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چکیده
روابط مصر و اسرائیل از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی همواره با فرازوفرودهای متعددی روبرو
بوده است .طی سالها مصر رهبری جهان عرب را در رابطه با منازعه اسرائیل و فلسطینیها بر

سیاست جهانی

عهده داشته است و همین مسئله بر اهمیت این کشور برای اسرائیل در خاورمیانه افزوده است.
اقتصادی و امنیتی گسترش یافت .پس از گسترش موج اعتراضات سیاسی و اجتماعی در
کشورهای عربی از سال  2111به بعد و با آغاز اعتراضات گسترده مردمی در مصر ،حسنی
مبارک از صحنه سیاست داخلی این کشور مجبور به کنارهگیری شد و در اولین انتخابات ریاست
جمهوری پس از خیزشهای اسالمی اخوان المسلمین بهعنوان باسابقهترین گروه اسالمگرای
مصر این منصب را در اختیار گرفت .با توجه به اینکه سیاست خارجی هر کشور در راستای
سیاست داخلی آن تنظیم می گردد ،به قدرت رسیدن اخوان المسلمین طبیعتاً سیاست خارجی
مصر را به طور عام و رابطه دو جانبه با اسرائیل را به طور خاص تحت تأثیر قرار داد .این مقاله
به بررسی روابط مصر و اسراییل با تاکید بر نقش اخوان المسلمین مصر در دوره پس از مبارک
پرداخته است.
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در دوره طوالنی ریاست جمهوری حسنی مبارک روابط مصر و اسرائیل در زمینههای سیاسی،

مقدمه
اخوان المسلمین یکی از گروههای سیاسی مهم و تأثیرگذار در سیاست داخلیی مریر
است که از آغاز شکلگییری در سیا  8291همیواره از شیرکت الیا آن در هر یه
داخلی مرر ممانلت به همل آمده بود .این گروه همواره رویکردی انتقادی بیه راتیار
و ترمیم گیری های سیاستمداران مریری داشیته اسیت و از هملیه میتقیدین ا یلی
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همراهی سیاستمداران مرری با اهداف و میااع آمریکا و اسرائیل به شمار میرود.
این پژوهش در دد بررسی تحوالت روابط دوهانبیه مریر و اسیرائیل بیا تأکیید بیر
رویکرد سازه انگارانه میباشد .به این میظور و برای بررسی رویکردها و راتار اخیوان
المسلمین از چارچوب نظری سازهانگاری استفاده میشود .بیه هقییده سیازه انگیاران
اییکه هر هاملهای هویت ملی خویش و ارزشها و هالیق ارهیگی و اکری خیود را

تحلیل سازه انگارانه روابط مصر و اسرائیل

چگونه تلریف می نماید در تلیین روند حرکت سیاست خارهی آن کشور تأثیرگیذار
خواهد بود .سازه انگاران ملتقدند که بازیگران برحسب ملانی ذهیی ،زبان و باورهای
خود که برآمده از تلقیهای هویتی آنهاست دست به کیش متقابل میزنید و طبق آن
واقلیت را میسازند و خود نیز ساخته میشوند .این پژوهش با بررسی این سؤا کیه
روابط مرر و اسرائیل ب ا تأکید بر هیبش اخوان المسلمین در چارچوب سازه انگارانه
قابل بررسی است به این نتایج رسیده است از آنهائیکه یک دولت بیر اسیان نیو
تلریف از هویت خود ههان اطراف خود را تلریف میکید و بر اسان آن دسیت بیه
کیش می زند و در این کیش واقلیت نظام بینالملل را می سیازد و خیود نییز سیاخته
می شود؛ بیابراین اندیشهها و تجربه تاریخی گروه اخوان المسلمین در تلریف آنها از
هویت و موقلیت خود در رابطه با اسرائیل تلییینکیییده اسیت و بیر ههیتگییری و
ترمیم گیری و رویکرد این گروه در سیاست خارهی خود تأثیر مییگیذارد .اهمییت
بررسی موضو اوق در این اسیت کیه بیا توهیه بیه موقلییت اسیتراتژیک مریر در
خاورمیانه و شما آاریقا و نقش مهم در روابط میطقهای و بیینالمللیی ،روابیط ایین
کشور با اسرائیل برای کشورهای میطقه به خریو

همهیوری اسیالمی اییران مهیم

است .برای بررسی موضو مورد نظر ابتدا به چارچوب نظری سازهانگیاری پرداختیه
می شود؛ سپس روابط مرر و اسرائیل از زمان تشیکیل اسیرائیل در  8291و رویکیرد
اخوان المسلمین به این روابط میورد بررسیی قیرار مییگییرد .در قسیمت بلیدی بیه
تاریخچه کوتاهی از شکل گییری و اهیداف و رویکردهیای اخیوان المسیلمین اشیاره
می شود .در بخش بلدی پژوهش تحوالت روابط دوهانبیه مریر و اسیرائیل پیس از
خیزش های اسالمی و تأثیر قدرت گراتن اخوان المسلمین بر ایین روابیط و واکییش
اسرائیل به تحوالت مرر بررسی می شود .در پایان هم ضیمن همیعبییدی بیه آیییده
روابط دو کشور و گزییههای احتمالی پیش رو اشاره خواهد شد.
 .1چارچوب نظری
سازه انگاران ملتقدند که بازیگران برحسب ملانی ذهیی ،زبیان و باورهیای خیود کیه
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برآمده از تلقیهای هویتی آنهاست دست به کیش متقابل می زنید و طبق آن واقلیت
سیاست خارهی یک کشور این است که یک دولت بر اسان نو تلرییف از هوییت
خود ههان اطراف خود را تلریف میکید و بر اسان آن دست به کیش میزنید و در
این کیش واقلیت نظام بینالملل را میسازد و خود نیز ساخته میشود .تحلییل سیازه
انگارانه متوهه نقش تاریخ در شکل دادن بیه سیاسیت خیارهی نییز هسیت در ایین
راستا سازهانگاری ملتقد است که هویت یک دولت با ارهاهاتی ارزشی به گذشیته و
آییده کشور شکل میگیرد (امیدی و رضائی.)992-992 :8921،
به نظر سازه انگاران ملیای بسیاری از کیشها را نمیتوان بیا پیرداختن بیه آنهیا
به هیوان متغیرهای سیجش پذیری که هلت راتار هستید اهمید بلکه بایستی بامطاللیه
انگارهها ،ه یجارهیا و سیایر ملیانی تکیوین دهییده بیه آن راتیار ،کیه خیود مسیتلزم
روش شیاسی تفسیری است ملیای کیشها را درک کرد (رسیولی ثیانی آبیادی:8929،
 .) 998بیابراین در اهم سیاست خارهی اخوان باید به نقش اسالم و آموزههای دیییی
به هیوان هیجارها و قواهد راتاری در تکوین هویت آنها توهیه کیرد .همیین هوییت
بخشی دین اسالم باهث تلریف دیگری به هیوان دوست ،دشمن و یا رقیب میشیود.
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را می سازند و خود نیز ساخته می شوند .نتیجه طبیلی ایین مسیهله در بررسیی راتیار

