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Abstract 
 

The Arab Spring in Egypt which started at the end of 2011 and led to the 
fall  of  the  regime  of  Hosni  Mubarak  heralded  new  changes  in  this 
country`s   domestic   and   foreign   politics.   By   coming   to   power   of 
Mohammad Morsi of the Muslim Brotherhood who supported the cause of 
the Palestinian people and was therefore in drastic opposition to the Israeli 
occupation of Palestine, it was expected that the Egyptian-Israeli relations 
would be deteriorated if not interrupted. This expectation, however, was 
not fulfilled. Thus a major question comes to mind as why the relationship, 
particularly the security arrangements, with Israel of post-Mubarak Egypt 
under the new Muslim Brotherhood government was not deteriorated or 
even  interrupted?  This  article  seeks  to  answer  this  question  using  a 
political economy theoretical approach especially the Neo-Gramscian theory. 
Our main argument is that the Egyptian integration into the global neo-liberal 
economic order, particularly its dependence on the financial support  from  
International  Monetary  Fund,  the  World  Bank,  and  the United State 
Treasury, were the main factors shaping the continuity of the Egyptian policy 
towards Israel. 
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 3پور شيما نيک  - 7اميرمحمد حاجي يوسفي

 چكيده7

تواند  يا خارجي آن مي ياست داخلي وي است كه تحوالت در سمصر يكي از كشورهاي مهم عرب
گيري جنبش  اي براي منطقه خاورميانه داشته باشد. تحوالت داخلي مصر و شكل تبعات عمده

. م كه موجب استعفاي حسني مبارك و به قدرت رسيدن 3677مخالف فراگير در بدو مبارزات سال 
تي شد، نشانگر آغاز مرحله صهيونيس« دگر»محمد مرسي از اخوان المسلمين با هويت مبارزه با 
توانست ساختار و فضاي سياسي داخلي و  جديدي در حيات سياسي اين كشور بود، كه مي

در  رفت مصر رو كند. انتظار مي هايي روبه هاي سياست خارجي آن كشور را با دگرگوني گيري جهت
هاي  ل همان سياستروابط خود با اسرائيل تجديد نظر كند، اما دولت اخواني مصر در قبال اسرائي

لي اين كشور در دولت پيشين را اتخاذ كرد. لذا سوال مهم آن است كه به رغم تحوالت داخ
چرا اين كشور تغييري در مناسبات خود با گيري اخوان المسلمين،  چارچوب بهار عربي و قدرت

 قتصاد سياسي واسرائيل ايجاد نكرد؟ در اين نوشتار نگارندگان سعي دارند با استفاده از رهيافت ا
هاي  ي به شناسايي محدوديتينهاي گرامش خاص نظريهطور  به هاي انتقادي و مشخص نظريهطور  به

به چرايي عدم تغيير در سياست   المللي، بپردازند و  ساختاري رفتار دولت در سطح ملي و بين
در جهاني  ادغام مصر كه آن است اين چارچوب پاسخ دهند. بدين ترتيب فرض بر خارجي مصر در

المللي پول و بانک  المللي شامل صندوق بين شدن اقتصادي نوليبرال تحت سلطه نهادهاي مالي بين
هاي اقتصادي آمريكا مهم ترين عامل عدم تغيير سياست خارجي مصر  جهاني و وابستگي به كمک

 .استه تداوم روابط با اسرائيل ويژه در دوران مرسي، ب
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 گيري  هاي اقتصادي نوليبرال بر جهت تأثير سياست
 سياست خارجی مصر در قبال اسرائيل
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 مقدمه

خاص بدون شک طور  به و اسرائيل فلسطين عام و منازعهطور  به ليمنازعه اعراب و اسرائ
بعد از  و جهان اسالم خاورميانه ترين منازعه ان گفت كه پيچيدهپايدارترين و يا شايد بتو

هاي فراواني بوده و  جنگ جهاني دوم بوده است. اين منازعه داراي فراز و نشيب
اي زيادي را درگير خودكرده است و همين تعدد  اي و فرا منطقه نطقهگران م كنش

گر يباز ترين مهم عنوان بهمتحده   تر نيز كرده است. اياالت متغيرهاي دخيل آن را پيچيده
ن كنش يتر از مهم يكيز يالملل و مصر ن نين منازعه در سطح بيگذار بر اتأثيرفعال و 
باشد. بدون شک مصر را  يمنازعه در منطقه من يف ايكننده در كم و ك نييگران تع

