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 چکيده

در مصر اتفاق افتاد، هویت دولت مصر تغییرات اساسی کرد و به دنبال  1122به دنبال تحوالتی که در انقالب 

تغییر هویت دولت، اهداف و منافع دولت مصر نیز دچار تغییرات اساسی شد. بدیهی است با تغییر اهداف و منافع 

با به روی کار آمدن مرسی  رفتیم. انتظار شودیمچار تغییر و تحول دولت، سیاست خارجی آن دولت نیز د

تغییرات اساسی در سیاست خارجی این کشور رخ دهد، ولی سیاست خارجی مرسی به سیاست خارجی مبارک 

اصلی در این پژوهش این است که آیا تحوالت جدید در ساختار سیاسی کشور مصر باعث  سؤالبسیار نزدیک بود. 

 سیاست خارجی مصر شده است یا نه.تغییرات 

 .، سیاست خارجی1122مصر، انقالب  :يديکل واژگان 
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 مقدمه
جمهوری عربی مصر کشوری است در شمال شرقی آفریقا که از شمال به دریای مدیترانه، از شمال غربی به باریکه غزه و رژیم اشغالگر 

. موقعیت جغرافیایی، وسعت و جمعیت، دستاوردهای شودیملیبی منتهی  قدس، از شرق به دریای سرخ، از جنوب به سودان و از شرق به

استراتژیکی تبدیل به یک کشور بسیار مهم نموده است. مصر  ازلحاظفکری و کنترل آن بر کانال سوئز و موضع آن در قبال اسرائیل، مصر را 

 .باشدیمکشورهای خاورمیانه  نیتریمیقدیکی از 

ی عرب سبب هاملتفرهنگی این کشور در میان  بانفوذر در شمال آفریقا، سابقه تمدنی آن همراه موقعیت استراتژیک کشور مص

ی اثرگذار در تحوالت سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود )مسعود نیا و سعیدی حیزانی، هادولتگردیده تا دولت مصر به یکی از 

و  گرفت ارسالمی قرا اریبید ارگذدوران  تبستن تحوالآ هچندین ما ایبر رین کشوا ،مصردر  1122 نویهژا بنقالا عقوو (. با269: 2932

در سطح  هابحرانحسنی مبارک در مصر پیامد وقوع برخی  سالهیستغییرات متعددی یافت. سقوط حکومت  رین کشوا سیسیا یفضا

فرایند انتخابی مرسی را به حکومت نشاندند. بسیاری از  بود. پس از انقالب مردم مصر سرانجام بعد از یک المللنیبدولت، جامعه، منطقه و 

را تحلیل نمایند. دانشمندان غربی با  بعدازآناز منظر و دیدگاه خود این انقالب و پیامدهای  اندنمودهی سعی المللنیبی مسائل هانیسیتئور

و برخی تحلیل گران از رویکرد شناسایی  دالنه اقتصادیرویکرد لیبرال و در قالب دموکراسی خواهی، تحلیل گران اقتصادی از منظر نظام عا

 اندنهاده. حتی برخی تحلیل گران انقالب مصر را با عنوان تغییر هویت نام اندنمودهمداخالت کشورهای غربی در تحلیل این انقالب استفاده 

برخی تحلیل گران در خصوص تحوالت بعد از انقالب  .اندپرداختهی دیگر به تحلیل نقش نظامیان و ارتش مصر در ایجاد تحوالت مصر اعدهو 

ی هاتالشمصر به ذکر عواملی چون نبود رهبری مشخص، نامشخص بودن نوع رژیم آینده مصر در شعارهای فعاالن جنبش همراه با 

اخته و این موارد را پرد زیآمخشونتو تمایل برخی از فعاالن جنبش به انجام رفتارهای  نیروهای خارجی برای دخالت در تحوالت مصر

. به وجود آمدن این تحوالت در کنار فشارها و تعامالت بیرونی با مسائل اندنمودهی در مصر بیان ساالرمردمی پیش روی هابیآس ازجمله

ی ادهیپد عنوانبهدولت مصر،  بخشتیهوی هامؤلفهمنابع و  کهیطوربهمهمی نظیر تغییر در هویت دولت در این کشور همراه شده است، 

و تغییراتی نیز در سیاست خارجی کشور مصر  امدهایپ. همین موضوع سبب شده است تا اندبودهغیر ایستا طی چند سال اخیر در حال تغییر 

ی جدیدی برای سیاست هاتیاولوتا منافع و  شودیمبه وجود بیاید؛ زیرا هر تغییر و تحولی که در هویت یک دولت به وجود بیاید، باعث 

(. لذا 26: 2935رجی آن کشور ایجاد شود و همین مسأله سبب تغییر در رویکرد سیاست خارجی آن دولت می شود )حاتمی و جرفی، خا

بررسی و تبیین تأثیرات تحوالت مصر و تغییر هویت دولت آن بر سیاست خارجی این کشور به عنوان یک مسأله دارای اهمیت، هدف و 

 موضوع پژوهش حاضر می باشد.

 

 1122ریخ سياسی مصر قبل از انقالب تا
جزء  2831میالدی به اشغال انگلیسی ها درآمد و تا سال  2882میالدی جزء قلمرو عثمانی بود. در سال  2521مصر از سال 

جاد هنوز در زوایای نظام سیاسی مصر مشهود است. مرزهای مصنوعی، ای« میراث استعماری» بنابراین مستعمرات بریتانیا محسوب می شد؛

یک طبقه نخبه دولتی، قانون اساسی چندحزبی و نهادهای لیبرال دموکرات ضعیف بدون پشتوانه و نظام سکوالری که مذهب را از سیاست 

، بین مصر و انگلیس 2396، مصر به استقالل رسید و در سال 2311. در سال (36: 2981یوسف نژاد، ) استجدا میداند از جمله این نمادها 

شد که که بر اساس آن مصر از اشغال انگلیس آزاد شد؛ ولی کانال سوئز همچنان در دست انگلیسی ها باقی ماند. جنگ  پیمانی منعقد

و فساد موجود در این کشور، اوضاع داخلی را متزلزل « ملک فاروق»اعراب و اسرائیل و شکست اعراب از اسرائیل، بدبینی مردم به  2318

کودتایی صورت دادند که به انقالب جوالی مشهور شد. این کودتا نظام « افسران آزاد»موسوم به ، گروهی 2351کرد. در جوالی سال 

اما پس از دو سال از  به ریاست کشور انتخاب شد؛« محمد نجیب»پادشاهی را در مصر سرنگون و نظام جمهوری را برقرار کرد. ابتدا ژنرال 

افسران ارشد این کودتا به ریاست جمهوری برگیده شد. ناصر در ماجرای ملی کردن  یکی از« جمال عبدالناصر»، 2315این واقعه، در سال 

(. وحدت عربی، تقابل با استعمار، حمایت از 11-11: 2989، در برابر انگلستان و فرانسه و اسرائیل ایستاد )کدیور، 2356کانال سوئز در سال 

تعهدها از جمله سیاست هایی بود که به وسیله جمال عبدالناصر اتخاذ حرکت های آزادی بخش، تز عدم تعهد و پایه ریزی جنبش غیر م

 شد.