از طرای تجربه تیاریخی مریر و اخیوان المسیلمین از رابطیه بیا اسیرائیل و ایراز و
ارودهای این رابطه بیر درک آن هیا از هوییت مریر و خودشیان و در نتیجیه کییش
سیاست خارهی این گروه تأثیرگذار خواهد بود .این هویت کیه سیازه انگیاران آن را
به هیوان اهم و انتظارات خا

از خود ملیا میکیید به هیوان یک متغیر میانجی مییان

هیجارها و قواهد (ساختارهای ملانی بین االذهیانی چیه در سیطا داخلیی و چیه در
سطا بینالمللی) از یکسو و میااع کیشگران از سوی دیگر همل میکیید.
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 . 2بستر تاریخی روابط مصر و اسرائیل
از زمان استقال مرر از انگلیس ،پس از هیگ ههانی او و پیس از هویویت ایین
کشور در سازمان ملل متحد در سا  8292سیاست خارهی مریر در برابیر اسیرائیل
با اراز و ارودهای زیادی روبیرو بیوده اسیت .در سیا  8222همیا هبدالیا یر بیه
ریاست همهوری این کشور رسید و موضع مخالفی را نسبت بیه ریییم هیونیسیتی
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اتخاذ و اهراب را بیه هییگ بیا آن تشیویق کیرد .پیس از او انیور سیادات بیههییوان
رئیس همهور ،سیاست سازش با اسرائیل را در پیش گرایت .حسییی مبیارک هیم تیا
حدودی پیروی خطمشی سیاسی انورسادات بود.
در روابط مرر و اسرائ یل وهود مالحظاتی مثل میااع ملیی مریر ،همسیایگی ایین
کشور با السطین ،ایفای نقش رهبری ههان هرب ،حمایت از میردم السیطین و نیو
تلامالت آن با اسرائیل سبب پیچیدگیهای خا

گشته که بر اهمیت روابط دوهانبه

دو کشور می اازاید .نخستین هیگ میان دو کشیور در سیا  8291بیا اهیالم تشیکیل
اسرائیل درگرات .در این هیگ کشیورهای مریر ،سیوریه ،هیراق ،لبییان و اردن بیه
اسرائیل حمله کردند و با وهود تررف اراضیی زییادی از السیطین ،نهایتیا بیا اشیار
آمریکا و سازمان ملل مجبور به هقب نشییی شدند و اراضی مترراه را باز پس دادنید
(حسییی اائق .)821 :8928،هما هبدالیا یر در  ،8222بیا هیدف ایجیاد همهیوری
متحد هربی و تشکیل ارتش مشترک با سوریه متحد شد و کانیا سیوئز را کیه تیا آن
زمان در اختیار اروپائیان بود ملی اهالم کرد .در واکیش به این اقدام ،بریتانییا ،ارانسیه
و اسرائیل به حرای سییا حمله کردند و نیروهای بریتانیا و ارانسه وارد کانا سیوئز

شدند اما به دنبا اشارهای بینالمللی به خرو

از سیوی اییاالتمتحیده آمریکیا و

سازمان ملل متحد مجبور به هقب نشییی از کانا سوئز شدند؛ اما به اسرائیل تویمین
داده شد که تیگه «تیران» که توسط مرر بسته شده بود و مسیر کشتیهایی بود که بیه
بیدر اسرائیلی «ایالت» میراتید ،بازگشایی می شود؛ زییرا ایین دولیت بیرای حفی و
بقای خود نیاز به دسترسی به دریای سرخ دارد .در واقع حیدود  2در ید از واردات
اسرائیل از طریق این تیگه وارد میشود .در  8221هم اسیرائیل در هیگیی  2روزه بیا
انهدام نیروی هوایی مرر ،کیتیر نیوار غیزه و یحرای سیییا را در دسیت گرایت.
سازمان ملل قطلیامه  999را مبیی بر هقب نشییی اسرائیل از این میاطق ادر کرد کیه
بر اسان آن این کشور باید به مرزهای قبل از یوئن  8221بیازگردد .در ایین هییگ،
مرر متحمل شکست سختی شد .پس از درگذشت هما هبدالیا ر در  ،8211انیور
سادات در  8218اهالم کرد که در ورتی که اسرائیل به مرزهای  8221هقب نشیییی
وارد ملاهده لا شود؛ اما اسرائیل حاضر به خیرو از یحرای سیییا و نیوار غیزه
نشد .در نتیجه آتش هیگ  8219شللهور شد و با پیروزی مریر و اهیراب بیه پاییان
رسید .حوور انور سادات ،رئیس همهور مرر در «کیست»در سیا  8211و پیس از
آن اموای توااقنامه «کمپ دیوید» در  81سپتامبر  8211و اموای «پیمیان یلا» در
 8212نقطه هطف روابط سیاسی میان دو کشور محسوب میشود.
اسرائیل با باز پس دادن بخشهای باقیمانده یحرای سیییا امتییاز بزرگیی را از
مرر گرات .درنتیجه این قرارداد شکاف قابل توههی مییان اهیراب بیهوهیود آمید و
اسرائیل توسط مرر یلیی بزرگترین و بانفوذترین کشور هربیی بیه رسیمیت شییاخته
شد .این امر تأثیر به سزایی در تأمین میااع سیاسی رییم هیونیستی داشیت .تیالش
مرر برای سازش میان دو طرف اسرائیلی و السطییی و تشویق اهراب به هادیسازی
روابط با اسرائیل ،امتیازی غیرقابلچشمپوشی برای این رییم محسیوب مییشیود .بیه
دنبا این اتفاق سران هرب در بغداد گرد هم آمدند و ضمن تحریم این اقیدام مریر،
دو گزییه پیش روی این کشور گذاشتید؛ مرر یا باید از توااق نامه یلا بیا اسیرائیل

