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اي هاي مردمي خاورميانه و شمال آفريقا بر كنشگري منطقهتاثير خيزش
  پادشاهي عربستان سعودي و جمهوري عربي مصر 

   
  1بهنام دنياجو

   2جواد بخشي
 
  

  چكيده
   

اي منجر به تحريك و تهييج مردم گونهسرنگوني حكومت زين العابدين بن علي در تونس ب
مصر گرديد كه تنها چند هفته پس از اغتششات تونس، حسني مبارك رئيس جمهور مصر نيز 
مجبور به كناره گيري از قدرت گرديد. در ادامه دومينيو ياد شده بحرين، يمن، ليبي، سوريه و 

در اين شرايط فوق  در درجات كمتر مراكش و اردن نيز دچار تظاهرات مردمي گرديدند.
العاده ژئوپوليتيكي هر كدام از كشورهاي متنفذ منطقه بدنبال ايفاي نقش، بمنظور بيشنه 
ساختن منافع خود هستند. هر چند كه كانون توجهات بين المللي معطوف به كشورهايي 

ها همچنان ادامه دارد ولي در اين هاي مردمي و حكومتاست كه در آن مبارزه ميان جنبش
رسد. از نظر اي ضروري بنظر ميان توجه به نقش رهبري كشورها در تغييرات منطقهمي

تاريخي، قبل از انعقاد معاهده كمپ ديويد مصر بعنوان يك بازيگر متنفذ در خاورميانه مطرح 
شده بود كه تا حدود زيادي حيطه نفوذ عربستان سعودي را به امور كشورهاي حاشيه خليج 

انعقاد معاهده ياد شده به همراه افزايش درآمدهاي نفتي منجر به كرد. فارس محدود مي



مشششماره   ديپلماسي صلح عادالنه   
 

١١٨ 

گسترش حوزه نفوذ عربستان سعودي گرديد. اكنون و پس از تحوالت شمال آفريقا و 
رسد كه با توجه به سابقه تاريخي رهبري مصر در منطقه و ميل و خاورميانه چنين به نظر مي

نفوذ اين كشور در ميان كشورهاي همسايه،  اراده عمومي مردم اين كشور به احياء غرور و
هاي جدي و در طي چند سال محدود اي عربستان سعودي دچار چالشنقش آفريني منطقه

  به حوزه نفوذ سنتي خود در ميان كشورهاي واقع در حوزه خليج فارس خواهد گرديد.
  ربستاناي، مصر، عتحوالت خاورميانه و شمال آفريقا، كنشگري منطقه واژگان كليدي:

  
 مقدمه

  
اي محروم خاورميانه براي چندين دهه از داشتن كشوري به عنوان رهبر و موتور محرك منطقه

هايي از سوي برخي كشورهاي منطقه همچون جمهوري بود. هر چند كه در اين زمينه تالش
ت ها با موفقياسالمي ايران، عربستان و تركيه براي رهبري منطقه صورت گرفته ولي اين تالش

توان گفت كه پس از انعقاد معاهده كمپ ديويد و از بين رفتن اند. در واقع ميكامل همراه نبوده
نقش رهبري جمهوري عربي مصر در ميان كشورهاي خاورميانه، اين منطقه فاقد كشوري بوده 

ر د 2011هرچند كه هنوز برآيند اتفاقات رخ داده سال  كه ادعاي رهبري بر منطقه را داشته باشد.
كشورهاي عربي كامال آشكار و شفاف نيست ولي با اين وجود بروز برخي تغييرات در عرصه 

باشد. لذا داخلي و خارجي كشورهاي متنفذ منطقه همچون عربستان سعودي و مصر مشهود مي
بايد اشاره شود كه تحوالت رخ داده در خاورميانه و شمال آفريقا چه تاثير شگرفي بر جايگاه و 

اي كشورهايي چون عربستان، ايران، تركيه و مصر بجاي گذاشته است. با توجه به هنفوذ منطق
باشد از هاي ياد شده سوالي كه اين پژوهش بدنبال پاسخ به آن است عبارت ميواقعيت

چگونگي تاثيرگذاري تغييرات سياسي رخ داده در خاورميانهو شمال آفريقا به ويژه مصر بر نقش 
  هاي ذي نفوذ خاورميانه با تاكيد بر عربستان سعودي؟ اي قدرتآفريني منطقه

  
فرضيه اين پژوهش عبارت است از اينكه در شرايط كنوني كه مصر گربانگير مسائل داخلي خود 

باشد ولي در صورت اي عربستان بيش از پيش مهيا ميباشد فرصت براي نقش آفريني منطقهمي
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بقه تاريخي مصر در رهبري اعراب منطقه قبل از تثبيت اوضاع داخلي در مصر و با توجه به سا
اي عربستان برخواهد امضاء معاهده كمپ ديويد، به احتمال زياد مصر در پي تحديد نقش منطقه
 رسد.آمد. لذا نقش آفريني دوباره اين جمهوري عربي دور از ذهن به نظر نمي

  
تشكيل گرديده، بدين نحو به منظور آزمون فرضيه ياد شده، پژوهش پيش رو از سه بخش اصلي 

اي به اقدامات دسته جمعي و مشاركتي عربستان سعودي با استفاه از كه در بخش اول نگاه ويژه
شوراي همكاري خليج فارس در ارتباط با حوادث اخير خاورميانه و شمال آفرقا خواهيم داشت 

اي مصر پرداخته ها و سناريوهاي نقش آفريني منطقهو سپس در بخش دوم به بررسي پتانسيل
اي رقيب عربستان و مصر هاي منطقهخواهد شد. در بخش سوم از پژوهش پيش رو نيز قدرت

مورد مطالعه قرار خواهند گرفت و در نهايت نيز نتيجه گيري مباحث مطرح شده، ارائه خواهد 
 گرديد.