ن منازعه باعث يخ اياز تار يدانست كه در مقاطع ياسالم -ين دولت عربيتر توان مهم يم
ک رابطه دوجانبه با يز وارد يخود ن، مان صلحيگر با انعقاد پيد يد آن و در مقطعيتشد
در سال  يستيونيم صهيرژگيري  شكل ياز ابتداب كه ين ترتيل شده است. بدياسرائ

جاد تخاصم و روابط دو طرف ين عامل در ايمهم تر، تيعامل امن، 1377تا سال  1336
وارد مرحله ، «ديويكمپ د»تحت عنوان  يمان صلحيپ ين روابط با امضايبود. اما ا

خ به بعد شكل گرفت. ين تاريل از ايمصر و اسرائ يكه روابط رسم يبه طور، شد يديجد
ز با درجه يمبارک ن يكار آمدن حسن يم در زمان رويدو رژ و روابط ميان يهمكار

در منطقه رخ داد بهار عربي مصر كه در چارچوب  يام مردميقبا ادامه داشت.  يشتريب
كار  يدر مصر و رو 0011م. پس از انقالب يشاهد اوج روابط دو كشور بود، (0011)ژوئن

رفت  مي انتظار يستيونيد صهض ين با اصولياخوان المسلمي  از بدنه يآمدن محمد مرس
ل يمصر در قبال اسرائ يدولت اخوان جاد شود امايا يراتييل تغيدر روابط مصر با اسرائ

لذا سوال . كرده بود يريگيمبارک پ يرا اتخاذ كرد كه دولت حسن ييها استيهمان س
ژه به يبه و بهار عربين كشور در چارچوب يا يكه به رغم تحوالت داخل، ن استيمهم ا

در مناسبات  يريين كشور تغيچرا ا، نياخوان المسلم يدن گروه اسالم گرايدرت رسق
افت يدارند با استفاده از ره ين پژوهش نگارندگان سعيجاد نكرد؟ در ايا، ليخود با اسرائ

هاي  تيمحدود ييبه شناسا ينيگرامشهاي  هيخاص نظرطور  به و ياسياقتصاد س
ر در ييعدم تغ ييبه چرا  بپردازند و المللي،  ينبو  يدولت در سطح مل رفتار يساختار

ن چارچوب پاسخ دهند. يا ن كشور دريا يمصر به رغم تحوالت داخل ياست خارجيس
 يست و انقالبيم پوپوليچگونه رژ، ميشود نشان ده مي ن پژوهش تالشيب در اين ترتيبد

تحت ، ابدياوم ز تديرفت در دوران سادات ن مي مصر دوران جمال عبدالناصر كه انتظار

http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/
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مجبور به اتخاذ  يداخلهاي  تيگر محدوديو د الملل بيننظام  يساختار اقتصاد تأثير
چگونه  ياست اقتصادير سيين تغيشدن اقتصاد شد؛ سپس ا يجهان در است انفتاحيس

مردم از جمله كشاورزان و هاي  ست حاكم با تودهيموجب شد اوال ائتالف دولت پوپول
ک يا چگونه يثان، ر شكل دهدييه داران تغيو سرما يطبقه بورژواز كارگران به ائتالف با

ل شد. يتشكها  يبوروكراتها و نظام، س جمهوريشامل خاندان رئ يه دار دولتيطبقه سرما
و با استفاده از رهيافت پژوهش  يبه پرسش اصل ييت در چارچوب پاسخگويدر نها

 يستيم پساپوپوليچگونه رژ، شود مي نشان دادهالملل  گرامشيني در اقتصاد سياسي بين
برال و اجماع واشنگتن در قالب سه گانه ينئول يشدن اقتصاد يمصر متاثر از سلطه جهان

 ين وابستگيكا قرار داشته و ايآمر يو خزانه دار يبانک جهان، پول المللي بينصندوق 
 استين )با ريان اخوان المسلميكارآمدن اسالم گرا يک و رومبار يپس از بركنار

ل موجب شد ياسرائوان المسلمين با اخ يتي( به رغم تضاد هويمحمد مرس يجمهور
 نكند. يرييل تغين كشور در قبال اسرائيا ياست خارجيس

 تحقيقنه يشيپ

بويژه در قالب تمركز بر اين در ادبيات موجود در بررسي روابط امنيتي مصر و اسرائيل، 
 ها به نحو مستقيم و كدام از پژوهش هيچ الملل موضوع بر اساس مفهوم اقتصاد سياسي بين

ي برخوردار يها اند و هركدام از نارسايي پاسخ ندادهاين مقاله جامع به پرسش طور  به
پ ر، نوشته جرمي شا«متحده ريشه رابطه با اياالت :مصر»مقاله . براي نمونه باشند مي
ف اقتصادي مصر و نياز به علت رابطه مصر و اسرائيل و ادامه اين روابط را در ضعباشد كه  مي