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة چهارم ،زمستان 3131

کید و بر اسان قطلیامه  999سازمان ملل متحد راتار کید حاضیر اسیت بیا اسیرائیل
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رف نظر میکرد یا از اتحادیه هرب خار می شد .مرر ضیمن اهیالم پایبییدی بیه
ملاهدات با اسرائیل هواقب آن را پذیرات .پیس از میدتی کشیورهای هربیی دوبیاره
روابط خود را با مرر از سر گراتید و سفارتخانههای خود را در این کشیور دوبیاره
الا نمودند .در این دوره مرر ضمن کیار راتن از رهبری ههان هرب در میاقشیات
اهراب و اسرائیل و همچیین دوری از بلوی از کشورهای متحد خیود در خاورمیانیه
بییه آمریکییا و اسییرائیل نزدیییکتییر شیید (مییروری بییر روابییط خییارهی رییییم
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هیونیستی.)929-921 :8912،
به موهب قرارداد کمپ دیوید مسهله السطین و بیتالمقیدن بیه آیییده موکیو
گردید .با برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور برای اولین بیار در تیاریخ ملا یر
مرر در  92اوریه  8211پرچم اسرائیل در قاهره به اهتزاز در آمد (انوشه-12 :8912،
 .)19از اوایل دهه  8211میالدی روابط دو کشور در ابلاد سیاسی ،اقترادی و امییتی،
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در س طوح رسمی آن و بیه رغیم ادامیه سیوهتفاهم در سیطوح مردمیی و غیررسیمی
گسترش یاات.
پس از کمپ دیوید ،مرر سا ها به هیوان نقش مییانجی بیرای بهبیود و برقیراری
لا میان سازمان آزادیبخش السطین و اسرائیل تالش کیرد و در واقیع قبیل از 89
سپتامبر  8229که قرارداد غزه-اریحا امواه شد هیچ کشیور هربیی بیه هیز مریر بیا
اسرائیل روابط دیپلماتیک و رسمی نداشته است (هبدالمجید.)19 :8912،
پس از قرارداد غزه اریحا تمایلی همومی از سوی کشورهای هربی خاورمیانیه بیه
سوی اسرائیل به وهود آمد .این گرایش اگرچه با انگیزههای متفاوتی همراه بود اما از
نظر سران هرب ب لد از امویای ایین قیرارداد بیین طیراین ا یلی میازهیه در مسیهله
السطین دیگر زمییهای برای داا از حقوق السطیییها در برابر اسرائیل دیده نمیشید
( راف یزدی و باقری زاده .)812 :8921،از دهه نود به بلد مرر بیه رهبیری حسییی
مبارک نقش الا تری در مذاکرات بر ههده گرایت .درک و برداشیت ذهییی رهبیران
مرر از همله سادات و بلد از آن مبارک ،آنها را به این نتیجه رساند که برای موازنه
تهدید و رسیدن به میااع حداقلی در نظام بینالملل باید با اسرائیل به یلا برسیید و

برای اییکه بتوانید راهبردهای خود را در این ساختار دنبا کیید باید لا با اسیرائیل
را قبو کیید .در این دوره با وهود مخالفت اکثرییت میردم و هیمچییین گیروههیای
مختلف داخلی در مرر ،ارتش و رهبران سیاسیی و نظیامی مریر ملاهیده یلا بیا
اسرائیل را اموا کردند .روابط سیاسی میان قاهره -تل آویو طی دهههای اخییر هرگیز
روند هادی نداشته است و همواره تحت تأثیر سیاستهای میطقهای اسرائیل و میازهه
اهراب و اسرائیل بوده است .به همین دلیل از روابط دو کشور بههیوان « یلا سیرد»
نام برده می شود .در این دوره دو طرف ضمن اییکه هیوز هم به هم از دریچه موازنه
تهدید نگیاه میی کییید بیه الالییت هیای اقتریادی روی آوردنید (احمیدی و بییدا
خانی.)28-92 :8928،
شرو هدی و هلیی تالشها برای گسترش روابط اقترادی دوهانبه از نیمیه دوم
دهه نود میالدی و به طور مشخص از سا  8222یلیی زمان پیشیهاد آمریکا به طراین
پرویه دور گاز مرر به اسرائیل نیز از همله مهمترین توااقیات دوهانبیه اقتریادی
میان دو کشور است (ذاکری.)11-21 :8921،
در دوره مبارک همکاری های دوهانبه روند رو به گسترشی را طی کیرد .ویژگیی
ا لی سیاست خارهی مرر در دوره مبارک پیوند مستحکم آن با میااع ملی در ظاهر
است .مبارک سیاست خیارهی و دیپلماسیی مریر را در امتیداد چیید مسییر میوازی
هدایت میکرد که اهم آنها هبارتید از:
 -8تالشهای مداوم برای گسترش میاسبات با اهراب و دنبالهروی آنها از مرر
 -9پایبیدی کامل به لا و سازش با رییم هیونیسیتی و تلهید همیههانبیه بیه
روند لا و قطعنامههای بینالمللی
 -9ااییزایش نفییوذ در آاریقییا و ایفییای نقییش مییداوم برتییر و حوییور مییداوم در
حیه های آن(موسی .)11 :8912،بلد از انقالب مرر ،مهم ترین چالشی که در روابط
این دو کشور به وهود آمده و قدرت ااکار همومی و نقش هاملیه میدنی در هر یه
سیاست داخلی مرر را به تریویر کشییده اسیت ،تسیخیر سیفارت اسیرائیل توسیط
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مرری و اسرائیلی در انلقاد قرارداد میاطق یلتی کیفی موسوم به «کوئیز» مییباشید.
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انقالبیون بود .می توان این نکته را هیوان کرد که با اازوده شدن نقش هر ه سیاسیت
داخلی مرر و ااکار همومی در روابط با اسرائیل ،یکی از مهم ترین تیأثیرات انقیالب
مردمی مرر تغییر روند تلاملی  -امییتی مریر و اسیرائیل بیه ییک ملادلیه تقیابلی -
امییتی به ترتیب در سطا مردم  -دولت است که باهث میشود دو دولیت ،بیه وییژه
دولت مرر ازیک طرف با اشار امریکا و ارتش و از طرف دیگر با اشار ااکار همومی
و گروه های سازنده هر ه سیاست داخلی ،ترمیماتی در آییده روابط این دو کشیور
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بگیرد که هدف او آن تأمین میااع ملی و رضایت کارگزاران سیاست داخلیی باشید.
البته نباید از این نکته بگذریم که چه در گذشته و چه در آییده ،ارتش یکیی از مییابع
ا لی قدرت در هر ه سیاست داخلی مرر است که میتواند در آییده روابیط مریر
و اسرائیل تأثیرگذار باشد و اشار و کمک های امریکا بیه دولیت و ارتیش مریر نییز
ترمیمات مردمی دولت را که برای رضایت کیارگزاران و گیروههیای سیاسیت سیاز
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داخلی گراته شده است ،متلاد و یا خیثی میکید .روابط مرر و اسیرائیل طیی سیه
دهه گذشته دستخوش انوا تحوالت بوده است .درواقع پس از سقوط مبارک ،ااکیار
همومی مرر ،خواهان تغییرات اساسی در همه مسائل داخلی و خارهی بودهانید .بیر
همین اسان ملاهده لا و آییده روابط با اسرائیل یکی از دغدغههای ا یلی میردم
مرر و همچیین مطالبات آنها از ریاست همهوریهای بلید از مبیارک بیوده اسیت.
مهم ترین گروهی که در مرر به رابطه با اسرائیل از بلد هقیدتی و اییدئولوییک نگیاه
میکید ،اخوان المسلمین است (احمدی و بیدا خانی.)21-22 :8928،
 .3اخوان المسلمین در عرصه سیاسی مصر
روند شکل گیری حرکت اسالمی سازمان یااته از مرر بیه دیگیر نقیاط ههیان اسیالم
سرایت کرد و ظهور اخوان المسلمین آغاز این ارآیید بود .اهتیدا گرائیی و گیرایش
اسالمگرایان به سوی هامله مدنی و مشارکت سیاسی مسالمت آمیز و دوری هستن از
خشونت و رویارویی مسلحانه نیز برای نخستین بار از سوی اسالمگرایان مریری در
پیش گراته شد و به سایر نقاط ههان هیرب گسیترش یاایت .در دهیه  8221اخیوان
المسلمین پس از سا های زندانی ،سیاست اهتدا در پییش گرایت و بیا خیطمشیی