  
  اي عربستان سعوديبررسي نقش آفريني منطقه - 1
 

اي صر منجر به بروز دو تحول عمده در نقش آفريني منطقهحوادث و تغييرات بوجود آمده در م
عربستان گرديد كه عبارت بودند از ايفاي نقش رهبري و نفوذ اين كشور در شوراي همكاري 
خليج فارس و تالش اين شورا به رهبري عربستان براي تحكيم و تقويت هويت و ماموريت 

س براي دو كشور مراكش و اردن كه خويش و صدور اجازه ورود به شوراي همكاري خليج فار
  )Kamrava, 2012: 2داري سيستم پادشاهي و سني مذهب هستند. (

 
بعد از مواضع نادرست و آشفته عربستان سعودي نسبت به حوادث رخ داده در تونس و مصر و 

هاي شرقي عربستان، اين حكومت به شيوه اقدامات سركوبگرانه آل سعود در بحرين و استان
اي برآمد. در نتيجه اقدامات افته و دراز مدت در پي شكل دادن به حوادث منطقهسازمان ي

هاي مردمي و در فضاي بسيار شكننده سياسي و امنيتي خاورميانه، عربستان، در بحبوحه خيزش
شوراي همكاري خليج فارس بعنوان يك عنصر اتحاد آفرين مطرح گرديد. عربستان سعودي در 
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خاورميانه يك ابتكار سياسي هماهنگ با اروپا و آمريكا همچون ايفاي  ارتباط با تحوالت اخير
نقش ميانجي در انتقال قدرت در يمن و تشديد فشارها عليه سوريه و يك موضع تا حدودي 

  ها در بحرين را از خود بروز داده است.مستقل از اروپا و آمريكا همچون حمايت از سركوب
 

اورميانه و شمال آفريقا منجر به بروز تغييرات گسترده در توان گفت كه حوادث خدر مجموع مي
سياست خارجي دسته جمعي شوراي همكاري خليج فارس گرديد كه در اين ميان يكي از 
مهمترين تغييرات، اعاده قدرت رهبري عربستان سعودي در شوراي همكاري خليج فارس و خيز 

گيري از يك از چند دهه قبل با بهره قطر و امارات براي مقابله با اين قدرت بود. عربستان
اي و منازعات ميان اعراب را تعريف ديپلماسي فعال براي خود نقش رهبري در مسائل منطقه

  ) Kostiner, 2009: 32كرده بود. (
 

رهبري ياد شده طي حوادث يك سال اخير خاورميانه و شمال آفريقا به دو دليل سياست 
هاي داخلي عربستان با مفهوم ضرورت اي و سياستنطقههاي مخارجي آمريكا نسبت به خيزش

و فوريت همراه گرديد. چرا كه از يك سو با توجه به اعالم نگراني آمريكا از نقض حقوق بشر 
 -ها در پادشاهي بحرين، سياستگذاران خارجي عربستان به اين نتيجه رسيدند كه متحد سنتي آن

ي ديگر با توجه به حوادث رخ داده در كشورهاي كامال قابل اعتماد نيست و از سو -آمريكا
عربي، عربستان نگران تكرار اتفاقات مشابه در قلمرو پادشاهي خود بود و همين مسئله 

  كرد.ديپلماسي فعال اين كشور در چارچوب شوراي همكاري خليج فارس را تشديد مي
) Kamrava, Op. Cit: 3(  
 

ري خليج فارس در اشكال مختلف مشهود است اعاده قدرت عربستان سعودي در شوراي همكا
كه نمونه آن را در اعزام نيروهاي مسلح اين كشور به بحرين براي فرو نشاندن خيزش مردمي و 

اي منطقه بويژه ميان اهل تشيع و تسنن شاهد هستيم. عربستان گسترده كردن منازعات فرقه
هاي مردمي به شبه جزيره يزشسعودي با اقدامات ياد شده در پي جلوگيري از آثار مخرب خ

بود. در خارج از شبه جزيره نيز عربستان با كمك چهار ميليارد دالري خود به جمهوري عربي 
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-مصر در پي ايفاي نقش عمده در آينده سياسي آن كشور است و از سوي ديگر پيشنهاد گسترده

  است.تر شدن شوراي همكاري خليج فارس، با ورود مراكش و اردن را مطرح كرده 
 

توان گفت كه راه مناسب ها و منابع سياست خارجي عربستان سعودي ميبا توجه به اولويت
اي كشور ياد شده، در نظر گرفتن چارچوب مبارزه براي كسب درك سياست خارجي منطقه

قدرت و نفوذ اين كشور با جمهوري اسالمي ايران است. سياستگذاران عربستان سعودي بعد از 
اي به مكاني براي ايفاي نقش كنشگران موضع عراق از يك بازيگر منطقه كه -  2003سال 
خود را بعنوان تنها كشورعربي قلمداد نمودند كه از ابزارهاي الزم براي  - اي تغيير پيدا كردمنطقه

اي جمهوري اسالمي ايران برخوردار است. عربستان براي ايجاد توازن در نقش آفريني منطقه
اي ايران و خود بر آمد كه نمونه هاي منطقهر پي ايجاد تطابق ميان سياستمدت زمان كوتاهي د