ويژه آمريكا كه باهدف حفظ ثبات در منطقه   هاي خارجي به گذاري هاي غرب و سرمايه كمک
در اين مقاله به متغير اقتصاد  داند. ، ميفتهحفظ صلح ميان مصر و اسرائيل صورت گرو 

ها  مشخص و واضح به وضعيت اقتصادي مصر و چگونگي اين كمکطور  به پرداخته است اما
اهرمي در  عنوان بهالمللي پول  مثال نويسنده از نقش صندوق بينطور  به نپرداخته است.

 (. Sharp. 2016دست آمريكا كه بيشترين سهم را در آن دارد غافل مانده است )
متحده و مصر پس از ژانويه   همكاري اياالت»اي با عنوان  در مقاله سوزان فوكلسانگ 

يدي نظاميان مصر در اقتصاد و سياست مصر و وابستگي ارتش جايگاه و نقش كل بر «0011
عنوان عاملي  ها به اين كمکنويسنده به  كند. تمركز مي هاي نظامي و مالي آمريكا مصر به كمک

نقش ارتش در پايداري صلح ميان مصر و اسرائيل )بر اساس قرارداد كمپ اهميت موجب كه 
 (.Volgelsang. 2016خته است )اپرد، ودش ديويد( و حفظ منافع آمريكا در منطقه مي
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، «لياصالح معاهده مصر و اسرائ :حفظ صلح»اي با عنوان  دارين خليفه در مقاله 
د نظر در روابط ين را عامل تجدياز بدنه اخوان المسلم يكار آمدن فرد يانقالب و رو

مه روابط داند اما همچنان به ادا مصرو اسرائيل در قالب اصالح معاهده ميان طرفين مي
كيد دارد و به تاآنها بر اساس معاهده صلح ميان صلح آميز با اسرائيل پس از انقالب 

 (.Khalifa. 2013داليل اين تداوم نمي پردازد )
موجود در هاي  يد بر نگرانيبا تاك «صر و تأثير آن بر اسرائيلانقالب م»نويسنده مقاله  
ع مصر و جهان عرب و به خطر افتادن يوقا در رابطه با ييكايو آمر يليان نخبگان اسرائيم

ت يماه، ليان مصر و اسرائينده توافق صلح ميآ لياز قب يمسائلبه آنها ت يمنافع و امن
پردازد. محمد محارب  مي نيمسئله فلسطو  توازن قدرت در منطقه، روابط دوجانبه

مصر هاي  كا با استفاده از ضعفياز جمله آمر يغرب يكشورهانويسنده مقاله مدعي ست 
دار هاي طرف هم چنين استفاده از گروههيات حاكمه و در بدنه  ياسيژه فساد سيوه ب

اي  ايجاد خلل در برقراري دموكراسي و فراهم آوردن زمينه غرب در قيام مردمي مصر و
آمدن سياست مداران نزديک به خود، ادامه رابطه و حفظ منافع خود در  براي روي كار

 (.Muhareb. 2011كنند ) ين ميرابطه با مصر را تضم
جديد مصر در قبال دولت  ياست خارجيس يل راهبرديتحل، جنگ سوم غزه»مقاله  

( نسبت به حماس را يسيژه السيو ل و مصر )بهيخصومت مشترک اسرائ «مسئله فلسطين
همچنين به نقش نويسنده داند.  يل مياسرائ و مصر يتيامن يها استيس يكيعلت نزد

هاي ارتش وابسته به  حصول ائتالف بازماندگان نظام سابق، ژنرالمكه  يسيس شخص
 اشاره دارد )عوضي پور، بي تا(.باشد در نزديكي اين روابط  داران مي غرب و سرمايه

سازه انگارانه به  يبا نگاه «ويت بنيان در سياست خارجي مصرتحول ه» ي مقاله 
 ياست خارجيان در سيت بنيتحول هو زد و مدعي ستپردا مي مصر يها استيس يبررس

مصر  يدن به منافع مليت بخشيو اولو يپرست هنيمسم به يعرب مصر در گذار از پان
 ل و قرارداد صلح و ادامه رابطهيبه اسرائ ن كشوريا ر نگاهييانه( موجب تغي)فرعون گرا

 .(1434ي، ديشده است )مج
چ كدام از يگفت هتوان  ادبيات موجود مي صورت گرفته درهاي  يبا توجه به بررس 