گروه های رادیکا مخالفت نمود .از اوایل دهه  8211هم اخوان المسلمین مواق شید
بسیاری از اهوای سابق گروه های رادیکا را هیذب کیید و اسیتراتژی میانیهروی و
اهتدا را در حیه سیاسی اسالمگرایی مسلط کید (احمدی.)819-818 :8921،
تا آغاز هیگ ههانی دوم ،اخوان المسلمین بر طبق هقیده خیود در پیی برپیایی و
ساختن امت و حکومت اسالمی در درون هامله مرر بیود .بیا تأسییس اسیرائیل در
 ،8291مسهله السطین بیه همیده تیرین مشیکل ههیان هیرب و بیه طیور طبیلیی بیه
د مشغولی اساسی اخوان تبدیل شد .این گروه با شرکت در هیگ هلیه اسرائیل نقش
مهمی در پشتیبانی از السطیییان و برانگیختن احساسات مذهبی ایفا کرد .بیا اایزایش
محبوبیت اخوان المسلمین ،حساسیت دولت نسبت به آنها اازایش یاایت و آنهیا از
سوی دولت بیه تیالش بیرای تیرور مقامیات مریری میتهم شیدند .در نتیجیه کلییه
الالیتهای آنها غیرقانونی و میحل اهالم گردید .در  8228این گروه الالیت خود را
و وا  .)991 :8912،پس از یک دوره همکاری ،از  8229تا  8211مرحله تشییج بیین
اخوان و حاکمان مرر بود؛ زیرا هما هبدالیا ر چیدان اهتقادی به اهیرای شیریلت
اسالمی و مداخله شریلت در امور دولت نداشت .در نتیجه انباشت اختالفها ،نا یر
در  8229اخوان المسلمین را میحل اهالم کرد.
در دهه  8221که نا ر در هدائی سیوریه ،هییگ یمین و مشیکالت اقتریادی
گراتار شد مرحله هدید ظهور اخوان در  8229ارارسیید .شکسیت مریر در هییگ
 8221با اسرائیل باهث بحران مشروهیت در کشور شد و توده میردم چییین برداشیت
کردند که سوسیالیسم و پان هربیسم راه حلی بیرای مشیکالت هاملیه نیسیت و تیهیا
راه حل اسالم است .اخوان المسلمین خأل ایدئولوییک بلد از هیگ را ار یتی بیرای
تجدید حیات خود یاات .در دهه  ،8211نظریات سید قطیب موهیب برداشیتهیای
مختلف و در نتیجه انشلاب در درون اخوان المسلمین شد .با به قدرت رسییدن انیور
سادات و آزاد شدن رهبران اخوان از زندان این گروه دوبیاره بیه بازسیازی و احییای
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از سر گرات و با ااسران آزاد تمانهایی برای براندازی رییم برقرار کیرد (اسیپوزیتو
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خود پرداخت اما در دوران ریاست همهوری انور سادات نیز از سیوی حکومیت بیه
رسمیت و قانونی شیاخته نشدند (محمودیان.)812-811 :8928،
با به قدرت رسیدن حسیی مبارک در  ،8218اخوان المسلمین در انتخابات سیا هیای
 8219و  8211شرکت کرد و به پیروزیهای چشیمگییری دسیتیاایت .در دهیه 21
رییم مشارکت ازاییده و آشکار گروه در حییات میدنی و سیاسیی را تهدیید بزرگیی
برای مشروهیت روبهزوا خود در میان خود در میان مرریان میدید.
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دوران ریاست همهوری حسیی مبارک ،دوران بسیار پر اراز و نشیبی برای اخوان
المسلمین محسوب می شد .سیاست حسیی مبیارک تیا زمیان سیقوطش در  9188بیر
اهما اشار دورهای بر این گروه استوار بود .الزم به ذکر اسیت میذاکره و سیازش بیا
اسرائیل نیز در دوره حسیی مبارک هیبهای اراملی به خود گرات و شامل میانجیگری
برای سایر کشورهای هربی و گروه های السطییی شد .در این میان اخیوان المسیلمین