شاهد  2007اين عملكرد را در دعوت پادشاه اين كشور از محمود احمدي نژاد در مارس سال 
اي ايران و كاهش نفوذ بوديم. بعد از تالش ياد شده عربستان سعودي در پي توازن قدرت منطقه

  )Gause, 2011: 16احساسات مذهبي اعراب بر آمد. ( اين كشور از طريق تحريك
 

استفاده ابزاري از احساسات مذهبي مردم عليه شيعيان در عربستان بيش از هر چيز در آشوب و 
هاي ضد حكومتي استان قطيف عربستان و شيعيان الحوثي يمن مشهود بود. استان قطيف شورش

بستان و محل استخراج بيش از نود درصد محل سكونت بيش از نود و پنج درصد از شيعيان عر
شيعيان  –وهابيسم  –باشد. با توجه به اينكه مذهب رسمي عربستان از نفت عربستان سعودي مي

پندارد، برخورد بسيار خشونت آميزي با تظاهر كنندگان استان ياد را از نظر ايدئولوژيكي كافر مي
ت به تظاهرات مذكور نبايد از شده صورت داد. البته در شدت عمل حكومت سعودي نسب

هاي نفتي اين كشور و نگراني وارد كنندگان نفت عربستان نزديكي محل تظاهرات با زير ساخت
نيز غافل بود. بنابراين بمنظور مقابله با تظاهرات در استان قطيف، حكومت وهابي عربستان اقدام 

قطيف در عربستان را  هاي مذهبي كرد و تظاهرات مردم بحرين و استانبه گسترش شكاف
  بعنوان تالش شيعيان براي به آشوب كشيدن دو كشور سني مذهب معرفي كرد.

)Stephens, 2012: 3(   
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عربستان سعودي عالوه بر آشوبگر جلوه دادن شيعيان قطيف و بحرين، جمهوري اسالمي ايران 
ان با استفاده از را نيز مسئول تحريك احساسات شيعيان عليه وهابيت معرفي كرد و لذا عربست

بهانه مذكور در پي تحريك اعضاء شوراي همكاري خليج فارس عليه ايران و تحديد نقش 
اي جمهوري اسالمي ايران بر آمد. نمونه ديگر تحريك احساسات مذهبي اهل تسنن نسبت منطقه

به شيعيان را در عمليات نظامي عربستان سعودي عليه شيعيان الحوثي در يمن شاهد بوديم. 
شورش الحوثيان در يمن ادعاي پيروزي بر  مقامات رسمي عربستان سعودي پس از فرونشاندن

اي يعني عراق، لبنان و ايران را مطرح كردند. اين در حالي بود كه ايران در سه بازي منطقه
هاي كينه توزانه اي خود يعني عربستان پيشي گرفته است. سياستفلسطين بر رقيب منطقه

نسبت به شيعيان و تالش اين كشور براي ايفاي نقش عمده در منطقه و در  عربستان سعودي
ميان كشورهاي عرب عالوه بر حمايت از متحدان خود داراي يك دليل ايدئولوژيك و حكومتي 

هاي پادشاهي منطقه در رقابت با جمهوري باشد كه عبارت است از حفظ حكومتنيز مي
ها در مصر، بروز مشكل ميان سيدن اخوان و يا سلفياسالمي ايران، لذا در صورت به قدرت ر

  )Ibidباشد. (رياض و قاهره غير ممكن نمي
 

پيشنهاد عربستان براي ورود مراكش و اردن به شوراي همكاري خليج فارس به همراه كمك 
بيست ميليارد دالري اين كشور به بحرين و عمان نشان دهنده استراتژي منسجم عربستان براي 

هاي اقتدار گراي جمهوري در ها از رژيمهاي منطقه و متمايز جلوه دادن آنپادشاهي حمايت از
منطقه است. عربستان سعودي در يك اقدام قابل توجه ديگر نيز پيشنهاد عضويت مصر در 
شوراي همكاري خليج فارس را ارائه داده است و در واقع با اين پيشنهاد خود در پي پايبند 

باشد. ر به تعهدات شوراي همكاري خليج فارس به رهبري خود ميكردن دولت آينده مص
)Global Agenda Council on Geopolitical Risk: 2012: 2( 

  
 منابع نفوذ و قدرت عربستان  
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همزمان با شروع تحوالت در تونس و مصر، بروز تغييرات عميق سياسي و اجتماعي در عربستان 
كه اين كشور در بسياري از جهات شبيه به دو كشور ياد رسيد چرا نيز دور از ذهن به نظر نمي

داراي رابطه بسيار نزديكي با  - بن علي و مبارك –شده بود و سياستگذاران اصلي تونس و مصر 
پادشاهي عربستان بودند. ولي در اين ميان دو عامل نفت و مذهب بعنوان عوامل نجات دهنده 

ديدند. البته الزم به توضيح است كه دو عامل ياد عربستان وارد عرصه سياسي جامعه عربستان گر
توانند بعنوان عامل گردند كه ميشده همچون يك شمشير دو لبه براي عربستان قلمداد مي

  تضعيف كننده اين كشور نيز تلقي گردد.
 