سه کشور مصر، سوریه و یمن با عنوان جمهوری متحده عربی با یکدیگر متحد شدند؛ ولی این اتحاد بر اثر برو  2358در سال 

ی قانون اصالحات ارضی و نی ساختن سد آسوان (. از اقدامات دیگر ناصر اجرا211: 2981از هم گسیخت )ازغندی، 2362اختالفاتی در سال 

تا کنون، نظامیان در تعیین خط مشی های داخلی و خارجی مصر نقش مهمی ایفا کرده اند.  2351بود. از زمان کودتای افسران آزاد در سال 

قدرت را در دست  2382تا  2312در واقع شالوده دولت سازی در مصر با ارتش سازی در این کشور عجین شده است. سادات که از سال 
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داشت؛ تالش کرد تا نقش ارتش را در امور اجتماعی و سیاسی کاهش دهد. این امر اگر چه توانست موقعیت او را بهبود بخشد؛ اما سیاست 

و نظام مشروعیت  -که منجر به اخراج این کشور از اتحادیه عرب شد-با اسرائیل « کمپ دیوید»گرایش به غرب به ویژه امضای قرارداد 

 (.18: 2988سیاسی او را در میان توده مردم مصر و دولت های منطقه یر سؤال برد )سیمبر، 

 

 سياست خارجی مصر
جمهوری عربــی مصر با توجه به عقبه تاریخی و فرهنگی، موقعیت اســتراتژیک میان سه قاره آســیا، آفریقا و اروپا و کنترل کانال 

دارد.  المللیبینو  ایمنطقهم است که نقش تأثیرگذاری در مناســبات العرب خاورمیانه و جهان اسکشورهای  ترینمهمسوئز، یکی از 

این کشــور با کشــورهای منطقه و  المللیبینو روابط  شدهتدوینل نیز با درک چنین جایگاهی السیاست خارجــی مصر پس از اســتق

 .جهان را شکل داده است

به سیاست  التزام؛ المللیبینو  ایمنطقهحمایت از صلح و آرامش در محیط : شامل موارد ذیل استاصول کلی سیاست خارجی مصر 

 عنوانبهعــرب  برجهانتأکیــد  ؛المللیبیناهتمام به بعد اقتصادی در روابط  از اصل احترام متقابل بین کشورها؛ حمایت ؛خارجی متوازن

-219همان: ) .می و آفریقایی و ارتباط با کشــورهای حوزه رودخانه نیلالاسـ شورهایبروتمرکز ؛ سیاسـت خارجی مصر هایکنشاولویت 

211.) 

 

 هویت نخستين مصر
یافته نامند، بحث در مورد هویت و سیاست خارجی در جامعه مصر افزایشگونه که برخی جمهوری سوم میدر زمان مبارک، یا آن

گرا، ناصریست، چپ و لیبرال آغاز کرد. هر را با آزادسازی هزاران زندانی سیاسی اسالم است. مبارک درحرکتی نمادین دوران زمامداری خود

رغم اولویت هویتی مصر و تأثیر آن بر سیاست خارجی داشتند. مطبوعات مصری به ٔ  ها دیدگاهی مختص به خود درزمینهیک از این گروه

های غالب ها و رویهبرخوردار شدند و از این آزادی ابتدا برای انتقاد از دیدگاهمبارک، از میزان فراوانی از آزادی « دموکراسی در عمل»مفهوم 

فقط در گفتمان مخالفان سیاسی، بلکه در اظهارات در دوران ناصر و سادات استفاده کردند. در دوران مبارک، زبان سیاسی عرب گرایی نه

سازی بیشتر روابط با ها حمایت کرده و عادییی سیاسی از فلسطینیرسمی نیز بسیار موردتوجه قرارگرفته است. مصر در قالب عرب گرا

های عربی که ای اسرائیل در خاورمیانه، کرده است. رابطه مصر با دولتویژه انحصار هستهمانده، بهوفصل مسائل باقیاسرائیل را منوط به حل

شده بود، دوباره برقرار گردید. تصادی علیه لیبی، عراق و سودان قطعنامه صلح با اسرائیل و حمایت از تشدید اعمال تحریم اقدر اثر موافقت

در جلوگیری از رویارویی نظامی بین سوریه و ترکیه نقش مهمی ایفا کرد. تصمیم مصر در فراخوانی سفیر خود از تل  2338مصر در سال 

 (.233-236ابل ارزیابی است. )همان: آویو به نشانه اعتراض به واکنش اسرائیل در برابر انتفاضه دوم در این راستا ق

 

 سياست خارجی مصر در دوران مبارك
ای نسبت به مصر و انزوای این کشور انجامید. درنتیجه مخالفت اعراب با نقش جدید جدایی مصر از جبهه اعراب، به واکنش منطقه

تونس انتقال پیدا کرد، همچنین مصر از سازمان  مصر، روابط مصر با بسیاری از کشورهای منطقه قطع شد، مقر جامعه عرب از قاهره به

بعد از امضای معاهده  کنفرانس اسالمی اخراج شد و صالحیتش در نهادهای عربی که زمانی نقش پیشتاز در آن ها را داشت زیر سوال رفت.