د و يتشد و تداوم گيچگون يعنين پژوهش يا يجامع به سوال اصل يبه شكلها  پژوهش
ل پس از آغاز بهار يان مصر و اسرائيم يتيبات امنيژه ترتيبه و، بات صلحيدر ترتق يتعم
 نيپاسخ نداده اند. االملل  ، با استفاده از عوامل اقتصاد سياسي بين0011در سال  يعرب

است.  الملل بين ياسيكرد اقتصاد سيرواستفاده از ن پرسش با يبه دنبال پاسخ به ا مقاله
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يعني استخراج شاخص هايي از  كردين رويم كه با استفاده از ايهست يدر واقع مدع
يكي از ابزارهاي مهم  عنوان بهالمللي پول  نظريه نوگرامشين مانند نقش صندوق بين

توان عدم تغيير سياست خارجي مصر در  مريكا ميتداوم سلطه سرمايه داري جهاني و آ
 داد. حيتوض قبال اسرائيل پس از بهار عربي را

 يدات نظريتمه

سياست خارجي كشورها تحت تأثير دو شاخص اجماع در داخل و سازگاري با ساختار  اصوال
خلي الملل قرار دارد. به عبارتي بهتر، سياست خارجي كشورها تابعي از مقدورات دا نظام بين

يک  الملل بنابراين ساختار نظام بين(. 1460سيف زاده، ) الملل است و ملزومات محيط بين
واقع گرايي ساختاري از مهم ترين ت. كننده در سياست خارجي كشورها اس متغير تعيين

ها مورد استفاده  تواند براي توضيح سياست خارجي دولت هاي سيستمي است كه مي نظريه
اساس اين نظريه مهم ترين عامل شكل دهنده و حتي  (. بر1463سفي، قرار گيرد )حاجي يو

الملل است. مطابق اين نظريه، در  ساختار نظام بينها  ده سياست خارجي دولتتعيين كنن
هاي مختلف تک قطبي، دو قطبي، چند قطبي الگوها و قواعد خاص رفتاري  هريک از ساختار

الملل دو قطبي يا تک قطبي يا  گ )نظام بينحاكم است كه نحوه تركيب بندي قدرتهاي بزر
ها  (. نوليبرال317 :1464)بيليس و ديگران،  چند قطبي( تعيين كننده رفتار دولتهاست

دانند و تأثير  المللي مي هاي بين المللي يا به عبارت ديگر رژيم ساختار را برابر با نهادهاي بين
زه انگاران نيز بر تعيين كنندگي كنند. سا ها را بررسي مي آن بر سياست خارجي دولت

ساختار در سياست خارجي معتقدند. در منظر آنها آنچه اهميت دارد عوامل مادي و معنايي 
هستند و بيشتر بر عوامل زباني و معنايي، هنجارها و قواعد تاكيد دارند )اسفيدواجاني، 

همانا برابر با سرمايه ها را  ها ساختار تعيين كننده رفتار دولت (. اما ماركسيست117 :1463
ها بر اين باورند كه سياست خارجي و سياست داخلي  ماركسيست دانند. داري جهاني مي

 و خارجي سياست و گرفت نظر در ديگري بدون را دولت در هم تنيده اند و نمي توان يكي
. شود مي اتخاذ حاكم طبقه توسط كه است دولت سياسي مشي خط از جزئي داخلي سياست

 كننده تعيين كه است سرمايه داري طبقه حاكم، همان طبقه اقتصادي منافع عواق در
 ملي خصلت صرفاً ها ماركسيست ديد از طبقه اين. است دولت خارجي و داخلي سياست

 طبقه ديگر، اين عبارت به. است آن بودن جهاني و المللي بين آن اصلي ويژگي ندارد، بلكه
 خارجي سياست و است مشتركي و منسجم فعمنا داراي كه است جهاني سرمايه دار

 (.71 :1430)حاجي يوسفي،  كند مي تعيين و دهد مي شكل را هاي مختلف دولت
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سم در تالش اند يملهم از ماركسپردازاني ه ينظر عنوان بهها  نيگرامشنوان ين ميدر ا 
به  يفرهنگ و دانش را در شكل ده، قانون، استيهمچون س ييتا نقش عوامل روبنا

را ساختار  يمشخص كنند. آنها اقتصاد جهان يگران جهانيبازهاي  استيو سها  تيلواو
خود را با توجه هاي  اولويتگران يكه بازدانند  ها مي د و نهاديعقا، دانشي  ل دهندهيتشك