تحلیل سازه انگارانه روابط مصر و اسرائیل

که کماروغ ترین دوران الالیت سیاسی خود را طی میکرد در این ملادله هیچ نقشیی
نداشت .در این دوره مبارک پایه راهبردی غرب و آمریکا در میطقه برای نهایی کردن
ارایید سازش محسوب میشد و هرچه در این نقش پااشاری مینمیود اا یلهاش بیا
مردم و تیوده هیای مسیلمان در مریر و سیایر کشیورهای هربیی اایزون مییگشیت
(سلطانشاهی.)992 :8928،
 .4خیزشهای اسالمی و ظهور و سقوط اخوان المسلمین مصر
از زمان سرنگونی مبارک شایلات زیادی در مورد اخوان المسیلمین مطیرح شید کیه
آنها در ورتی که به قدرت برسید یک کشور اسالمی با قوانین سخت اسالمی را بیه
اهرا خواهید گذاشت .در پاسخ به این شایلات این حزب در همان روزهای نخسیت
سرنگونی مبارک ،اقدام به تأسیس حزب سیاسی «هیدالت و آزادی» بیههییوان شیاخه
سیاسی گروه کرد و تأکید نمود که در مرر آییده برای ترویج دموکراسی و مشیارکت
در حکومت تالش خواهید کرد .دو روز پیس از سیرنگونی مبیارک از قیدرت در 89
اوریه ،شورای هالی نظامی اهیالم کیرد تیا برگیزاری انتخابیات پارلمیانی و ریاسیت
همهوری که در  2ماه آییده انتخاب می شود بر سر قیدرت خواهید مانید؛ امیا دوران

حکومت نظامیان هم با اهتراضات مردمیی مواهیه شید؛ زیرابیه اهتقیاد میردم اهیداف
انقالب هیوز محقق نشده بود و انقیالب در آسیتانه انحیراف قیرار داشیت .از هملیه
خواستههای انقالبیون تلیین هدو زمانبیدی برای انتقا قدرت از شورای نظامی بیه
یک حکومت غیرنظامی بود .سرانجام انتخابات پارلمانی در ماههای نیوامبر و دسیامبر
 9181و یانویه  9189برگزار شد .در این انتخابات ائتالف نیروهای اسیالمگیرا شیامل
حزب هدالت و آزادی به هیوان شاخه سیاسی اخوان المسلمین مریر بیه مجلیس راه
یاات .در اوضا هدید مرر اسالمگرایان بهویژه هماهت اخوان المسیلمین در مرکیز
تحوالت آییده قرار داشتید (مرادی.)811 :8928،
پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی مرر در انتخابات ریاست همهوری یوئن سا
 9189هم «محمد مرسی» نامزد حزب هدالت و آزادی به مقام ریاست همهوری ایین
کشور دست یاات .تحوالت داخلی مرر نقطه هطفی در تحو الگوی راتاری اخوان
داخلی و به تبع آن در سیاست خارهی مرر ،روابط مرر با اسرائیل و آیییده آن بلید
از تحوالت سا  9188توهه زیادی را به خود ملطوف کرد .زیرا این روابط در طیو
سه دهه دستخوش انوا تحوالت بوده است.
پیش از سقوط مبارک ،دولت در برابر هامله میدنی در مریر مسیتقل بیود و در
هر ه سیاست داخلی و خارهی به تیهایی ترمیم می گرات .در رابطه با اسرائیل نییز
ااکار همومی و گروههای سیاسی مرر نمی توانستید اظهار نظر کیید و هیواملی مثیل
برداشتهای ذهیی رهبران ،ساختار قدرت بینالمللی و مسیهله امیییت هوامیل ا یلی
برای ترمیم گیری در رابطه با اسرائیل بودند .خییزشهیای اسیالمی در مریر هیریر
سیاست داخلی و نقش ااکار همومی را به ترمیم گیری سیاست خارهی مرر اازود.
به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی و ریاست همهیوری نییز بیر
حساسیت روابط دو کشور اضااه نمود؛ زیرا اخوان المسلمین مهمترین گروهی اسیت
که به رابطه با اسرائیل از میظر هویتی ،ایدئولوییک و هقیدتی می نگیرد .توضییا داده
شد که بر اسان دیدگاه سازهانگاری تلریف بازیگران از هویت خودشان بیر تلرییف
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المسلمین در این کشور بود .در میان تمام نتایج و تغییرات ناشی از انقالب در هر ه
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آن ها از سیاست خارهی و محیط بین المللی تأثیر مستقیم دارد .انقالب مرر بیهطیور
بالقوه به دو دلیل تأثیر بیشتری بر سیاست بینالملل به های گذاشت .نخست به دلییل
نقش مهم مرر به هیوان یک متحد میطقهای مهم برای آمریکا و دوم بیه دلییل روابیط
مرر و اسرائیل و مسهله کشمکش اهراب و اسرائیل .اخوان المسلمین بیههییوان ییک
سازمان اسالمی ،موضع ضد اسرائیلی خود را نمایان ساخته و اسرائیل را یک نییروی
اشغالگر می داند .همچیین بر حمایت خود از حمان و السیطین تأکیید کیرده اسیت
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(احمدی و بیدا خانی .)21-22 :8928،بیابراین یکی از دغدغههیای ا یلی اسیرائیل
پس از خیزشهای اسالمی روابط دوهانبهاش با مرر میباشد و بیه قیدرت رسییدن
اخوان المسلمین و حاکم شدن گرایشهای آنان بر دسیتگاه سیاسیت خیارهی مریر
تهدیدی برای این کشور محسوب میشود.
موضع اسرائیل در قبا انقالب مریر در بیشیتر مواقیع بیه مبالغیه و هیدم تیوازن
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متمایل بود .چرا که انقالب مرر به سبب مواقیت در برانیدازی هیمپیمیان اسیرائیل،
یلیی مبارک ،این ترن را به همراه داشت کیه ریییم هدیید ماهییت روابیط مریر و
اسرائیل را تغییر دهد و این ترن با اظهارات و بیانات اغراقآمییز مسیهوالن و تحلییل
گران سیاسی درباره لغو قرار داد لا ،خرو نیروهای چیدملیتی ،بستن کانا سیوئز
و خلیج هرب برای کشتی های اسرائیلی و نگرانی ناشی از توقف چیدهفتهای یدور
گاز مرر به ا سرائیل بیه دلییل انفجیار لولیه گیاز در یحرای سیییا نییز همیراه شید
(محارب .)919-921 :8921،به ورت کلی مهم ترین هوامل نگرانیهیای اسیرائیل از
اوضا میطقه بلد از بیداری اسالمی هبارتید از( :بریری و بلیانی)889 :8921،
 -8سقوط مبارک بههیوان متحد استراتژیک اسرائیل
 -9کاهش هایگاه آمریکا در خاورمیانه به هلت سیاستهای این کشیور در زمیان
حکومتهایی که در آنها انقالب ورت گراته است.
 -9پیامدهای سازش میان تشکیالت خودگردان و حمان در السیطین بیه دنبیا
خیزشهای اخیر
 -9به خطر ااتادن سازش اسرائیل با مرر