واکنش منفی نشان دادند. پس از ای به آن گانه عربستان، مصر و اسرائیل شکل گرفت که دیگر مخاطبان نقش منطقهکمپ دیدید، بلوک سه

سوریه و  2311دسامبر  5سرد شدن روابط مصر و شوروی در جبران نقش مصر در مبارزه با اسرائیل، روابط اسد با مسکو مستحکم شد و در 

 (.5: 2911کشورهای انقالبی عرب )الجزایر، یمن جنوبی( در پایتخت لیبی جبهه پایداری اعراب را به وجود آوردند )امامی، 

از سوی دیگر، بعد از قرارداد کمپ دیوید و انزوای مصر در جهان عرب، سوریه و عراق اتحاد تاکتیکی موقتی پیدا کردند، چون این 

بایست کرد. با صلح جداگانه سادات با اسرائیل و کنار کشیدن مصر از صحنه جهان عرب میتحول جدید هم سوریه و هم عراق را تهدید می

 (.9: 2911سایر کشورهای عرب روشن شود. )امامی،  موقعیت و تکلیف

سیاست خارجی مصر در دوره مبارک در ردیابی فرآیند حوادث سیاست خارجی، در مسیر بازگشت به جامعه عرب و انسجام بخشیدن 

د صلح با اسرائیل و تعهد کامل که پایبندی و احترام کامل خود را به قرارداالمللی مصر عمل کرد. مبارک در عین اینای و بینبه نقش منطقه

ای برای احیای روابط اعراب با وقفههای بیبه روند صلح اعالم کرد، بر آن بود دیگر کشورهای عربی را نیز وارد فرآیند صلح کند. وی تالش

ه عرب و بازگشت به مصر انجام داد که این به بازگشت نقش سنتی مصر در جهان عرب انجامید و در ادامه رهبری این کشور بر اتحادی

مبارک سعی کرد ترکیبی از نقش ناصر در جهان عرب را با نقش سدات در فرآیند صلح و مذاکره با آمریکا را  نهادهای عربی را موجب شد.
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 2351در اولین سخنرانی خود در سالگرد انقالب مصر  گانه سیاست خارجی مصر راکه مبارک اصول دهتوأمان ایفا کند. این ترکیب هنگامی

ای که مبارک از آن ها نام برد عبارت بودند از: وفاداری به خواست ملی گانهاصول ده. (Cantori, 1986: 333)اعالم کرد، آشکار شد 

المللی، طرفی مثبت و عدم تعهد، رد اتحاد خارجی، رد هرگونه پایگاه خارجی، حمایت از صلح بینها، رد هر نوع سرسپردگی، بیمصری

 ,Mubarak المللیای و همکاری بینادی ملی، مقاومت در مورد مداخله در امور داخلی مصر، توقف مسابقه و تسلیحات هستهحمایت از آز

Speech 28 July 1982 in Cantori 1986: 334).) 
د ماند خواه مصر دولت رهبر در منطقه باقی خواه»مبارک با اعتقاد به پیشتازی و رهبری مصر در جهان عرب بارها اعالم کرد که 

اما تعریف مبارک از نقش رهبری اعراب با نقشی که ناصر در وحدت بخشیدن به  (؛Tripp, 1989: 176« )دیگران بخواهند خواه نخواهند

 های ناصر را دنبالکرد، متفاوت بود. همسو با این سیاست دوگانه، در رابطه با آمریکا، مبارک نه سیاستاعراب و رهبری پان عرب دنبال می

متحده، بر اساس اصول کم در حد سیاست اعالنی مبارک، حفظ روابط حسنه با ایاالتهای سادات را. در این دوران دستکرد و نه سیاست

(. از سوی دیگر در 186: 2982هدف سیاست خارجی مصر بود )حسینی، « گیریداشتن استقالل در تصمیم»و « جای وابستگیبرابری به»

مبارک پایبندی خود را به  2383مبارک بارها پایبندی خود را به آرمان فلسطین اعالم کرد. طی سخنرانی در سال  عین رابطه با آمریکا،

 Laqueur and)« کنیمما به مسئله فلسطین بیشتر از هر کس دیگری در منطقه کمک می»گونه اعالم کرد که فلسطین این

Rubin,2001: 358) .را از اسـرائیل پـس بگیرد اما تعهدی عمیـق  هایشسرزمینصر توانسته است همه مبارک بارها اعالم کرد که گرچه م

و  ایمنطقهرهبران مصری چنین نقشی اهمیت مصر را هم در امور  ازنظربـه ایفـای نقـش فعـال در فرآینـد صـلح اعـراب و اسـرائیل دارد. 

با نزدیک شدن به سازمان  اشجمهوریریاستمبارک در اوایل دوره  روازاین(. Aftandilian, 1993: 33دهد )میافزایش  المللیبینهم 

 (.Tripp, 1989: 173)را سال مذاکرات صلح نامید  2381فلسطین و اردن تحرک جدیدی به مذاکرات صلح بخشـید و سـال  بخشآزادی

پرداخت. های آمریکا میبرداری از کمکبهرهکرد و به در مورد رابطه با آمریکا، مبارک تا حد امکان از چالش با آمریکا اجتناب می

استقالل در سیاست خارجی، مبارک اعالم کرد که مصر هیچ پایگاه نظامی، پیمان نظامی و پیوندی که آزادی را مصر  ٔ  حال درزمینهدرعین

 (.Boutros-Ghali, 1982: 787پذیرد )را محدود کند، نمی

 

 اي در انقالب مصریشهرعوامل 
 مصر 1122ی انقالب هاي سياسیشهر

بوده  موردتوجهیک کشور مهم  عنوانبه هموارهمصر به دلیل سابقه تاریخی و سیاسی خود در جهان و همچنین در منطقه خاورمیانه 

رژیم سیاسی که  مثالعنوانبهاست.  گرفتهشکلنظامی  هایگروهدرازمدت  حاکمیت تأثیراست و البته نظام سیاسی مصر بیشتر تحت 

رویکرد میلیتاریستی بود که از جمال  نظام سیاسی مبتنی بر ناسیونالیسم عربی با دار میراثدر رأس آن بود،  2382 ارک از سالمب حسنی

سیاسی در پیگیری اصول و اهداف خود در طول تاریخ حیات خود دچار تحوالت  این نظام هرچند. کردمیعبدالناصر و انور سادات تبعیت 

 .بودشده  توجهیقابل وشگرف 

حقوق سیاسی و  2331 از اوایل دهه وی .به سمت اقتدارگرایی سوق پیدا کرد کمکم 2381 دهه هایسالسیاست تساهل مبارک در 

اخوان المسلمین را  ویژهبه، فعالیت احزاب مخالف قرارداد فشارتحت شدتبهآزاد را های رسانهمدنی در کشور را محدود کرد، مطبوعات و 

و  هامحدودیتبه علت این (. 1122 2)پاسیلو، ونه تحرک سیاسی در خارج از قالب رسمی سیاست خود را سرکوب نمودکرد و هرگ ممنوع