اي دالرهاي نفتي اين هاي منطقهيكي از مهمترين منابع قدرت و نفوذ عربستان در اعمال سياست
هاي طرفدار عربستان منطقه ت. زماني كه بخشي از اين دالرها صرف كمك به حكومتكشور اس

هاي ها به گروهپذير است ولي زماني كه اين كمكگردد، تخمين مقدار آن تا حدودي امكانمي
گردد. از اين رو شود، ارزيابي مقدار آن بسيار سخت ميغير دولتي كشورهاي ديگر گسيل مي

هاي سياسي در ان اسد در سوريه، مخالفان قذافي در ليبي و برخي از گروهشكي نيست كه مخالف
هاي مند گرديدند ولي مقدار دقيق اين كمكمصر از جمله سلفيان از پترودالرهاي سعودي بهره

  )Mac Farquhar, 2011: 5اي از ابهام قرار دارد. (مالي همچنان در هاله
 

ستان در ميان كشورهاي منطقه، بويژه اعراب است. ايدئولوژي، يكي ديگر از منابع قدرت عرب
كه بطور كلي در  –رياض براي ساليان متمادي تفسير خاص خود از اسالم با عنوان وهابيت 

را در ميان كشورهاي عربي تبليغ كرد. عربستان در  - جهان عرب با نام سلفيت شناخته شده است
بعنوان ابزاري براي مقابله با پان عربيسم هاي پنجاه و شصت ميالدي از اسالم و سلفيت طي دهه

جمال عبدالناصر، حزب بعث سوريه و عراق و توازن قدرت در مصر با حمايت از اخوان 
هاي تبليغي ديني عربستان در كشورهاي المسلمين، استفاده كرد. در واقع نقطه عطف فعاليت

به اين كشور اجازه استفاده از  منطقه، بحران نفتي دهه هفتاد ميالدي و افزايش قيمت نفت بود كه
هاي ياد شده، دالرهاي نفتي در راه تبليغ سلفيت را داد. الزم به ذكر است كه در نتيجه حمايت

مصر بيست و هفت  2012سلفيت و ائتالف پارلماني طرفدار اين ايده در انتخابات پارلماني سال 
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اباتي اخوان المسلمين حائز رتبه دوم درصد از آراء را به خود اختصاص داد و بعد از ائتالف انتخ
  )Gause, Op. Cit: 20گرديد. (

در ارتباط با سلفيت ذكر اين نكته ضروري است كه اين تفسير خاص مذهبي بعنوان يك شمشير 
دو لبه براي عربستان سعودي است. هر چند كه عربستان نقش بسيار زيادي در تبليغ و تقويت 

فريني هرگز به معناي ديكته مواضع مورد نظر عربستان به ايده مذكور داشته ولي اين نقش آ
توان به حمايت برخي از هاي سياسي سلفي موجود در جهان اسالم نيست. براي مثال ميگروه

هاي اصيل سلفيت سلفيان سعودي از نظام دموكراسي انتخاباتي ياد كرد كه در تضاد با آموزه
اي طوالني مدت عربستان از اخوان المسلمين هاست. همچنين الزم به اشاره است كه حمايت

ها از مواضع عربستان در جنگ اول خليج فارس نگرديد چرا كه بسياري از نمنجر به حمايت آ
افراد متنفذ اخوان مخالفت خود از دعوت ارتش آمريكا به منطقه و جنگ با عراق را اعالم 

 كردند.

  
  اي مصر بررسي نقش آفريني منطقه .2
 

عاده هويت و غرور اعراب خاورميانه به حدي بوده كه جهان عرب طي حكمراني نقش مصر در ا
) تا حدود بسيار زيادي تحت تاثير اين جمهوري عربي 1952- 1970جمال عبدالناصر بر مصر (

قرار داشت. تاثيرگذاري ياد شده در طول حكومت جانشينان عبد الناصر، انور سادات و مبارك 
البته نبايد از اين واقعيت غافل ماند كه مصر به دو دليل  به شدت رو به كاستي گذاشت.

برخورداري از بيشترين جمعيت در ميان كشورهاي منطقه و موقعيت جغرافيايي نزديك به 
  هاي اشغالي، هميشه از ارزش ژئوپولتيكي ثابتي برخوردار بوده است.سرزمين

 
ن سعودي و سوريه، نقش رهبري مصر پس از دهه هفتاد ميالدي و بعد از تقويت مواضع عربستا

خود در جهان عرب را از دست داد و نه تنها قدرت اعمال نفوذ خود در منطقه را بدليل قدرت 
يابي جمهوري اسالمي ايران و تا حدود كمتري سوريه از دست داد، بلكه نفوذ قبلي خود در 

س در مراحل بعدي، فلسطين و درياي سرخ را نيز بويژه پس از امضاء معاهده كمپ ديويد و سپ
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 ,C. Hudsonفلسطين، از دست رفته يافت. ( 2007پيروزي حماس در انتخابات پارلماني سال 

2011: 3( 

 
در ارتباط با از دست رفتن نقش رهبري مصر در تحوالت منطقه و قدرت يابي روز افزون 

تاب كشورهايي چون عربستان سعودي و جمهوري اسالمي ايران ديدگاه ژاكوب گريگل در ك
كامال تبيين كننده علل ضعف مصر  "هاي بزرگ و تغييرات ژئوپولتيكيقدرت"خود با عنوان 

زماني كه يك حكومت با در نظر گرفتن موقعيت ژئوپولتيكي "نويسد: است. او اين چنين مي
دهد باشد، معموال قدرت خود را حفظ و افزايش ميخود در پي اتخاذ ديدگاه ژئواستراتژيكي مي

. "شوري در اين كار موفق نباشد، ديگر كشورهاي رقيب، خالء قدرت را پر خواهند كردو اگر ك
)J. Grygiel, 2009: 5(  