آنها سپس اين پرسش  .كنند مي نيين ساختار تعيج و غالب در ايرا يد و الگوهايبه عقا
 يدر ساختار اقتصاد جهان يد چه كسيسازند كه منافع و عقا مي ز را مطرحيمل بر انگتا
به نفع چه »پاسخ پرسش ها  گرامشيننواز نظر  نه شده است؟يداشته و نهاد يرگيچ

نهفته است. يعني قدرت برتر در اين نظام از طريق اعمال « هژموني»مفهوم در  «كسي؟
، ديگر يابد. به عبارت مي دست به اهداف خود، فشار و نيز با جلب رضايت ساير بازيگران

 عقايديو ها  ايدئولوژي، نظام جهاني به ترويج نهادهاي  برتر در عرصههاي  قدرت
منافع قدرت برتر  پردازند كه در متقاعد كردن بازيگران جهاني به اينكه منافعشان با مي

 .(Cox. 1983) نقش اساسي دارند، باشد مي همگرا
توان سه كارگزار يعني دولت،  الملل مي ر سطح نظام بيندها معتقدند، كه  نو گرامشين 

المللي را متصور شد كه در شكل دادن به ساختار  هاي بين طبقه سرمايه دار فراملي و نهاد
)هژموني( در نظام  باشند. به عبارتي شرايط الزم براي ايجاد اقتدار الملل دخيل مي نظام بين

. سلطه يک دولت يا گروه 0ليد در سطح جهاني؛ سلطه يک شيوه تو .1 :جهاني را عبارت از
وجود هنجارها و نهادهايي  .4و هماهنگي از دولت ها، تا شيوه توليد مذكور را گسترش دهند؛

ها و نيروهاي جامعه مدني را تعيين و شيوه توليد مسلّط را  كه قواعد عمومي رفتار دولت
المللي صرفاً  در سطح بينن هژموني اي ،براين اساس .(1463دانند )اميدي،  ؛ ميتقويت كنند

كه  بلكه اين هژموني در اقتصاد جهاني با روش مسلط توليد است، نظمي ميان دولتها نيست
 هاي توليدي تابع را به هم مرتبط ساخته است؛ و همه روش در همه كشورها رسوخ كرده

شورهاي المللي است كه طبقات اجتماعي ك روابط اجتماعي بيناز اي  همچنين مجموعه
 دهد.  مختلف را به هم پيوند مي

محدود  يو نظم جهان يداخل يطبقات يروهايكاكس معتقد است دولت توسط ن 
 مسلط و تحت سلطه يخود شكل دهنده الگوهاي  رد و به نوبهيگ مي كننده شكل

ها  مختلف دولتهاي  ز كننده شكليمتما و ياصل يژگيد است. ويتولهاي  وهي( شي)تبع
هاي  يگر بلوک بنديآنهاست. به عبارت د يخيتارهاي  يص بلوک بنديامربوط به خص

. استوار استآنها ت قدرت دولت بر يكه در نها ياجتماع يروهايبات نيترت يعني يخيتار
 .(101 :1467ي، وسفي ي)حاج
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و ، ياساسي، ساختاراي  رابطه يقراررا به منظور بر رامشيگ يكاكس مفهوم هژمون 
ز هدف يو ن ييله غايوس عنوان به، هيكه از سرما «يات اجتماعطبق»ان يک ميستماتيس

دهد. طبقات  مي مورد استفاده قرار، رنديگ مي و آن را به كار باشند مي خورداربري، اصل
ه يد سرمايوه توليت و سلطه شيحاكممراتب  سلسلهو  يديدر اثر روابط تول ياجتماع

، (يه داريخ )سرمايدر طول تار ب كاكس معتقد استين ترتيشوند. بد مي جاديا يدار
 يابتدا در سطح مل يهژمون ،برپا شده كه در آن دولت يتنها توسط دولت ينظم جهان

داد و ين روي(. ا44: 1467ي، )پوراحمد افته استينه شده و گسترش ينهاد، جاد شدهيا
صورت گرفته  يو اقتصاد يک انقالب اجتماعي گانهول مهم ساختاري تحت فشار دوتح

 يديتولهاي  وهيو ش يديدنبال تحول روابط توله كه ب يانقالب روابط اجتماع. است
ظاهر گشته و  يديتول يهاه وير شييتغ يكه در پ يصورت گرفته است و انقالب اقتصاد

مدرن  يه داريشكل سرماه شدت گسترش داده و آن را به ه را بيد و انباشت سرمايتول
ه ک ابتدا بيهژمون ينظم جهان، نيبنابرا .(33: 1464ي، )پور احمد مبدل ساخته است