منجر به پیروزی ، 1115و  2335، 2331 سالو ارعاب، انتخابات پارلمانی  سرکوبتقلب،  طریق ازانتخابات  دررونددخالت گسترده 

 .تیک ملی گردیدبرای حزب حاکم یعنی حزب دموکراای سابقهبی

 

 ي فعال در سطح دولت مصرهابحران
از سوی آن،  اتخاذشده هایسیاستمبارک و  با بررسی نظام سیاسی حاکم کشور مصر در دوران حسنی شودمیدر این بخش تالش 

 هابحران این نتریمهمبه سقوط نظام کمک کرد.  هاآنکه محسوس شدن  هاییبحرانشود؛  فعال در سطح دولت اشاره هایبحرانبه 

 :از اندعبارت

 مشروعيت ( بحرانالف
 موجب از بین تنهانه. این بحران دهدمینظام سیاسی را در معرض سقوط قرار  که استعواملی  ترینمهمبروز بحران مشروعیت از 

استبداد،  پایهنظام با ملت را بر  طهرابو  دهدمی قرار یکدیگربلکه این دو را در مقابل  شودمیحکومت  ارتباطی میان مردم و هایپلرفتن 
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 باگذشت (.1122التوبه،)مردم مترصد فرصتی خواهند شد که حکومت و نظام را پایین بکشند  درنتیجه .سازدمیمبتنی  وقمعقلعسلطه و 

در  سازبحران واقعی نبود و با مرور زمان ویژگی عوامل ساالریمردم سه دهه از حکومت حسنی مبارک کشور مصر همچنان شاهد تحول

بحران مشروعیت نظام سیاسی حسنی  عواملی است که به ترینمهمقسمت هدف توضیح  این درشد.  ترواضحسیاسی مصر  مشروعیت نظام

ماهیت : از اندعبارترا ایجاد کرد. این عوامل  ایگستردهبا عوامل دیگر بحران مشروعیت  مبارک دامن زد؛ هریک از این عوامل در ترکیب

، تبعیت از 2382گانه، اختالل گسترده در نظام چندحزبی، استمرار قانون اضطراری از سال سهحکومت و عدم توازن میان قوای شخصی 

 های آمریکا، ضعف مشارکت سیاسی و عدم شفافیت آینده نظام سیاسی.سیاست

 کارایی ( بحرانب

چهار کارکرد بنیادی یعنی  ویژهبهعمومی  هایویژه کار رایسیاسی بر اساس دستیابی به اهداف کلی حکومت و اج هایرژیمکارآمدی 

، سنجیده شدهتعیین و اهداف هاآرماندستیابی به  (تطبیق با شرایط متحول د (منازعه و کشمکش ج حل (ایجاد همبستگی ب (الف

 اقتصادی غلط در هایگذاریسیاست هاتننهگفت که  توانمی 1122 تا 2382 سال رابطه با رژیم سیاسی حاکم در کشور مصر ازدر . شودمی

و همچنین دامن زدن به گسترش منازعه و  آن مهاررژیم خلل ایجاد کرد بلکه عواملی مانند گسترش فساد و ناتوانی دولت در  کارایی

 .نبودند تأثیربینظام  کاراییبحران  پیدایش درکشمکش میان مسیحیان و مسلمانان 

 سلطه و استيال ( بحرانج
گفت که  توانمی دیگرعبارتیبهنامحسوس بود؛  1112 لطه و استیال در نظام سیاسی حسنی مبارک تا پیش از حوادث انقالببحران س

و  پرداختندمی جامعه درنظام با استفاده از ابزارهای قهر و اجبار به سرکوب مخالفان و گسترش اختناق  نیروهای امنیتی و پلیس در این

بیش از سه دهه، همین وفاداری نیروهای مسلح به رژیم بود. زمانی  نظام استمراردار بودند. شاید یکی از عوامل وفا نظامبههمچنان نسبت 

 مردمی در ژانویه هایمخالفتو  اعتراضات تأثیرتحت  (ارتش)استیال در نظام سیاسی مصر محسوس شد که نیروهای مسلح  بحران سلطه و

و  شناسدمی مردم مصر را به رسمیت هایخواستهتساهل رفتار نمودند تا جایی که ارتش اعالم کرد  نسبت به مخالفان نظام با مدارا و 1122

. نظام سیاسی حسنی مبارک پس از سه دهه حتمی گشت استفاده نخواهد کرد. با فعال شدن این بحران سقوط هاآناز زور در برابر 

 (.65-61: 2981 بشیریه،)

 

 مصر 1122هاي اقتصادي انقالب یشهر
بحران اقتصادی جهانی نیز توانست رشد اقتصادی خود را در سطح نسبتاً قابل  فراوان و حتی در زمان هایچالش رغمعلیاین کشور 

گسترده در سیستم اقتصادی مصر، رشد اقتصادی این  وزیری احمد نظیف و انجام اصالحات اقتصادی ازنخستپس  ویژهبهنگه دارد.  قبولی

اما آن را مختل نکرد و حتی  روبه رشد مصر ایجاد کرده درروندکوتاه  ایوقفهاما بحران اقتصادی جهانی  گرفت؛ خودبه  کشور روندی شتابان

 رشدنرسید. با بهبود روند اقتصاد جهانی، اقتصاد مصر دوباره به روند رو به  %1 حدود ازدر اوج بحران اقتصادی، رشد اقتصادی مصر به کمتر 

اما  ؛گذشته رشد بیشتری را تجربه کرد هایسالنسبت به  وضعیت اقتصادی مصر به لحاظ آماری درمجموعادامه داده و  با آهنگی باالتر خود

اتفاق افتاد؟ آیا این انقالب  انقالب چرااقتصادی در حال بهبود، پس  هایشاخصاگر اقتصاد مصر رو به رشد بود و  سؤال اساسی اینجاست که

طور جداگانه های اقتصادی در مصر بهوتحلیل شاخصبه بررسی و تجزیه روازاینل اقتصادی نیز داشت؟ انقالبی سیاسی بود یا دالی

 پردازیم.می

 

 الف( توليد ناخالص ملی

بود. متوسط رشد  توسعهدرحال پویا صورتیاقتصاد مصر به ، 1122 تا 2382 دوران زمامداری حسنی مبارک یعنی از سال در طول

است.  از بهترین دستاوردهای اقتصادی در بین کشورهای جهان سوم در این دوره بوده یکیر طول سی سال گذشته، درصد د 1.5 اقتصادی

