یک هیأت 
مطبوعاتي به دمشق اعزام کرد و تبلیغات گسترده اي در ارتباط با موضوع »همبستگي با 
ملت سوریه در برابر تروریسم« به راه انداخت. تمام این تحرکات نشان مي دهد که دولت 

 .(Wagner, 2013)مصر مترصد یک فرصت است تا روابط خود را با دمشق بهبود دهد
در راستای چنین رویکردی، رئیس  جمهوری مصر مواضع کشور خود در قبال بحران 
تاکید کرد  السیسی  اینچنین اعالم کرده است: »رئیس  جمهور  بیانیه  ای  سوریه را طی 
ارضی سوریه حفظ شود  تمامیت  و  استقالل  را می  کند که  که مصر همه تالش خود 
فروپاشی حمایت می  کند، در عین حال خواستار  از  برای جلوگیری  آن  نهادهای  از  و 
انحالل همه گروه  های شبه نظامی است و در مورد حل بحران نیز بر رسیدن به راه  حل 
(http://www.irdiplomacy.ir/fa/ »سیاسی فراگیر برای حل بحران سوریه تاکید داریم

(/page/1944920, 14/12/1393. همان طور که از این سخنان برمی  آید نگرانی  های اصلی 

مصر یعنی تجزیه سوریه و گسترش نفوذ گروه  های اخوانی همواره مدنظر السیسی در 
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مواجهه با بحران سوریه قرار داد. این مساله اخیر، یعنی دشمنی با گروه  های اخوانی ریشه 
در نوع هویت دولت جدید این کشور دارد که با مولفه  های سکوالریته، دولت- ملت بودگی 
و ملی  گرایی مخالف جریان اسالم  گرای اخوانی در مصر و در میان دیگر بازیگران منطقه  ای 

است.
البته باید یادآور شد دولت جدید مصر در مورد راهکار حل بحران سوریه نیز هر 
چند در مواضعی دوگانه دارای همسویی نسبی با رویکردهای منطقه  ای عربستان است اما 
ضمن محکومیت فعالیت گروه  های تروریستی بر راه  حل سیاسی حل بحران تاکید دارد 
و در این مسیر اقداماتی نظیر برقراری ارتباط رسمی با دولت مرکزی سوریه و برگزاری 
نشست  هایی با برخی گروه  های مخالفان اتخاذ کرده است. در این راستا، گفتگوهایی نیز 
با برخی بازیگران موثر در بحران سوریه مانند روسیه و عراق برگزار کرده است. در این 
رابطه، السیسی در دیدار با مقامات روس و در مواضعی قابل توجه و متفاوت از دوران 
محمد مرسی اعالم کرد قاهره در ریخته شدن خون مردم سوریه نقش نداشته و در کنار 
مسکو خواستار ابقای نظام سوریه، یکپارچگی کشور و تغییر مسالمت  آمیز در آن است. 

.(Korsunskaya and  bayoumy, 2015)

نتیجه
طبق رویکرد سازه  انگاری، هویت دولت  ها بنیان منافع آنها را شکل می  دهد و این 
موضوع در مورد سیاست خارجی آنها نیز صادق است. یعنی نوع هویت بازیگران است 
که تعیین می  کند آنها چه منافعی را برای خود در نظر داشته باشند و برای دستیابی به 
این منافع، چه رویکردها و رفتارهایی را در مواجهه با موضوعات مختلف و در قبال دیگر 
بازیگران اتخاذ کنند. با مبنا قرار دادن چنین بنیان نظری، روند تغییر رفتارها و رویکردهای 
سیاست خارجی مصر نیز قابل تحلیل و تبیین می  باشد. بدین نحو که نوع هویت غالب بر 
دولت  های حاکم در این کشور تعیین کننده اولویت  ها و اصول سیاست خارجی این کشور 
بوده است و بروز تغییرات در رفتارهای دولت مصر طی برهه  های زمانی مختلف از تغییر 