اي هاي جدي در امنيت منطقهبا تضعيف موقعيت مصر در خاورميانه، اين كشور دچار چالش
هاي اين جمهوري عربي براي دستيابي به موقعيت سابق گرديد كه منجر به خنثي شدن تالش

خود گرديد. يكي از مهمترين تهديدات امنيت ملي مصر، اسرائيل است. در مرحله بعدي نا 
هاي موجود در همسايگان مصر از جمله سودان و ليبي نيز يكي از منابع عمده تهديد اين آرامي

تواند منجر به تحريك افراطيون مصري و بر هم كشور هستند چرا كه شرايط موجود در ليبي مي
اع داخلي در اين كشور گردد. از سوي ديگر نا آرامي در سودان باعث بروز شرايط خوردن اوض

شكننده در كانال سوئز خواهد گردد و در نتيجه بخش زيادي از درآمد مصر را از بين ببرد. 
)Ibid(  
 

اي و دسترسي اين كشور يكي ديگر از عمده مشكالت مصر، افزايش نقش ايران در مسائل منطقه
اي است. مطابق با اسناد ويكي ليكس حسني مبارك دسترسي جمهوري اسالمي ستهبه فناوري ه

-اي را تهديدي استراتژيك و وجودي براي منطقه و مصر به حساب ميايران به فناوري هسته

آورد ولي با اين حال تلقي وي از اين تهديد بلند مدت بود. در واقع آنچه كه موجبات نگراني 
اي ايران در منطقه همچون هاي غير هستهآورد، فعاليتايران را فراهم ميعمده مصر در ارتباط با 
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 Alاي قرار دارد. (هاي هستهحمايت از حماس و حزب اهللا است و در مرحله بعدي فعاليت

Arabia News Channel, 2011(   
 

اين تمايل  هاي ديگري نيز است كه تا حدود زيادي ازجدا از موارد ياد شده، مصر دچار چالش
شود. در اين ميان بايد اشاره شود كشور به ايفاي نقش رهبري در تحوالت خاورميانه مربوط مي

اي مصر در خاورميانه، مسئله فلسطين است. چرا كه هر كه مسئله اصلي در بازيابي نقش منطقه
ديگر گونه تغيير در ديدگاه مصر نسبت به معاهده كمپ ديويد، منجر به تغيير رابطه اين كشور با 

اي خواهد گرديد. از سوي ديگر مصر بي تمايل به دخالت و نقش آفريني در كنشگران منطقه
اي جمهوري اسالمي ايران مسائل لبنان و عراق نيز نيست چرا كه در اين صورت نقش منطقه

  بسيار محدود خواهد شد.
لمللي اين كشور با با وجود اعالم پايبندي شوراي عالي نظامي حاكم مصر بر كليه معاهدات بين ا

ساير كشورها، تحوالت سياسي و ديپلماتيك مصر پس از استعفاي مبارك حاكي از تغيير مواضع 
توان گفت كه مصر در پي ها به مدل سياست خارجي تركيه است. در واقع ميمصر و نزديكي آن

ائيل و هاي اسرحل مشكالتش با همسايگان خود، حمايت از فلسطين، تبعيت كمتر از درخواست
آمريكا، اتخاذ موضع انتقادي نسبت به عملكرد اسرائيل در نوار غزه و كرانه غربي و در نهايت 

 )Taspinar, 2008: 12باشد. (اي ميافزايش ظرفيت خود براي ايفاي نقش منطقه

 
بمنظور نيل به اهداف فوق، مصر اقدام به برقراري روابط حسنه با برخي از كنشگران مطرح 

م تر از همه، تركيه نموده است چرا كه هر دو كشور داراي مواضع استراتژيك منطقه و مه
اي عربستان به حساب مشابهي هستند: جمهوري عربي مصر و جمهوري تركيه از متحدان منطقه

با  باشند و در پي تثبيت اوضاع امنيتي منطقهآيند كه داراي روابط ديپلماتيك با اسرائيل ميمي
اي ايران عراب و اسرائيل و يافتن راه حلي ديپلماتيك براي موضوع هستهحل و فصل منازعه ا

  )Ibidهستند. (
 

تمايل مصر به ايفاي نقش گسترده در منطقه از اواخر دوره رياست جمهوري مبارك آشكار و 
مشهود بود ولي به دليل از دست رفتن وجهه و پرستيژ اين كشور در ميان اعراب بدليل انعقاد 
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ديويد، نقش آفريني ياد شده با مشكالت زيادي روبرو بود. نمونه اقدامات مصر معاهده كمپ 
توان در سفر وزير خارجه اين كشور به عراق در سال براي بدست گرفتن رهبري منطقه را مي

سال مشاهده كرد. روابط ديپلماتيك عراق و مصر بدنبال تهاجم عراق به كويت  18بعد از  2008
شاهد سفر وزير  2010تعليق در آمده بود. بغداد براي بار دوم در سال به حالت  1990در سال 

خارجه مصر به اين كشور براي بهبود روابط دو جانبه و اعالم حمايت مصر از حكومت تازه 
هاي مثبت از جانب تاسيس مالكي بود. اقدامات مصر در عراق به همراه ارسال سيگنال

روابط با جمهوري اسالمي ايران حاكي از عزم جدي  سياستمداران اين كشور براي از سر گيري
اي بود كه مبارك موفق به انجام آن نشد. اين كشور براي ايفاي نقش عمده در مسائل منطقه