این سال دولت جدید موفق به جذب گروهی از اقتصاددانان  در .به بعد روندی شتابان گرفت 1111 نرخ رشد اقتصادی مصر خصوصاً از سال

رشد اقتصادی مصر  ایمالحظهقابل طوربه. این اصالحات کردندمینجام اصالحات اقتصادی کار جهت ا مؤثربرنامه  یک رویماهر شد که بر 

 .(boubacar,2010: 112)د را تسریع بخشی

باالی خود ادامه داد. گرچه نرخ  مالی جهانی تولید ناخالص داخلی مصر سقوط نکرد و به رشد نسبتاً -بحران اقتصادی در خاللحتی 

 درصد رسید، اما دولت مصر موفق شد از سقوط و فروپاشی اقتصادی 1.6 درصد به 1.1ه تا حدی کاهش یافت و از رشد اقتصادی ساالن

باید توجه داشت که نرخ رشد جمعیت مصر در طول  نرخ رشد اقتصادی مصر دوباره افزایش یافت. همزمان 1121 جلوگیری کند. در سال

اخیر کاهش یافت، اما های سالبنابراین گرچه رشد اقتصادی مصر تا حدی در  ؛بود پایدار در حال کاهشای گونهبهگذشته  سال چند
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 هایدولتبه رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کمک کند.  تواندمی جمعیت رشد، کاهش نرخ اندکردهکه شواهد تجربی نیز اثبات  طورهمان

فلسفه اقتصادی مصر  در تغییراقتصادی یا  اصالحات ازکردند که  مبارک نیز قدرت را در دست گرفتند اعالم جدید مصر که پس از سقوط

 توانمی درنتیجهنخواهند کرد.  نشینیعقباقتصادی لیبرال توسط دولت پیگیری شد،  اصالحات تصویب برنامه درنتیجه 1111 که از سال

 .(pitchford,2011: 59) اقتصادی مبارک تا حد زیادی درست بوده هایسیاستپذیرفت که 

 

 ( فسادب
اقتصادی گسترده در میان خانواده مبارک  فساداعتراضات اخیر داشته،  گیریشکلبدون شک بارزترین پدیدهای که نقش مؤثری در 

 بنارا  مصری پوندمبارک، فساد اقتصادی و اداری حاکمان به حدی رسیده بود که دولت، ارزش  دوره مصرو کارگزاران وابسته بوده است. در 

 (.53: 2985برد )گلدستون، می، باال و پایین کردندمیارز فعالیت  خریدوفروشکه در کار  نفوذذیرخی افراد منافع ب بر

کشور وجود دارد که ها ده دیگرعبارتی(. به21-8: 1121المللی، مرکز شفافیت بین) داراسترا  دنیا درمصر رتبه هشتادم سطح فساد 

 .مصر است از تروخیمبسیار  هاآنوضعیت فساد در 

 

 يکاري( بج
رسید که این امر  %22.3 سیاسی به هایناآرامی بود و در اولین روزهای %3.5، 1121 آخر سال چندماههنرخ بیکاری در مصر در 

 درنئولیبرال  هایسیاستبا شتاب گرفتن روند آزادسازی اقتصادی و پیگیری برافزایش بیکاری است.  سیاسی هایناآرامیتأثیر  دهندهنشان

دولت  درنتیجهبار تعهدات اجتماعی خود حرکت کرد.  کاهش واقتصادی  گریتصدیپایانی حکومت مبارک، دولت به سمت کاهش  هایسال

 .افزایش نسبی در نرخ بیکاری بود آن ایآمده پیخود داشته و از میزان مشاغل دولتی کاسته شد که یکی از  سازیکوچکسعی در 

 

 ي اقتصادي( نابرابرد
 در مصرنابرابری یا ضریب جینی در  شاخصشود. میسطح نابرابری اقتصادی اغلب از شاخص ضریب جینی استفاده  گیریاندازهی برا

 را 211، مصر رتبه ذکرشدهکشور  215 متحد، از میان در آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل. در نوسان بوده است 99 تا 91 حدود

 223که درحالیمصر دارند.  نسبت به تریپایینکشور نرخ نابرابری  91 برنامه توسعه سازمان ملل متحد فقط بنابراین، در گزارش ؛داراست

: 1121 2)گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، کشور ضریب نابرابری باالتری نسبت به مصر دارند؛ ازجمله: فرانسه، ایرلند، اسپانیا و هند

سطح پایین نابرابری ذاتی اقتصادی مصر، متصل است  رابری پایین در مصر، ذکر این نکته ضروری است کهنرخ ناب باوجودایناما ( 251-255

 شود.مییکی از دالیل انقالب در این کشور ذکر  عنوانبهمصر که اغلب  به خصلت بسیار ویژه فقر در

 

 ( تورمو

درصد در نوسان بوده است، اما  25 تا 21بین  عموماًو  دهدنمیاخیر رقم باالیی را نشان  هایسالتورم کلی در مصر طی  اگرچه

یک نارضایتی عمومی از  گیریشکلفشار بیشتر بر طبقات پایین و  باعث انقالبمنتهی به  هایسالافزایش جهانی قیمت مواد غذایی در 

 .اقتصادی شد وضعیت

 

 تحوالت مصر بعد از انقالب

 تحوالت داخلی مصر

 قانون اساسیی و تدوین پرسهمهبرگزاري 

انقالبی است. چراکه این قانون تبلور -قانون اساسی، سنگ بنای تشکیل و استقرار نظام سیاسی و حکومت بر اساس ایدئولوژی هر 

 -آمیز منازعاتوفصل مسالمتحکومت جدید، مبنای توزیع قدرت و نیز سازوکار حل-های ملی، مرجع رسمیت بخشیدن به ساختار آرمان

های عمیق سیاسی و اجتماعی جامعه مصر، نویسندگان قانون اساسی پس از انقالب نتوانستند موازنه . با توجه به شکافپساانقالبی است

گرایی را برتر از سکوالریسم نشاندند. در اصل گرایی و سکوالریسم را رعایت کنند و در متن قانون اساسی، آشکارا اسالممطلوب بین اسالم
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در کشور مصر است « گذاریاصول و مبادی شریعت اسالمی منبع اصلی قانون»شده بود که سی مصر تصریحدوم از فصل اول قانون اسا

 (.26: 2932)آقایی طوق، 

بر اساس این اصل، مطالبه اصلی سکوالرهای مصر، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت، منتفی شد و این آغاز دعوای مرسی و یارانش 

 با سکوالرهای مصر بود.

