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   مصریپلماسي دیاياح
  

 ی کشور ھایبعض یاسيکر و ساختار سيپ بر یکه ضربات مدھش" بھار عرب"اصطالح  به یزش ھايبعد از خ

 مصر قبل یکه رشد اقتصاد یباوجود. ه استر افتادي گی و اقتصادیاسيعرب وارد کرد، مصر ھم  در بحرانات س

ً ورشکستگي تقریشتر به سوير چندان گوارا نبود، بعد از بھار عرب بياز بھار عرب ن اگر . ت روان شده اسیبا

 مواجه ی ھا  حتا انقالب مردمین کشور با دشواري برھاند، ای اقتصادی عقب ماندگز نتواند مصر را ایسيدولت الس

 مصر تحرک بدھد تا به موجب یپلماسي دی کند برای می سعیسيشود که الس ی مشاھده میمياکنون عال. خواھد شد

 را که ی خارجی ھایارذه گيت وسعت بخشد و سرما دوسیر کشور ھاي خود را با سایآن بتواند روابط اقتصاد

  . دي است، جلب نمایاتي مصر حیبرا

 ی برایدي کند و امی جان میسي السی دکتاتورۀجن  کشور ھنوز ھم در پنياکثر ناظران امور مصر معتقدند که ا

زند، اما  ی مکه مصر واقعاً با مشکالت خاص خود دست و پا یباوجود. شود یده نمي وضع مصر در افق دیبھبود

 ی مصر در حال بازکشائیپلماسيد. ندي نمایکه صاحب نظران غرب اظھار نظر م یست، طوريد کننده ھم نينا ام

انه و ي از دست رفته را جبران کند و با دوستان سابق در شرق می ورزد که سال ھای مین کشور سعياست و ا

 خواھد که روابط یمصر در قدم اول م.  ببخشد روح تازه خود یپلماسيقا دوباره وارد دادوستد شود و به ديشمال افر

قا ھدف يشمال افر. ان برداردي مز گذشته را ایانه گسترش دھد و تنش ھايه در شرق مي ھمسایخود را با کشور ھا

ل ي نیاي و مشکل دریل سرحديحبشه داخل مذاکرات شده تا مسا سودان و یھا مصر است، چنانچه با کشور یدوم

ر ي مصر، تنوع دادن به روابط خود با سایپلماسيگر گسترش ديل دي از دالیکي.  ديک حل نمايپلماتيدرا با کوشش 

  . کا بکاھدي به امرخود  یر کشور ھا برقرار نموده و از اتکاي را در روابط خود با سایاسيکشور ھاست تا توازن س

ه، مصر و ي منطقه مانند ترکیرت ھاک از قديکا در منطقه رو به افول است، ھر يوق امرفکه، ت نيبا درک ا

ه  منطقه را بیند و رھبريکا را در منطقه پر نماي امری از فقدان احتمالی ناشی دارند که خالی سعیعربستان سعود

اکنون مصر ھم  تالش دارد . ميه آگاھي و ترکی عربستان سعودیاسي و سیع نظامي وسیت ھاي فعالاز. رنديدوش گ

  . ديزماايقا شود و زور خود را بي شمال افرانه وياتر شرق ميکه وارد ت

 یشود و از سو یانه محسوب مي شرق مۀطيک سو  جزء حياز .  قرار داردیائي  جغرافیک موقف عاليمصر در 

قا را فراموش نکند، ي خود افریپلماسي کند مصر در دیجاب ميقا واقع است که اي افرۀ در قاریکيگر از  نگاه فزيد
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ان سه يم یجدد که رقابت يبدون ترد. ن قاره نسبت به گذشته وسعت بخشدي خود را دریقتصاد و ایاسيبلکه روابط س

 کشور یک از بحرانات کنونيچ يرا در ھي تواند دست باال داشته باشد زیکشور متذکره خلق خواھد شد، اما مصر م

ن ياد دارد که ايمصر به . ه است نکردیاده رويکه ز نيا ايست يماً داخل نيه مستقيمن و سوريانه مانند ي شرق  میھا

 داشت که ی و منطقه ئیت جھانيثي را ازنگاه حی عبدالناصر دوران درخشانیاست جمھوريکشور در زمان ر

 کوشد که ی میسيحال الس. ان گذاشتي پاۀل به آن نقطيمقابل اسرائ ١٩٦٧  ماه جون ۀشکست در جنگ شش روز

  . دياء نمايمصر را اح" عظمت"

 ی و نظامیائي، جغرافی تواند از نظرگاه فرھنگی، مصر ھنوز ھم می و اقتصادیاسي سۀديت عد رغم مشکالیعل

 یمصر دارا. رفته شده استي در جھان پذیاريث زبان معيح  مصر منیزبان عرب. ديانه خلق نمايمق  در شریوتفات

، یات عربي ادبی ھاالت خود را در رشتهي قابل اعبتار است که اکثر محصالن جھان اسالم تحصیپوھنتون ھا

 –و يت بزرگ جين کشور اھمي ای مصر برایائيت جغرافيموقع. ندي نمایل ميدر مصر تکم ینريو حتا انجات يالھ

"  صلحیژيسترات"کا در کتاب يس جمھور سابق امري رئیديجان کن. ر قابل انکار استيک داده است که غيژيسترات

 ۀي نظر به احصائ،ھمچنان". قاستي افرۀقاھره درواز"شد که ادآور ي به عمل آورد و یت مصر ذکريخود به اھم

ف پانزدھم قرار يل در رديکه اسرائ ی جھان است، در حالین قدرت نظاميمصر دھم" یقدرت آتش جھان "ۀسسؤم

 ی و  جھانیاتيت حيز به آن اھمي واقع است که کانال سوید گذاشت که مصر سر راه تجارت جھانيناگفته نبا. دارد

 بزرگ بتوانند ی ھاین باعث شده است  کشتيز اقدام نمود که اي کانال  سوۀ دو سال قبل به توسعیسيالس. داده است

  . ندي مصر نماۀب اقتصاد آشفتي را نصیشتري بیدين کانال بگذرند و عاي ااز

د و يل نماران حيانه از زمره اي  شرق می خود را با کشور ھایني اختالفات ذات البديدن به ھدف، مصر باي رسیبرا

د در داخل ھم در يک، مصر بايپلماتي و دیاسيورش سيم با أتو. کا خارج سازدير بار نفوذ امريخود را از ز

 ، یفقدان عدالت اجتماع. دي نمای خود را نو سازی و اقتصادیاسي، سیسسات اجتماعؤ خود توجه کند و میبازساز

است ي، سیدر جھان کنون.  مصر خواھد بودیاير راه اح دی مانع بزرگی فردی ھای و نبود آزادی طبقاتیتفاوت ھا

 یک کشوردر داخل مستحکم باشد، به ھمان اندازه مي که یابه ھر  اندازه .  با ھم گره خورده استی و خارجیداخل

 درداخل، مانع عمده در سر راه یآشفتگ.  کندیگرز بید و ادعاي خود با قوت تبارز نمایاست خارجيتواند در س

  .  مصر خواھد بودیانجھ  یاياح

د و با ي عرض اندام نمایک قدرت منطقه ئيث يگر به حين را دارد که بار دي ای با مالحظات باال، مصر توانمند

  . ابديگاه از  دست رفته را باز ي غرب، جایليط تحمي از شرایتک و رھائيپلمايورش سالم  دي

 

 

 