)Salah, 2011(   
 

اي كه سياستمداران اين تمايل ياد شده بعد از سرنگوني حكومت مبارك شدت پيدا كرد. بگونه
ت خود در منطقه و رساندن مصر به جايگاه واقعي خود، يعني كشور بدنبال بازيابي نقش و قدر

اند كه از همان شرايط قبل از معاهده كمپ ديويد هستند و در اين راه اقداماتي را نيز انجام داده
توان به اجازه نيروهاي مسلح مصر به عبور دو كشتي ايراني از كانال سوئز پس از آن جمله مي

الب توجه خواهد بود كه بدانيم آخرين اقدام مشابه ايران در سال سرنگوني مبارك اشاره كرد. ج
اتفاق افتاده بود. اقدام مصر در صدور مجوز ورود دو كشتي ايراني به كانال سوئز متضمن  1979

پيغام ديپلماتيك شفاف به اسرائيل و آمريكا مبني بر اولويت امنيت ملي مصر بر منافع آمريكا و 
  )Saad, 2011ت نظامي مصر بر معاهدات بين المللي بود. (اسرائيل و پايبندي حكوم

 
فرصت مناسبي  بايد اذعان كرد كه اتفاقات رخ داده در ساير كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا

براي حكومت پس از مبارك براي ورود به شطرنج معادالت بين المللي فراهم آورده است. براي 
گوني قذافي، نيروهاي ويژه ارتش مصر به منظور آموزش و مثال در ارتباط با موضوع ليبي و سرن

اي مصر در مسلح نمودن انقالبيون ليبي به اين كشور اعزام گرديدند. يكي ديگر از اقدامات منطقه
نامزد انتخابات  –دوران پس از مبارك، عملكرد اين كشور در سودان است. محمد مرسي 

خارجه مصر اعالم كرد كه تقسيم سودان منجر دستيار وقت وزير امور  –رياست جمهوري مصر 
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هاي متفاوت در ميان كشورهاي منطقه خواهد گرديد. لذا مرسي اعالم كرد به بروز عكس العمل
كه مصر حاضر به آموزش مقامات حكومتي سودان جنوبي براي بناء حكومت جديد در منطقه 

  ) U.P.I, 2011: 4اعالم شده هستند. (
كي از عزم مصر براي تغيير سياست خارجي و تبديل به يك بازيگر فعال موارد ذكر شده باال حا

اي، دارد. الزم به ذكر است كه در صورت از سر گيري روابط سياسي و اقتصادي مصر با منطقه
جمهوري اسالمي ايران، اين كشور از نقش فعال و موثري در امور لبنان و عراق برخوردار 

اي عربستان محدود خواهد شد. با در نظر گرفتن نفوذ خواهد شد و در نتيجه نقش منطقه
اي باشد، گسترده ايران در امور لبنان و عراق، مصر در صورتي كه خواهان ايفاي نقش منطقه

  راهي جز مذاكره با ايران درباره مسائل ذكر شده ندارد.
 

كرد چرا كه  روابط نزديك و حسنه ميان قاهره و تهران كمك بسيار بزرگي به فلسطينيان خواهد
دارد لذا  –حماس و فتح  –اين كشور تمايل زيادي به ميانجگيري ميان دو گروه رقيب فلسطيني 

در صورت از سرگيري روابط سياسي ايران و مصر، دسترسي به هدف ياد شده تسهيل خواهد 
اي در گرديد. عالوه بر موارد ياد شده با در نظر گرفتن طرح مصر براي ايجاد چهار نيروگاه هسته

، همكاري اي با كشورهاي منطقهو آمادگي ايران براي همكاري هسته 2025اين كشور تا سال 
  )Irna, 2011اي اين كشور خواهد گرديد. (ميان تهران و قاهره منجر به پيشرفت موضوع هسته

 
الزم به ذكر است كه همزمان با خروج نظاميان آمريكايي از منطقه و افزايش قدرت و نفوذ 

وري اسالمي ايران در منطقه، بهبود روابط مصر با عراق نيز از نظر استراتژيكي منجر به جمه
اي جمهوري اسالمي ايران خواهد گرديد. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه توازن قدرت منطقه

بسياري از افراد متنفذ در پارلمان و قوه مجريه عراق بدنبال كم كردن نقش ايران در منطقه و 
ستند لذا از سرگيري روابط دوكشور بعنوان يك اهرم فشار قدرتمند براي تحديد نفوذ عراق ه

  ايران خواهد بود.
 

يكي ديگر از ابزارهاي تاثير گذار مصر براي ايفاي نقش عمده در منطقه بهبود روابط اين كشور 
كي هستند. اي داراي مواضع مشتربا تركيه است. چرا كه هر دو كشور در بسياري از مسائل منطقه
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جمهوري تركيه و جمهوري عربي مصر از روابط نزديك با غرب، دسترسي به بازارهاي 
برند. اي جمهوري اسالمي ايران، سود ميكشورهاي حاشيه خليج فارس و كاهش نقش منطقه

تواند منجر به توازن قدرت با ثبات در خاورميانه گردد. بنابراين همكاري ميان دو كشور مي
ارد ياد شده بايد اشاره كرد كه هر دو كشور اتحاد فلسطيني را بعنوان شرط ضروري عالوه بر مو

نمايند و در زمينه صلح ميان اعراب و اسرائيل، هر براي حل منازعه اعراب و اسرائيل قلمداد مي
دو كشور توافق دارند كه مصر از نقش عمده در ميانجگيري ميان فتح و حماس برخوردار شود و 

  ر تركيه نيز در روند صلح ميان سوريه و اسرائيل نقش آفريني كند.از سوي ديگ
)Salem, 2010: 8(  
  