 -2انحراف ااکار همومی ههیان از خطیر هسیتهای ،بیهایینترتییب کیه اییران از
وضلیت کیونی برای اازایش قدرت خود استفاده کید.
 -2اردوگاه مقاومت میتواند در میان رییمهای اهتیدا گیرای هربیی بیرای خیود
حامیان هدیدی هلب کید.
 -1از بین راتن امییت در شبههزیرهی سییا
 -1انزوای ههانی اسرائیل و بحران در روابط آن با اروپا و آمریکا
اسرائیلی ها ملتقدند که خیزش های اسالمی به ایجاد ناامیی و هیر ومیر در میطقیه
خواهد داشت و چالشهای امییتی زیادی اراروی اسرائیل ایجاد خواهد کرد .هیواملی
که ارایید حرکت و هیبش اسالمی را در هامله مرر به نتیجه رساند را مییتیوان در
مؤلفه های ذیل دید :اازایش ازاییده اقر ،نابسامانی وضیع اهتمیاهی-اقتریادی آحیاد
مردم ،تحقیرهای مکرر مردم توسط حاکمیت از شکسیت در هییگ  8221گراتیه تیا
ناگوار ملیشتی  21در د مردم هامله مریر ،هیدم توهیه دولیتمیردان مریری بیه
خواسته های دییی-مذهبی هامه مردم از همله اهرای شیریلت اسیالمی آنگونیه کیه
شایسته و بایسته هامله دییی است ،به سخره گراتن باورهای سیاسیی و دیییی میردم
(تیفر از اسرائیل و سلطه روزاازون آمریکا بیر میطقیه) و ا یرار شیدید حاکمییت در
حمایت از ظلم اسرائیل در حق مردم السطین به ویژه مردم غیزه .ایین هوامیل باهیث
انباشت نارضایتی گسترده مردم مرر در کلیت اقشار آن در طو این چید دهیه شیده
بود (محمودیان ،)881 :8928،و با بهرهگیری از روزنههای امید ناشی از خییزشهیای
اسالمی زمییه ظهور و بروز پیدا کرد .در این میان اخوان المسلمین با تجربه مبیارزاتی
و سیاسی طوالنی خود ،تشکیالت میسجم و نفوذ گستردهای که در الیههای مختلیف
هامله مذهبی مرر داشت توانست نقش مؤثری در تحوالت  9188مرر ایفا کیید .از
طرف دیگر ،اسرائیل از زمان به رسمیت شیاخته شدنش توسط مریر یمیمیتیرین
رابطه را در بین کشورهای همسایه خود با مرر داشته است و تحوالت داخلی مریر
و سقوط متحد دیرییهاش در میطقه نگرانیهای همدهای برای این کشور بوهود آورد.
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قرارداد کمپ دیوید ،اساد روزاازون الیگارشی حیاکم ،نیابرابری اهتمیاهی ،وضیلیت
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تحوالتی که به طورکلی خاورمیانه و به طور خا

مرر دستخوش آن شیده اسیت از

دیدگاه اسرائیل از اهمیت استراتژیک زیادی برخیوردار اسیت .تفکیر اسیرائیلیهیا در
مورد امییت ملی با این ارض آغاز میشود که اسرائیل درگیر نبرد برای بقاست .آنهیا
خود را با دو مسهله درگیر مییدانیید -8:مقابلیه بیا تهدیید نظیامی کشیورهای هیرب
همسایه؛-9تالش برای شیاساندن خود به هیوان یک دولت مشرو حاکم (قهرمان پور
بیاب.)811 :8919،
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از همین رو قرارداد لا با مرر که نقش استراتژیک مهمی برای اسیرائیل دارد
و تکیهگاه بخش همده مفروضات امییتی اسرائیل طی سه دهیه اخییر اسیت .هرگونیه
تغییری در نظام مرر بهویژه امکان او گیری قدرت اخوان المسلمین ،ا یو امیییت
اسرائیل را با تغییر همراه میکید .به همین ههت اسرائیل وضلیت مرر را از نزدییک
دنبا کرده و میکید .تحوالت مرر بههیوان پرهملیتترین کشیور هیرب در میطقیه

تحلیل سازه انگارانه روابط مصر و اسرائیل

خاورمیانه ،اولین امواه کییده قرارداد لا با رییم هیونیستی ،کشوری دارای نقش
کلیدی و الهام بخش در ههیان هیرب ،تیأثیر و نفیوذ احیزاب اسیالمگیرای مریر در
کشورهای سوریه و اردن و از همه مهمتر حدود  21کیلیومتر میرز مشیترک مییان دو
کشور بر امییت این رییم تأثیر مستقیمی خواهد داشت (دهقانی ایروزآبادی و ارازی،
 .)921 :8928مرر از سایر کشورها برای اسرائیل مهم تر است .این اهمیت را میتوان
در سخیان رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل در مراسیم تودییع خیود دیید کیه اظهیار
داشت قبل از حوادث مرر و سقوط مبارک ،دکترین نظامی ارتش اسرائیل بر اسیان
تهدید از شما طراحیشده بود و تیها تهدیدی که ترور میشید از مرزهیای شیمالی
یلیی لبیان بود .پس از راتن مبارک مرزهای هیوبی اسرائیل رفنظیر از اییکیه چیه
دولتی ممکن است روی کار آید به مرز تهدیید تبیدیلشیده اسیت .بییابراین بایید در
دکترین نظامی اسرائیل تجدیدنظر و نیروهای خود را تقسیم کییم .اسرائیلیها اهتراف
کرده اند که روابطشان با مرر در خرو

همکاریهای امییتی بسیار اراتیر از کمیپ

دیوید بوده است .دولت بلدی مرر هر دولتی باشد با اسرائیل حداکثر در چیارچوب
کمپ دیوید رابطه خواهد داشت نه اراتر از آن .بیابراین ییک همکیاری بسییار میؤثر

اطالهاتی و امییتی را ازدستدادهانید (اسیداللهی .)82 :8928،از سیا  9189بیه بلید
چهار محور و موضو اساسی و استراتژیک هزه اولویتهای سیاست خارهی مریر
در زمان اخوان المسلمین بود:
 -8بازیابی نقش و اقتدار مرر در الهام بخشی به ههان هرب و تالش در راستای
برقراری دوباره توازن در روابط خارهی خود ،یلیی مرر نقش ازدستراته میطقیهای
خود را بار دیگر به دست آورد و مستقل از قدرتهای خارهی همل کیید و خیود را
از رخوت و رکود گذشته رها سازد.
 -9چگونگی برخورد با قرارداد کمپ دیوید و آییده روابط با اسرائیل در سیایهی
حمایت از حقوق مشرو مردم السطین
 -9چگونگی میاسبات با آمریکا
-9چگونگی میاسبات با همهوری اسالمی ایران (محمودیان.)8928:889،
به طور خا