 يكه ابتدا در سطح مل ينظم يعني)ي داخل ينظم اجتماع ييايک و پويناميله ديوس
 يو مل ينظم عموم يقراراقدام به بر يمل ين سطح هژمونيده است و در ايظاهر گرد
ور و تبل ه نموده است(يد و انباشت سرماينه كردن توليد و نهاديل روابط توليجهت تسه
ي، ان دولت و جامعه مدنيموجود در روابط م يدگيچيد بر پيكيابد. سپس با تا ظهور مي

 يروهاين ينكه چگونه قدرت با قدرت و توانمنديدهد؛ ا مي ک را نشانيقدرت هژمون
وند ين پيدنبال اه وند خورده است و چگونه بيپ يداخل يو اقتصاد ين اجتماعياديبن
ب قدرت دولت و قدرت يترك، بين ترتيگردد. بد مي جاديا يک جهانيدولت هژموني، مل
كه كند  مي جاديرا ا يزيخ چيت در طول تاريدر نها يو اقتصاد ياجتماع يروهاين

 (. (Cox. 1981ناميده است «تاريخيبلوک »آن را  يگرامش
گر از يد يه به نوعيانباشت سرما يساختار اجتماع يد از نوعيجد يدر نظم جهان 

انتقال ، ديمشخص تولهاي  ع تر روشيوس يمرزها انباشت در داخل يساختار اجتماع
ه يم انباشت سرمايما با دو نوع رژ، ميد برسيجد ينكه به نظم جهانيش از ايم. پيافته اي

 م انباشتيرژ رژيم انباشت پراكنده و :ميامواجهه بوده يه داريدر سرما
ما 1330 و  1360در دهه  يد در نظم جهانيتحوالت جد بعد از .Gill.1993)متمركز)

محدود  يمل يگر به مرزهايد م كهيه هستيم انباشت سرماياز رژ يديشاهد نوع جد
د امكان مبادله و گردش يجد يافته و فناوراي ي رشد فوق العاده يست. تجارت جهانين

اقتصاد  يد به جايل باين دليش فراهم ساخته است. به هميش از پيه را بيسرما
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و  يط تجارت جهانيسخن گفت. شرا ياقتصاد جهان ستم ازيقرن ب يهادر انت الملل بين
كند و  مي ات را در داخل كميكار امكان اخذ مال يرويه و نيع سرمايامكان مبادله سر

 شدت كاهش دولت به يقدرت مال، ستين يات در عرصه جهانيچون امكان اخذ مال
شكل  يمل يمرزها ياسوفر يه داريسرما ياجتماع يروهاين يخيابد و بلوک تاري مي

د و يآ مي به گردش در المللي بينه در سطح يسرما، ديجد يگرفته در نظم جهان
به اين معناست كه  هيت سرماياليتحرک و س .زدير ي فرو ميمل يمرزهاهاي  تيمحدود

گيرد. همزمان از يک  در سطحي باالتر ازسطح دولت ـ ملت انجام ميه يانباشت سرما
 شود و از سوي ديگر، قدرت به طبقه وامع متالشي و پراكنده ميسو، قدرت در درون ج

ني بدين ترتيب بلوک تاريخي جها (.Gill. 2003يابد ) المللي انتقال مي سرمايه دار بين
 شود نامند، متولد مي مي «طبقه سرمايه دار فراملي»ها آن را  كه همانا نو گرمشين

 (.105 :1467)حاجي يوسفي، 
و صندوق  يهمچون بانک جهان ييمؤسسات و سازمان هاشامل  يشبكه كنترل 

 ياقتصاد ين نهادهايكند. ا مي ه محافظتيسرما يساختار پول از قدرت المللي بين
هاي  استيس ياجرا يرا برا ن و راهيک را تضميدئولوژيدرازمدت ا يگذارتأثيرند يفرا

ر نتيجه د (.Robinson. 2005كنند ) جهاني هموار مي ياسيمورد نظر اقتصاد س
هاي مركزي در كشورهاي مختلف  هاي برنامه گذار و بانک هاي دولتي، سازمان سازمان

هاي اقتصادي مورد نظر  كه با اين نهادهاي مالي جهاني ارتباط نزديكي دارند، سياست
 كنند و در كشورها چه پيشرفته و چه پيراموني، دولت بايستي اين نهادها را دنبال مي

نوليبرالي و رقابت سرمايه دارانه را در سطح جهاني و محلي به هاي اقتصادي  سياست
و آن را ابزاري در را عرصه سلطه گري ها  كاكس نيز اين نهاد(. Gill. 1993اجرا بگذارد )