 

 يين نوع حکومت پساانقالبیتع
های اجتماعی ای است که نیروها و گروههای پساانقالبی، متأثر از نوع و ماهین ایدئولوژیگمان نوع نظام سیاسی و حکومت در رژیمبی

 زده است.مختلف را علیه رژیم پیشین بسیج کرده و انقالب را رقم

ومت ناکام ماند. گذار به حکومت مدنی یکی از اهداف اصلی انقالبیون بود که تغییر حک ٔ  های مردم درزمینهدر کشور مصر آرمان توده

تبدیل به طرز تفکری رایج در میان نیروهای مختلف سیاسی شده بود. در این رابطه، با امید به برچیده شدن ساختار دیکتاتوری در جامعه 

مسلمین در قالب حکومتی دموکراتیک با پشتوانه مردمی، قدرت را به مصر، چشم خود را به پیامد انقالب مصر دوخته بودند. اگرچه اخوان ال

ها و داد و نه به ارزشای که نه به صدای مردم گوش میگونهدست گرفت، ولی هر چه گذشت از هر دو حامی اصلی خود دورتر شد. به

ای مصر را به سمت دهای دموکراتیک، جامعه تودهها و نهابایست با تقویت ارزشداد. حکومت منتخب که مینهادهای دموکراتیک بهایی می

ارزش جلوه داد، بلکه آن ها را در قالب اعتراضات تنها این نهادهای جدید را کمخود، نه کشاند، با اقداماتمشارکت عقالنی و منسجم می

 گسترده، مقابل خود قرارداد.

 

 هاي سياسیيبنددسته
های مختلف بر سر موضوعات سیاسی مهمی بود. نخستین های گروهد کشمکششاه 1122ژوئیه  15کشور مصر پس از انقالب 

بایست در ارتباط با جنایات منتسب به رژیم سابق که در طول انقالب مرتکب شده بود و موضوع مورد مناقشه این بود که حکومت جدید می

شده کرد. کابینه احمد شفیق که در زمان مبارک تشکیلمیشد رسیدگی جمهور سابق، مبارک و فرزندان او مربوط میویژه آنچه به رئیسبه

گیری کرد. موضوع دوم ساخت. او پس از انجام این کار، در سوم مارس از مقام خود کنارهبود، باید راه خود را از اعضای رژیم پیشین جدا می

ورای عالی نیروهای مسلح معتقد بودند که ارتش باید تر اشاره شد اعضای شکه پیشمباحثه، در ارتباط با گذار به حکومت مدنی بود. چنان

ازآن ارتش به وظیفه و مأموریت اصلی خود مثابه مجرایی برای انتقال نظام سیاسی مصر به سمت حکومت مدنی ایفای نقش نماید و پسبه

 .) (Said Aly,2011: 4 یعنی حفاظت از کشور عمل خواهد نمود

 

 ينه اقتصاديدرزمگذاري ياستس
شد و ارتباط نزدیکی با صر پس از انقالب، در حوزه اقتصاد که بعد مادی یا عینی استراتژی بقای رژیم جدید محسوب میدر م

های انقالبیون داشت، دولت مرسی نه الگوی اقتصادی منسجمی داشت و نه کارنامه قابل قبولی در عرصه عمل. اقدامات دولت اخوان خواست

های نئولیبرال اقتصادی زمان مبارک بود. مرسی در مبارزه با فساد و فقر ناکام ماند و سوء دامه سیاستاقتصادی، ا ٔ  المسلمین درزمینه

تر شدن آن بعد از انقالب، باعث گردید که شرایط بد اقتصادی و وخیم. مدیریت فاحشی را در امور اجتماعی و آموزشی، از خود نشان داد

ها را گسترش داد و ها، نارضایتیتوانایی دولت در تأمین خواسته م به سوخت، انرژی، غذا و عدمهواداران مرسی کاهش یابند. نیاز عامه مرد

مانع از تفوق و سیطره دولت مرسی بر عموم مردم گردید. در جامعه مصر طبقات فرودست ازجمله کشاورزان و کارگران نیز برای اعاده حقوق 

ی حداقل دستمزد، بیمه و تأمین اجتماعی داشتند؛ اما دولت قادر به تقاضاهایی دربارهخود و بهبود شرایط به میدان آمده بودند. آن ها 

توسط شورای عالی نیروی مسلح با عنوان انقالب ژانویه و افق رشد اقتصادی در  1122تأمین این تقاضاها نبود. در سمیناری که در سال 

است، رشد  %11شده است: نرخ فقر در حال حاضر به شاخص زیر اشارهکشور مصر برگزار شد، در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور مصر، 

اند، میلیارد دالر سقوط کرده 18میلیارد دالر به  96درصد رسیده است، ذخایر ارز معتبر از  1تا  2اقتصادی سقوط کرده و به چیزی حدود 

میلیارد  2181رسیده است، قرضه عمومی در حدود  میلیارد پوند مصر 2131گذاری خارجی به حد صفر و کسر بودجه به جریان سرمایه

میلیارد پوند مصر  11یافته است، بورس اوراق بهادار کاهش %11شود، منافع گردشگری به میزان می GDP %31پوند مصر محاسبه یعنی 

 (.21: 2931متضرر شده است )پیام عسگری، 
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 تحوالت خارجی کشور مصر
رود. این عامل، کشورها را ازنظر برقراری روابط دیپلماتیک ر سیاست خارجی کشورها به شمار میایدئولوژی یکی از متغیرهای مؤثر ب

کند. به این معنا که کشورها بنا به الزامات ایدئولوژیک، مجبور به قطع روابط دیپلماتیک با برخی از کشورها و راغب به برقراری محدود می

 (.11: 2918لی، ق رابطه با برخی دیگر از کشورها هستند )پور

 

 روابط با کشورهاي منطقه
جمهور مرسی اولین سفر خود را به کشورهای اتیوپی، عربستان سعودی، بنابراین پس از پیروزی محمد مرسی در انتخابات، رئیس

دو ملت بزرگ عرب عنوان بین مصر و عربستان سعودی بهچین و ایران اختصاص داد )همان(. وی در سفر به ریاض به برقراری روابط نزدیک

تأکید داشت. در این دوره بود که مرسی طرح مبتکرانه صلح اسالمی برای حل مناقشه سوریه را که شامل کشورهای ایران، عربستان 

سعودی، ترکیه و مصر بود را طراحی کرد. گام بعدی مرسی در رابطه با کشورهای منطقه، مشارکت در اجالس سران جنبش عدم تعهد در 