هویت دولت این کشور و تحول در عناصر هویت  بخش آن تاثیر پذیرفته است.
در حالی که در دوران جمال عبدالناصر، پان  عربیسم و ملی  گرایی عربی عناصر اصلی 
هویت  بخش دولت مصر به  شمار می  رفت و این دولت در آن دوره زمانی با تکیه بر چنین 
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مبانی هویتی وارد روند حمایت از دیگر ملت  های عربی از جمله فلسطینیان شده بود، 
انور سادات و حسنی مبارک تحت  این کشور در دوره  تغییر مولفه  های هویتی دولت 
تاثیر تحوالت داخلی و تعامالت و فشارهای بیرونی منجر به تحول سیاست خارجی این 
کشور به  ویژه در قبال مساله فلسطین شد. بدین شکل که مولفه  هایی نظیر سکوالریسم، 
ملت- دولت بودگی، ملی  گرایی مصری به جای ملی  گرایی عربی و همچنین غرب  گرایی 
عناصر اصلی هویت  بخش دولت مصر در تا پایان دوره حکمرانی حسنی مبارک را تشکیل 
می  داد و این مساله زمینه رویکرد همکاری  جویانه و یا سازش کارانه دولت مصر در قبال 
مسائلی نظیر مساله فلسطین را فراهم کرد. اما چنین عناصر هویتی با انقالب سال 2011 
و به قدرت رسیدن اخوان المسلمین کنار زده شدند و دولت مصر دچار تغییر هویتی شد؛ 
به  صورتی که اسالم  گرایی اخوانی به عنصر اصلی هویت دولت این کشور تبدیل شد و این 
امر سیاست خارجی دولت مصر را متحول کرد؛ تا جایی که متعاقب برداشت  های نخبگان 
سیاسی حاکم بر مصر تحت رهبری مرسی، حمایت از گروه  های فلسطینی نظیر حماس 
به دلیل اشتراکات هویتی با اخوان المسلمین در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و 
رویکرد دولت مصر در قبال مساله فلسطین تا حدودی دچار تغییر شد؛ هر چند همچنان 

نوعی دوگانگی در رویکرد آن در قبال اسرائیل وجود داشت. 
با وقوع کودتا علیه اخوان المسلمین و به قدرت رسیدن نظامیان بار دیگر هویت دولت 
مصر دچار تغییر شد و نوعی بازگشت به عناصر هویت بخش دوره مبارک صورت گرفت. 
با این تفاوت که با توجه به برداشت  های دولت جدید مصر از اخوان المسلمین به  عنوان 
دشمن اصلی خود، میزان تقابل با گروه  های همسو با اخوان المسلمین همانند حماس از 
سوی دولت جدید مصر تشدید شد و این امر بار دیگر رویکرد سیاست خارجی دولت مصر 
نسبت به مساله فلسطین را دچار دگرگونی کرد. تا جایی که برخالف دوره مرسی، مصر 

تحت رهبری السیسی در پی سرکوب و تضعیف حماس در همکاری با اسرائیل برآمد.
   تاثیرگذاری وقوع این تغییرات هویتی در دولت مصر طی سال  های اخیر بر سیاست 
خارجی این کشور تنها به رویکرد مصر به مساله فلسطین محدود نشده است؛ بلکه تغییرات 
عناصر هویت  بخش دولت مصر منجر به تغییر مواضع دولت  های این کشور در مواجهه با بحران 
سوریه نیز شده است. بدین صورت که در دوران مرسی و حکمرانی اخوان المسلمین، دولت 
مصر در تعقیب حمایت از گروه  های اسالم  گرای همسو با خود از مخالفان دولت سوریه حمایت 
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کرد و تالش  های متعددی برای اعمال فشار بر بشار اسد اتخاذ کرد. اما سقوط اخوان المسلمین 
و به قدرت رسیدن دولتی که ماهیتی ضداخوانی داشت، زمینه تغییر رویکرد دولت مصر در 
قبال بحران سوریه را فراهم کرد. زیرا برداشت دولت جدید مصر از مخالفان دولت سوریه و 
گروه  های مخالف اسالم  گرا تهدید و دشمن  گونه بود و چنین برداشتی زمینه نزدیکی نسبی و 
دوپهلو دولت مصر به رهبری السیسی به دولت سوریه در تقابل با گروه  های اخوانی را مهیا کرد. 
به  طوری که می توان مدعی شد این تغییر نسبی رویکرد مصر در قبال بحران سوریه از تغییر 
هویت آن در مقایسه با دولت اخوانی پیشین حاکم بر مصر و نوع برداشت  های آن از گروه  های 

مخالف دولت سوریه نشات گرفته است. *
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