المللي  هاي بين نهادداند اما وي همچنان اذعان دارد كه  دست طبقه سرمايه دار ملي مي
تجسم ، در اعتقاد كاكس المللي بين ينهادها .تداوم هژموني نقش به سزايي دارند ايبر

 هژمونيک هستند. اين دولت هژمون است كه به قواعد و يقواعد تسهيل بسط نظم جهان
به  نقش ايدئولوژيک نيز دارند و المللي هاي بين دهد. نهاد مي شكل المللي هاي بين نهاد

در سطح ، ط استمسل ياقتصاد و ياجتماع يكه به نفع نيروها ينظم جهان يهنجارها
ن اعتقاد است كه يهابرماس هم بر ا .(146 :1477، لري)م بخشند مي نيز مشروعيت يمل

شرفته يپ يصنعت يفعال در جهان مربوط به كشورها ير دولتيغهاي  بخش اعظم سازمان
ار ياست كه در اخت يار فراتر از منابعيبسنهاستآد و همچنين منابعي كه در اختيار ان

 (.75 :1464ي، دي)ام جهان سوم است يدر كشورهاان آنها يهمتا
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ک ياالت متحده قادر شده است كه يطبقه مسلط در ا، دوم يبعد از جنگ جهان 
در مركز اين (. Gill. 2003تشكيل دهد )به نام جهان آزاد  يمنسجم يخيبلوک تار

بلوک، اتحادي هژمونيک قرار داشت كه شامل كشورهاي سازمان همكاري و توسعه 
بيشتر كشورهاي جهان سوم و البته طبقات مسلط در  ادي، طبقات مسلط دراقتص

بيش در معرض فشار حكومت آمريكا  ها كم و شد. همه اين گروه اروپاي غربي و ژاپن مي
گيري  شد و در صورت شكل قرار داشتند. اين فشار به ويژه در سطح اقتصادي اعمال مي

هاي اقتصادي  راي در هم كوبيدن آن با فشارهر گونه بلوک رقيب، تمركز اساسي آمريكا ب
المللي بود. در واقع اين نوع خاصي از سلطه و حاكميت  هاي بين از طريق سازمان

ايدئولوژيک، فرهنگي و اقتصادي بود، كه از سلطه معمولي زور و قدرت سركوب متمايز 
تشكيالت  قدرت هژمون آمريكا در چارچوب سازمان ها، نهادها و (.Gill. 1993) شد مي
المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني(،  المللي دولتي )عمدتا صندوق بين بين

و در پوشش آنها به دنبال آنها از طريق اين سازم برد، و جهاني شدن نوليبرال را پيش مي
هژمونيک كردن جهاني شدن نوليبرال بود. بهترين نشانه اعمال رهبري هژمونيک آمريكا از 

هاي تعديل ساختاري و  ين سازمان ها، پيروي كشورهاي جهان سوم از برنامهطريق ا
المللي پول از يک سو و تبعيت از قواعد  تثبيت اقتصادي بانک جهاني و صندوق بين

سازمان تجارت جهاني توسط كليه كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه از سوي 
هاي اقتصادي نوليبرال كه همانا  ا برنامهاين كشوره (.1467ديگر بود )حاجي يوسفي، 

توان گفت اين خود  جهاني شدن نوليبرال است را مو به مو اجرا نموده اند. بنابراين مي
و آنها نشانه محكمي از اعمال هژموني آمريكا در نيابت از سرمايه فراملي از طريق اين سازم

يي چون ها گرامشيننوبدين ترتيب  (.Biersteker. 1995نهادهاي بين دولتي است )
بدين سو را بازتابي از منافع  1360ي از دهه نئوليبراليسمي  سلطهكاكس و رابينسون، 

آميز از طريق  موفقيتاي  دانند كه به گونه آمريكا در اقتصاد جهاني مياياالت متحده 
د از طريق نهادها )مانن، و مراكز پژوهشي(ها  دانش )الگوهاي غالب در دانشگاه ساختارهاي

و از  المللي پول و بانک جهاني كه مروج مرام ليبرالي بود( خزانه داري آمريكا، صندوق بين
 .( (McMichael,1996 گردد )رژيم بازار آزاد( منعكس مي مانند طريق عقايد فرهنگي

 الملل بيننظام  يساختار اقتصادكشورها در چارچوب  ياست خارجين اساس سير اب 
از رفتارها و اي  تمركز بخش عمده، زين يدر حوزه ملن حال يدرعگيرد.  شكل مي