 ،توهه آمریکا را از تمرکز بر مسیائل حسیان بیرای اسیرائیل از هملیه

برنامه هسته ای ایران کاهش داده است .آییده روابط مرر و ایران هم از همله مسیائل
مهم برای اسرائیل است زیرا ایران و مرر پس از قرارداد کمیپ دیویید ااقید روابیط
دیپلماتیک رسمی با یکدیگر هسیتید .هرگونیه تجدییدنظر و تغیییر احتمیالی در ایین
موارد ،موازنه قوا در میطقه و آییده اسرائیل را با تغییرات همیده مواهیه مییکیید کیه
میتواند موضو پژوهشهای بلدی قرار گیرد.
بهطورکلی در پژوهشهای مربوط به مرر پس از تحوالت  9188و به قدرت رسییدن
اخوان المسلمین سه احتما در خرو

رابطه ایین کشیور بیا اسیرائیل مطیرحشیده

است:
 -8ادامه یااتن روابط حسیه مثل دوره مبارک
 -9قطع کامل و بحرانی شدن روابط مرر و اسرائیل
 -9ادامه روابط اما در حالت سرد و شکییده
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در مورد دو گزییه اخیر مخترر باید گفت که تحوالت ههان هرب بهطورکلی و مرر
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در چارچوب سازهانگاری و در شرایط هدید میطقهای و بینالمللی باید بیین اخیوان-
المسلمین به هیوان هیبش و اپوزیسیون در زمان حکومت مبارک و اخیوان المسیلمین
در مسید ریاست همهوری و اکثرییت مجلیس و اخیوان المسیلمین اللیی و بلید از
مرسی تفاوت قائل شد .هیبش به هیوان نیروی مخالف ،الزامات خا

خود را دارد و

دولت به مفهوم مدرن آن دارای تلهدات ویژهای است .در بررسی ههتگیری اخیوان
المسلمین پس از به قدرت رسیدن بیه نظیر مییرسیید کیه بیا توهیه بیه رویکیرد و
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ارزش های خود که به هویت و میاالش شکل میدهید ،مواضع و سیاستهای گذشته
خود در برابر اسرائیل را به خرو

در مسهله السطین ادامه دهد و بیر ایسیتادگی در

مقابل اسرائیل و داا از مردم السطین به طورهدی تأکید کید .بر ایین اسیان اخیوان
المسلمین همواره مخالف رویکرد رییمهای هربی برای سازش و همکاری با اسرائیل
بوده اند و حمایت از مردم السطین در برابیر اشیغالگری را ضیروری و دایا از آن را

تحلیل سازه انگارانه روابط مصر و اسرائیل

مشرو و از میظر دییی واهب میدانید .در واقع اخیوان المسیلمین بیا نیوهی تویاد
روبرو بوده است .به نظر میرسد پس از کسیب قیدرت و روبیرو شیدن بیا واقلییت
اخوان المسلمین بیا بر شیرایط هدیید تیا حیدود زییادی در ارزشهیا و انگیارههیای
هویت ساز خود تجدیدنظر کرده و درنتیجه هویت و میااع هدیدی برای خود تلریف
و در راستای آن به الالیت پرداختید.
در راستای همین پارادوکس دائمی در روابط دوهانبه با اسیرائیل بیود کیه «خالید
الزهفرانی» یکی از اهوای بارز و مهم اخوان المسلمین ترریا کرده است که حیزب
هدالت و آزادی دقیقا همان برنامه های حزب هدالت و توسله ترکیه را دنبا خواهید
کرد و با الهام از رویکردهای این حزب سیاستهای خود را پیش میبرد (هوان پیور
و بیی هاشمی .)21 :8921،در مرر پس از  9188اوضیا نابسیامان اقتریادی ،اقیدان
نظام سیاسی مردم سیاالر و نفیوذ گسیترده ارتیش در اداره امیور کشیور باهیث بیروز
نارضایتی شده بود و اخوان با بهره گیری از تجارب کشورهای اسالمی پیشیرو سیلی
در راع مشکالت مذکور داشت .اما باید توهه داشت کیه در چیارچوب ایین قرائیت
هدید از اسالم خواهی ،دولت ترکیه از یکسیو در سیاسیت داخلیی اقیدام بیه اتخیاذ