شده بود. در همین ایام روابط دیپلماتیکشان قطع 2313؛ سفر وی به تهران نقطه عطفی در روابط خارجی دو کشور بود که از سال تهران بود

اش را از سوریه به قاهره انتقال داد؛ اقدامی که تصور اسالمی شدن ای که حماس دفتر سیاسیگونهقاهره تماس با حماس را افزایش داد؛ به

توانست نویدبخش سیاست خارجی نوین برای مصر باشد، اما عملکردهای بعدی مرسی این امر می. کردرا تقویت می سیاست خارجی مصر

جمهور قبلی، بدون رو نشد و محمد مرسی نیز همانند سه رئیسنشان داد که در دوران وی نیز سیاست خارجی مصر با تغییرات واضحی روبه

 (.21: 2932د ادامه داد )فرجی، تغییر در اصول سیاست خارجی به کار خو

 

 هاي بزرگ باقدرتروابط 
که توجه اصلی خود را به ساختن سیاست خارجی مصر جدید و برآورده ساختن آمال و پس از انقالب مصر، مرسی به جای آن

های مصر ملت ا آرمانآرزوهای ملت مصر معطوف سازد، سیاست تبعیت از آمریکا و رژیم صهیونیستی را در پیش گرفت که بدون تردید ب

(. مرسی حتی قبل از به قدرت رسیدن، به دنبال 53: 2931نقاش، ) مصر در قطع وابستگی به بیگانگان در تعارض کامل قرار داشت.

 ای خاص به سیاست خارجی مصر تحمیل کند و برقراریبازتعریف روابط آمریکا و مصر در ابعاد دوجانبه اظهار داشت: آمریکا نباید برنامه

محمد مرسی بر حفظ روابط بین آمریکا و اروپا طبق  (.15: 2932باشد )فرجی، روابط مصر با تمامی کشورها بر اساس منافع ملی مصر می

 (.21: 1129روال گذشته تأکید داشت )هابر و ایگانی، 

 

 تحوالت خارجی کشور مصر پس از انقالب
ی صورت نگرفت. اگرچه گفتار و برخی از اعمال محمد مرسی قبل از در کشور مصر پس از انقالب، تغییری درروند سیاست خارج

اما دیری نپایید که شاهد روندی همانند گذشته  تثبیت قدرت وی در کشور مصر، نویدبخش تغییری در سیاست خارجی کشور مصر بود؛

ها و مطالبات س از پیروزی اعالم کرد: آرماندرزمینه سیاست خارجی در کشور مصر بودیم. محمد مرسی در جریان مبارزات انتخاباتی و نیز پ

(. در این دوران هدف طرفداران دولت مرسی 921: 2932انقالب را پی گیری خواهد کرد و درراه وحدت ملی تالش خواهد کرد )پیشوایی، 

 .) (Haber and Ighani,2013: 17 های خارجی بودفاصله گرفتن بیشتر از قدرت

 

 رجیناتوانی در اعمال روابط خا
نتوانسته است کمیت و کیفیت روابط خود را با  پس از مبارک، این کشور هنوز جمهوررییساز ابتدای به قدرت رسیدن اولین 

روابط باثبات خارجی ـ  البته بخشی از دالیل اعمال نشدن .تبیین کند ایمنطقه فرا هایقدرتمنطقه و نیز  کشورهای همسایه، کشورهای

 نزدیکی یا دوری از انقالب نامعلوم و یا نگرانی دیگران نسبت به حاکمان جدید اشی از تردید سایر کشورها برایحداقل در مورد مصر ـ ن

المسلمین و حزب سلفی النور ـ  عدالت شاخه سیاسی اخوان ـ حزب آزادی و گرااسالمنمونه با فتح پارلمان توسط نیروهای  عنوانبهاست. 

 .در موضع نگرانی قرار گرفت ایمنطقه رافیک قدرت عنوان به متحدهایاالت

جمهوری مصر نیز  مرسی، در انتخابات ریاست المسلمین، محمد عالوه بر پارلمان، اقبال گسترده مردم نسبت به نماینده اخوان

کمی به اتحادیه و تا حدود  متحدهایاالت. وابستگی اقتصادی مصر به گرددمیاین کشور محسوب  خواهیاسالم پیروزی دیگری برای جریان

جدی را برای اعمال روابط خارجی مصر بخصوص  آمریکایی، مشکالت مرداندولتو مطلوب نبودن حاکمیت جدید مصر برای  سویک اروپا از

 مالی خارجی ایجاد کرد.های کمکروابط حیاتی در اخذ 
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خارجی بیگانه با غرب مرسی را مورد و سیاست  واشنگتن در دوران حکومت مرسی، انتقادات صریحی را متوجه حکومت او کرد

آمریکا از مصر، مرسی را در  ازجملهجهانی  هایقدرتمرسی و انتظارات  داخلی از اساسی میان خواست هایتفاوتاین قرارداد. شماتت 

. عربستان سعودی دید مبارک را در روابط این کشور با . شاید بتوان دومین چالش در روابط خارجی مصر پس ازقراردادبسیار دشوار  وضعیتی

داشت. به همین دلیل چندان از روند تحوالت در این کشور  سابق مصر جمهوررییسعربستان سعودی روابط بسیار نزدیکی با حسنی مبارک 

. به مصر شد کنندهکمکاولین کشورهای  خشنود نبود. این در حالی است که پس از سقوط مرسی عربستان جزو هاآمدن اخوانی کارو روی 

دالر از سه کشور عربستان،  میلیارد 12را به میزان  هاییکمک پیشین این کشور جمهوررییسحکومت مصر بعد از برکناری محمد مرسی 

 .دریافت کرده بود امارات و کویت

که  هانیعربستاسعودی شاهد تغییرات اساسی بوده است.  بعد از سقوط محمد مرسی به دست ارتش مصر روابط این کشور با عربستان

شادمان شدند و درصدد احیای شرایط  المسلمین داشتند، از تغییرات در نظام سیاسی مصر اختالفات اساسی با اخوان در چندین موضوع

مرسی دامن  مرسی برای بهبود روابط با ایران بر اختالفات عربستان سعودی و دولت های. تالشسیاسی ماقبل مرسی در این کشور برآمدند

شده است و همین مسئله به دلیل وابستگی مصر به  جدی مواجه هایچالشروابط خارجی مصر پس از سقوط مبارک با  درمجموع. زده بود