با توجه به مطالب گفته شده روشن است كه در صورت تقويت روابط مصر با همسايگان خود و 
-اي تقويت و نقش منطقههاي منطقهتركيه و ايران، مواضع استراتژيك مصر براي مقابله با چالش

اي افزايش پيدا خواهد كرد. با وجود همه در چارچوب نظم بين الملل و منطقه اي اين كشور
تفاسير ياد شده بايد اذعان كرد كه بازگشت مصر به جايگاهي كه قبل از معاهده كمپ ديويد 
داشت نيازمند توجه دقيق حكومت دموكراتيك آينده مصر به تمام تحوالت ژئوپولتيكي و 

-اي و ايجاد تغييرات ضروري در استراتژيح بين الملل و منطقهژئوجغرافيايي رخ داده در سط

 هاي اين كشور است. 

  
  اي عربستان و مصررقباي منطقه .3
 

اي، تركيه است. حوادث رخ داده در يكي از رقباي جدي عربستان و مصر در مسائل منطقه
يير و كشورهاي عربي بويژه مصر و سوريه بطور همزمان سياست خارجي تركيه را دچار تغ

اي اين كشور افزود. حزب حاكم توسعه و تحول كرد و از سوي ديگر بر وزن و اهميت منطقه
عدالت تركيه بدنبال گسترش روابط اقتصادي و سياسي خود با كشورهاي اروپايي و آمريكايي 
بويژه همسايگان خود بر آمده و همين موضوع منجر به توسعه اقتصادي و سياسي و مطرح شدن 

  بعنوان يك مدل مناسب توسعه گرديده است. اين كشور
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حوادث يك سال اخير در جهان عرب منجر به اين گرديده است كه مالحضات امنيتي و سياسي 
تركيه تا حدود زيادي به روزهاي اوليه به قدرت رسيدن اردوغان برگردد و به همين دليل آنكارا 

ه نمونه اين عمل را در كنفرانس در پي تقويت روابط خود با كشورهاي غربي برآمده است ك
گردد. توان مشاهده كرد كه در بيشتر اوقات به ميزباني استانبول برگزار ميدوستان سوريه مي

گيرند. دليل انقالبيون عرب مدل حكومت اسالمي تركيه را بعنوان يك الگوي مطلوب در نظر مي
دالت و توسعه تركيه و هاي اقتصادي و سياسي حزب ععمده اين گرايش به تركيه موفقيت

موضع گيري سياستمداران تركيه نسبت به حوادث رخ داده در كشورهاي خاورميانه و شمال 
  )Ibid: 4آفريقا است. (

 
به قدرت رسيدن  اي عربستان و مصر، جمهوري اسالمي ايران است.يكي ديگر از رقباي منطقه

برنده در اختيار جمهوري اسالمي تواند بعنوان يك برگ اسالم گرايان در كشوري چون مصر مي
ايران قرار بگيرد. لذا در صورت تاثيرگذاري صحيح و اصولي اين كشور بر سياستمداران مصر، 

اي عربستان دور از ذهن نيست. از سوي ديگر حوادث رخ داده در انتظار تحديد قدرت منطقه
سالمي افزوده از اين بحرين و برخي از مناطق شيعه نشين عربستان بر قدرت مانور جمهوري ا

تواند بعنوان يك سرنگوني حكومت آل خليفه مي رو با توجه به اكثريت شيعي موجود در بحرين
  اي جمهوري اسالمي ايران قلمداد گردد.عامل اساسي و مهم در افزايش قدرت منطقه

 
اخير  اي عربستان و مصر، حكومت الثاني قطر است كه در تحوالتي منطقهاز ديگر رقباي عمده

مندي از منطقه و بوِيژه در ارتباط با مسائل ليبي به نقش آفريني پرداخته است. اين كشور با بهره
شبكه تلويزيوني الجزيره و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي ديپلماسي عمومي و اعمال قدرت 

با وجود مسائل نرم، در ميان اعراب منطقه از نفوذ و محبوبيت بسياري برخوردار گرديده است. 
تر در تحوالت منطقه همچنان عربستان بعنوان مطرح شده و تمايل قطر به ايفاي نقش گسترده

اي مطرح است و عامل اصلي اين قدرت شوراي همكاري خليج فارس بازيگر اصلي منطقه
  است. 
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اي عربستان و مصر عالوه بر كشورهاي رقيب با مشكل عمده ديگري نيز نقش آفريني منطقه
هاي عميق ديپلماتيك و ايدئولوژيك ميان باشد كه عبارت است از وجود شكافروبرو مي

گردد كه اين كشور شاهد هاي عربستان سعودي زماني بيشتر ميكشورهاي عرب، نگراني
با حكومت شيعي ايران است و از سوي  گسترش روز افزون روابط حكومت شيعي مالكي عراق

د روابط جمهوري اسالمي ايران و مصر در دوران پس از انقالب هايي دال بر بهبوديگر نشانه
شود. بنابه داليل ياد شده، شوراي همكاري خليج فارس به رهبري عربستان تالش ديده مي
در بغداد انجام داد كه اين  2011اي براي لغو اجالس سران اتحاديه عرب در ماه مي سال گسترده
در نهايت اجالس مذكور يك سال به تعويق افتاد. از سوي ها نيز با موفقيت همراه بود و تالش

ديگر پيشنهاد پذيرش مراكش و اردن در شوراي همكاري نشان از اين دارد كه عربستان در پي 
  هاي گسترده به اين شورا است. تقويت شورا به رهبري خود و اعطاء نقش