سیاست های سکوالریستی و دموکراتیک در هاملهای مسلمان نمود و از سوی دیگیر
سیاست خارهی خود را بر مبیای «هملگرایی ایدئولوییک» به ملیای پیگییری مییااع
ملی و استفاده از رویکردهیای اییدئولوییک سیازماندهی کیرد .ترکییه نشیان داد کیه
می توان دولتی دموکراتیک بیود و درهیینحیا دارای ارتباطیات همییق بیا آمریکیا و
گرایش های ضد اسرائیلی توأمان بود .اما استفاده از این تجربه برای مرر با مشیکالت
و موانلی روبرو است و اخوان میبایید بیرای رایع آنهیا در الگیوی خیود تغیییرات
اساسی ایجاد کید .با توهه به آموزههای دییی و تمایالت اسالم خواهانه در میان مردم
مرر نسبت به هامله ترکیه ،سیاست داخلیی اخیوان رنیگ و بیوی میذهبی بیشیتری
داشت اما در اوای خارهی از مشابهتهای بیشتری با رویکرد ترکیه برخیوردار بیود
(مییرادی .)812-819 :8928،حا ییل تییالشهییا و اقییدامات اخییوان المسییلمین و
رئیس همهور میسوب به آن ها در سیاست داخلی و خارهی مرر چیین بود کیه پیس
تحقق خواستهها و اهداف خود را نیامواق و ناکیام دیدنید در اهتیراض بیه اقیدامات
دولت خواهان برکیاری چید تن از وزرای کابییه و بهبود اوضا شدند .هدم شییاخت
کاای از هر ه سیاسی مرر و دو قطبی شدن هاملیه بیه اسیالمگراییان و غیراسیالم
گرایان ،گسترش روزاازون اقر اقترادی و هجز دولت مرسی از پاسخگویی بیه ایین
مشکالت ار ت تاریخی دیگری برای بازگشت نظامیان بیه هر یه قیدرت سیاسیی
اراهم نمود.
برخی از تحلیلگران ملتقدند انتخاب محمد مرسی برای تردی پست ریاسیت
همهوری اشتباه بود زیرا او حائز شرایط الزم و ضروری برای احراز این سمت نبیود.
او با دیدگاهها و مواضع یک حزب و هووی از اخوان المسلمین به اداره امور کشیور
پرداخت و اارادی را پیرامون خود به میا ب دولتی گمارد که مهارت و تجربیهای در
این زمییه نداشتید .هلی رغیم وهیده دولیت مبییی بیر بهبیود شیرایط و رسییدگی بیه
خواستههای مردم ،در اوایل یوئن  9189و درحالیکه تیها ییک سیا از همیر دولیت
میگذ شت ،محمد مرسیی در هرییان کودتیای وزییر دایا کابیییه خیود «هبیدالفتاح
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از گذشت یک سا از دوره ریاست همهوری مرسیی ،میردم مریر کیه دولیت را در
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السیسی» از قدرت برکیار شد و دور تازه ای از تحوالت سیاست داخلی و خارهی در
مرییر آغییاز شیید .همزمییان بییا برکیییاری محمیید مرسییی ،اخییوان المسییلمین هییم بییا
محدودیتهای بسیاری روبرو شد.
نتیجهگیری
یکی از مسائل مهم در سیاست خارهی مرر ،رابطه پر ایراز و نشییب دوهانبیه ایین
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کشور با اسرائیل است که انتظار می رات به دنبا تحوالت داخلی مرر این رابطه نیز
دستخوش تغییراتی شود .دو کشور در زمان مبارک همکاریهای اقتریادی ،امییتیی و
اطالهاتی گستردهای با یکدیگر داشتید .در مقابل ،مریر نییز از کمیکهیای نظیامی و
تسلیحاتی و امتیازات اقترادی ویژهای برخوردار بود و ایاالتمتحده بههییوان حیامی
اسرائیل نگاه ویژه ای به این کشور داشت .آنچیه بیر اهمییت حساسییت ایین روابیط
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میاازود بی اهتمادی ااکار همومی مرر به رابطه با اسرائیل بیود کیه در دوره حسییی
مبارک و با گسترش روابط با اسرائیل بر شدت آن اازوده شده بود .مردم و گروههیای
سیاسی در هریان اهتراضات و در راستای متهم کردن مبارک و اقداماتش در اتحیاد و
نزدیکی به اسرائیل و آییده السیطین بیه اخیوان المسیلمین پیوسیتید .سیازه انگیاران
ملتقدند که بازیگران برحسب ملیانی ذهییی ،زبیان و باورهیای خیود کیه برآمیده از
تلقیهای هویتی آنهاست دست بیه کییش متقابیل مییزنیید و طبیق آن واقلییت را
می سازند و خود نیز ساخته میشوند .بیابراین در اهم سیاست خارهی اخوان پیس از
کسب قدرت در سا  9188باید به نقش اسالم و آمیوزههیای دیییی در کییار تجربیه
تاریخی مرر از رابطه با اسرائیل و میااع حا یل از آن بیههییوان هیجارهیا و قواهید
راتاری در تکوین هویت آنها توهه کرد .با توهه به چارچوب نظری سیازهانگیاری،
گروه اخوان المسلمین در دوره مبارزاتی خود همواره به دلیل دیدگاهها و آمیوزههیای
اسالمی به هیوان حامی السطیییان و دشمن اسرائیل شیاخته میشد و آموزههای دیییی
نقش به سزایی در درک آن ها از هویت و میاالشان داشته و بر مبییای همیین هوییت
میااع خود و هامله مرر را تلریف میکردند و اقدام به کیش مینمودند؛ امیا پیس از

کسب قدرت در سا  9188و قرار گراتن در موضلی متفاوت با گذشیته و الزامیات
هدید ،هویت و میااع و کیش گروه با تغییراتی همراه بود .از این زمان به بلد میتوان
بین گروه اخوان المسلمین و حزب هدالت و آزادی به هیوان بیازوی سیاسیی اخیوان
تمایز قائل شد .همین تمایز باهث کیشهای متفاوت با کیشهای گذشته مییشیود .از
آغاز تحوالت داخلی مرر روابط این کشور با اسرائیل تحتالشلا این تحوالت قرار
گرات .سفارت اسرائیل در قاهره تلطیل شد و برای میدتی قیرارداد یدور گیاز بیه
اسرائیل به حالت تللیق درآمد .با گذر از شرایط انقالبیی و بیر سیرکار آمیدن حیزب
هدالت و آزادی بههیوان بازوی سیاسی اخوان المسیلمین هلییرغیم انتظارهیا روابیط
مرر و اسرائیل تا حدود زیادی به شرایط دوران مبارک نزدییک شید .یدور گیاز از
سرگراته شد ،روابط دیپلماتیک برقرار شد و همکاری امییتیی دو کشیور نییز دوبیاره
برقرار شد .هرچید این روابط به حالت سابق در دوران مبارک بازنگشت اما تغیییر در
سطا گذشته بازنگشت اما در بلد امییتی و اطالهیاتی بیا توهیه بیه نقیاط ضیلف و
آسیبپذیریهای دو کشور روابط تا حدود زیادی بازسازیشیده و بهبودیااتیه اسیت.
در مورد آییده روابط دو کشور پس از مبارک هم سه گزییه احتمالی مطرح بوده است
که گزییه قطع کامل روابط و ادامیه آن مانیید سیابق محقیق نشیده اسیت .بیر اسیان
واقلیت های موهود در هر ه بین المللی و میااع ناشی از روابط متقابل برای هیر دو
کشور آنچه از  9188تاکیون اتفاق ااتاده است بیانگر ادامه روابط در وضلیتی سیرد و
شکییده میباشد؛ زیرا ااکار همومی بهخرو

در مرر همچیان به رابطه با اسیرائیل

بدبین و بی اهتماد است؛ اما آنچه در چیید میاه اخییر در ایین کشیور روی داد نشیان
میدهد که اخوان المسلمین هم هلیرغم مواقیتهای اولیه در پیشبرد خواسیتهیا و
اهداف انقالبیون مواق نبوده است .در نتیجه با برگزاری انتخابات ریاسیت همهیوری
و تغییر سیاستمداران مرری انتظار میرود روابط دو هانبه این کشور با اسیرائیل نییز
در مسیر هدید و متفاوتی قرار بگیرد.
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