 .، این کشور را با بحران جدی مواجه کرده استهاکمک اقتصاد خارجی بخصوص مسئله

 

 سياست خارجی مصر در قبال ایران
ویژه ایران برای تغییر مناسبات رویدادها باعث شدند تالش دو کشور و به از زمان سقوط حسنی مبارک تا برکناری مرسی برخی

بخش نباشند. باوجود سقوط حکومت مبارک و تغییر رژیم و به قدرت رسیدن ای بهتر چندان نتیجهگذشته و تالش برای ایجاد آینده

مشکالت در توسعه مناسبات دو کشور حکایت داشتند.  فارس از تداوم وجودگرایان در آن کشور، مواضع مرسی در قبال امنیت خلیجاسالم

هایی برای زنیای اجالس از مصر به ایران، گمانههمزمان با برگزاری شانزدهمین اجالس سران غیر متعهدها در تهران و واگذاری ریاست دوره

گرفت، اما محمد مرسی صرفاٌ چند ساعت در  جمهوری مصر در ایران و استفاده از این فرصت برای بهبود مناسبات طرفین انجامحضور رئیس

جمهور وقت تهران حضور داشت و پس از سخنرانی در مراسم افتتاحیه و واگذاری ریاست اجالس سران غیر متعهدها در دوره جدید به رئیس

تتاحیه اعتراض و نارضایتی ایران بالفاصله تهران را ترک کرد. البته در همین زمان اندک نیز اشتباه در ترجمه سخنان وی در مراسم اف

 مقامات مصری را به وجود آورد )همان(.

در خاورمیانه، آسیای جنوب غربی و  توجهیقابلوجه مشترک دو کشور ایران و مصر این است که هر دو اسالمی هستند و از نفوذ 

 گیریجهتدر  هاییبیماما  ؛طق را دارندشمال آفریقا برخوردار هستند و از طرف دیگر هر دو کشور پتانسیل تأثیرگذاری بر بقیه منا

که  جهتازاین گراواقعاست؛  گرایانهواقعیک سیاست خارجی مستقل  سمت بهایران بیشتر  گیریجهتدو کشور وجود دارد؛  هایپایتخت

بر تنش با سایر کشورها  و عبور آزادانه نفت در تنگه هرمز را کندمی، عراق و افغانستان را تحمل فارسخلیجخارجی در  حضور سربازان

 دهد.میترجیح 

جهت حتی رهبران جدید مصر  همین بهو  رودمیتأکید  المللیبیناآلفریقایی و  ، بینالعربی بیندر مصر تمرکز بر اتحاد در سه سطح 

 ویژهبهکشورهای اروپایی و  در وهله اول با کشورهای عرب منطقه، در وهله دوم با کشورهای آفریقایی و سوم با هاآنکه روابط  خواهندنمی

نباید انتظار داشته  حالدرعیناست،  داشتهنگهسایه خودش را همچنان بر روابط ایران و مصر محفوظ  مسئلهامریکا دچار مشکل شود. این 

است  هاییاولویت و منافع ملی خودش دارای هادیدگاهباشیم که مصر در سیاست خارجی خود، مانند ایران عمل کند. باید دقت کرد مصر با 

اقتصادی مانند توریسم و افزایش مبادالت تجاری از  مسائلاین روابط در  حالدرعینکه روابط با ایران در آن ارجحیت نخست ندارد؛ اما 

 .پیدا کند گسترش تواندمیو کشتیرانی  ونقلحملمیلیارد دالر و نیز  چندین بهمیلیون دالر  111

 

 گيرييجهنت
بط خارجی، در دوره ناصـر و بخشـی از دوره سـادات، رویکـرد ضـد اسرائیلی و ضد غربی داشت که به مشارکت این مصر در عرصه روا

مصر در دوره  .حکومت مبارک تغییر داد سالهسیبنیادین، در دوران  صورتبهکشور در دو جنگ علیه اسرائیل انجامیـد، امـا رویکرد خود را 

 72حدود )نظامی و اقتصادی  هایکمکآمریکا در خاورمیانه تبدیل شد که بعد از اسـرائیل، بیشـترین مبارک، به یکی از متحدین اصلی 

، کهآن ترمهمبا آمریکا داشت. عالوه بر این و  ایگستردهو تعامالت  کردمیرا از واشینگتن دریافت  (گذشته سال 30دالر در خالل  میلیارد

حمایت  .با رژیم اسرائیل داشـت و بـازیگر عربـی مهمـی در تأمین امنیت اسرائیل بود آمیزالمتمسمصـر در دوره مبارک، روابطی عادی و 

جدی مصر از روند صلح خاورمیانه و ایفـای نقـش میـانجی بین اسرائیل و تشکیالت خودگردان و ایجاد محدودیت برای فعالیت و 
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تکیـه صرف به آمریکا و  .مصـر در دوره مبـارک بـود هایویژه کار ترینممهحماس، از  ویژهبهمقاومت فلسطینی،  هایگروه آفرینینقش

به دیوار محافظتی بـرای رژیـم صهیونیسـتی، شاخصـه سیاسـت خارجی دوران مبارک بود. این وضعیت، به سرخوردگی جامعه  شدنتبدیل

 .منجر شده بود ایمنطقهمصری و کاهش نفوذ و ابتکـار این کشور در معادالت 

س از به قدرت رسیدن مرسی و سقوط حسنی مبارک تغییرات اساسی در هویت دولت مصر ایجاد شد. با تغییر هویت دولت مصر پ

الشعاع قرار اصوالٌ سیاست خارجی مصر نیز دچار تغییر و تحول شد. در ابتدای به روی کار آمدن مرسی روابط مصر با اسرائیل و آمریکا تحت

ها تا حدود زیادی به شرایط دوران مبارک نزدیک شد. مسئله رغم انتظارها روابط با ابرقدرتط انقالبی علیگرفت ولی با گذار از شرای

متحده مباحث زیادی را پس از تحوالت کشورهای عربی موجب شده است، چون حتی حکمرانی یک سازمان اسالمی در قالب متحد ایاالت

متحده رویه ثابتی را در قبال مصر در پیش گرفت و نتایج مشابهی را نیز حاصل کرد. االتها در قدرت بودند، سیاست خارجی ایزمانی که آن

متحده در منطقه کننده منافع ایاالتعنوان بیمهها و پشتیبانی از مصر از سر گرفته شد و این کشور همچنان به ایفای نقش خود بهکمک

 .دادادامه می
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