)Kostiner, Op .Cit: 33( 

 
 نتيجه گيري

 
اي مردمي خاورميانه و شمال آفريقا در ميان كشورهاي عربي احياء همهمترين تاثير خيزش 

حركت به سمت اتحاد در ميان كشورهاي عربي است. حس ياد شده طي چند دهه اخير دچار 
حالت سكون شده بود. در واقع زماني مصر به رهبري جمال عبدالناصر سردمدار اين حركت بود 

انت اعراب از مصر، اين كشور توان رهبري و ولي بعد از معاهده كمپ ديويد و احساس خي
داد. از آن پس كشور ديگري نيز بطور كامل توان  متحد كننده خود در جهان عرب را از دست

هاي مردمي يك سال اخير ادعاي رهبري جهان عرب را نداشت. تا اينكه پس از خيزش
ابع سرشار مالي حاصل از خاورميانه و شمال آفريقا، عربستان سعودي به دليل برخورداري از من

نفت توانست ابتكار عمل جهان عرب را بوسيله شوراي همكاري خليج فارس در دست گيرد و 
توان گفت كه فشار خود را بعنوان مدعي رهبري جهان عرب معرفي كند. بطور خالصه مي

 هاي مردمي جهان عرب نياز به اتحاد در ميان كشورهاي عربي را به يك ضرورت تبديلخيزش
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كرده است. ولي اين بار اتحاد ياد شده نه در چارچوب اتحاديه عرب بلكه در دررون شوراي 
 افتد. همكاري خليج فارس اتفاق مي

  
توان گفت كه موازنه قدرت با توجه به آنچه كه در جهان عرب در حال رخ دادن است، مي

اي از جمله منطقه جديدي در خاورميانه در حال شكل گيري است. از اين رو تمام كنشگران
اي نيستند و از همين رو است كه شوراي حاكم مصر خواهان خارج ماندن از اين بازي منطقه

نظامي مصر كه قدرت رياست جمهوري در دوران انتقالي را بر عهده دارد، اعالم كرده كه به 
ياست تمام معاهدات بين المللي ازجمله كمپ ديويد پايبند است و انتخابات پارلماني و ر

  جمهوري را به موقع برگزار خواهد كرد.
 

علي رغم تعهد شوراي نظامي بر ادامه سياست خارجي دوران مبارك، حوادث اخير خاورميانه و 
هاي ديپلماتيك مصر در اواخر دوران مبارك و پس از وي نشانگر تغيير تدريجي سياست فعاليت

ود: حل و فصل مشكالت مصر با شخارجي مصر به مدل تركيه است كه شامل موارد زير مي
كشورهاي همسايه بمنظور بهبود روابط اين كشور با تمام كشورهاي عربي و اسالمي، حمايت از 

هاي نهضت فلسطينيان، تبعيت كمتر از تقاضاهاي اسرائيل و آمريكا، انتقاد نسبت به سياست
  اي نقش در خاورميانه.اسرائيل در نوار غزه و كرانه غربي رود اردن و توسعه ظرفيت براي ايف

 
توان چنين گفت كه حكومت منتخب آينده مصر براي ارتقاء جايگاه با توجه به مسائل فوق مي

اي خود تغييراتي در سياست خارجي مصر بوجود خواهد آورد. عالوه بر اين همزمان با منطقه
د حوادث سياسي، اقتصادي و اجتماعي عميق رخ داده در ميان كشورهاي عرب، عملكر

هاي قديمي و ديكتاتور عرب توسط مردم به زير سوال رفته است. بنابراين حركت مصر حكومت
-به سمت ايجاد يك حكومت دموكراتيك بعنوان يك فرصت بزرگ براي اين كشور تلقي مي

هاي متاثر از حوادث اخير خاورميانه، مدل دموكراسي مصري را بعنوان گردد چرا كه حكومت
رو خواهند پذيرفت و در نتيجه نفوذ و قدرت مصر در منطقه افزايش پيدا يك الگوي سياسي پيش

  خواهد كرد.
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البته بايد اشاره گردد كه دسترسي به موقعيت رهبري در منطقه و حفظ آن يك هدف آسان و 
هاي فشار شود كه بدانيم، اهرمتر ميقابل دسترس براي مصر نيست. اين موضوع زماني بغرنج

طي سه دهه اخير به شدت كاهش يافته است. بنابراين اگر مصر خواهان ايفاي اي مصر در منطقه
هاي ژئوپولتيكي منطقه كه نقش رهبري در خاورميانه و حفظ آن است بايد مطابق با واقعيت

هاي اي و بين المللي دائم در حال تغيير است بطور مداوم تاكتيكتحت تاثير كنشگران منطقه
  رجي خود را تغيير دهد. رسيدن به اهداف سياست خا

 
توان چنين نتيجه گرفت كه در طي چندين سال آينده در مجموع با توجه به مطالب گفته شده مي

و با توجه به سابقه تاريخي مصر در رهبري جهان عرب و تمايل اين كشور به كنشگري در 
از سوي  اي، نقش اين كشور در ميان همسايگان عرب خود گسترش خواهد يافت وسطح منطقه

ي منافع ملي عربستان نيز كاهش خواهد يافت و حوزه ديگر بدليل قدرت يابي مصر، گستره
اي اين كشور به نقش سنتي خود كه همانا كنشگري در ميان كشورهاي حاشيه خليج كنش منطقه

  فارس بود، محدود خواهد شد.
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