رد كه يگ مي قرار يک دولت در قلمرو روابط اقتصادي ياست خارجيسهاي  تيفعال
، بازاري، ديع تولي)صناي اقتصاد يروهايبر طبق موازنه ن ت عمدتايو فعالها  نگونه رفتاريا
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 صورت يع مازاد درآمد مليره( و نحوه توزيو غ ياركان تجار، كارگران، ه گذارانيسرما
 يجهان يايكشورها در چارچوب تعامل ساختار و كارگزار در دنب ين ترتيبد ،رنديگ مي

  شوند. مي خاصهاي  استيشده مجبور به اتخاذ س
 يانه عربينفوذ به خاورم ييد طاليكل عنوان بهكشور مصر ها  مطابق نظريه نوگرامشين 

در جهت  يساز يند خصوصيمون با انجام فراقدرت هژ باشد. ينم ين امر مستثنياز ا
همراه با ساز و  يدر اقتصاد جهان يو ادغام اقتصاد داخل يستيبراليگسترش اقتصاد نئو ل

ن كشور را هم سو با اهداف يا المللي بين ياقتصاد يق نهادهاياز طر ياقتصاد يكارها
 شود. مي رداختهخاص كرده است كه در ادامه به آن پهاي  استيخود مجبور به اتخاذ س

 مصر يخارج استيس و يجهان ياسيس اقتصاد ساختار

-نيو ب يقدرت در سطح مل يهااز عامل ياشدن اقتصاد كه حجم عمده يدر عصر جهان
گذار بر تعامل دولت و نظام تأثيرعوامل ، گردديظاهر م يدر چارچوب اقتصاد يالملل
 ياسيد در نظام اقتصاد سيو تول يگذارهيسرماي، تجاري، عمدتا از ابعاد اقتصاد يجهان

دهنده  ده نشانيچيمتقابل و پ يگسترش وابستگ، ن عصريباشند. در ايمتاثر م يالمللنيب
 عنوان بهگاه و قدرت دولتها ين معنا كه جاياست؛ به ا ياست جهانيت سير ماهييتغ

شدن  ير كرده است. در دوران جهانييتغ ياست خارجيل در سين عنصر تحليترياصل
ژه يو بهي، نظام جهان ياعضا يبر روابط تمام يت ساختار اقتصاد جهانياقتصاد و حاكم

شه مورد مالحظه قرار يش از هميب يت اقتصاد جهانيو اهم يگذاري، تأثيرمل يدولتها
ره يخارج از دا، ها مات دولتيک از تصميچ يبا هيكه امروزه تقر يبه طور، رديگيم

از نظام  يو الزامات ناش يابل در نظام اقتصاد جهانمتق ياز اصل وابستگ يگذارتأثير
 (. بر67 :1431ي، )موسو گرددتصور نمي الملل بينحاكم بر ساختار نظام  يه داريسرما

 تياز مسئول ييبه از دست دادن بخشها در داخل يساختارلحاظ  بهها  ن اساس دولتيا
 يها و گروه يخش خصوصبه نفع بي، ژه در بعد اقتصاديو  به، گذشته يها ها و كنترل

و  ياسيس يهايزنو در قالب چانه يالمللنيدر عرصه بو ، گردند مي مجبور يصنعت
با  يو اقتصاد ياسيس يها مانيانعقاد پي، المللنيجلب اعتماد ب يبرا ياقتصاد

ت ياز اهم كه المللي بين يو اعتبار يبا مؤسسات مال يو همكار يخارج يكشورها
 تأثيرر يسبه ن بخش يب در اين ترتيآورند. بد ي ميرو، باشديبرخوردار م ياريبس

كه مصر  ييمصر و اقدام ها ياست خارجيبر س يجهان ياسيس ساختار اقتصاد يگذار
  شود. است، پرداخته مي قرار داده ن ساختار در دستور كار خوديا تأثيرتحت 
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 و كاهش نقش دولت يع دولتيصنا يساز يخصوص( الف

تا سقوط  1350پادشاه ملک فاروق در سال  ر از زمان كنار رفتنيخ اقتصادي مصتار
هاي  . در دههن مرحله را پشت سر گذرانده استيچند 0011مبارک در سال  يحسن

 يست و انقالبيم پوپوليدولت رژ يتحت رهبر يتوسعه اقتصادي، الديم 1370تا  1350
رده دولت در اقتصاد با نقش گست، جمال عبدالناصر بوده و نكته بارز آن به رهبري مصر
و  ياصالحات ارضي، د صنعتيتولي، كيزيفهاي  رساختيدر ز يعموم يه گذاريسرما

ز ين يدر جامعه و ساخت طبقات يرات اساسييند با تغين فرايبوده است. ا يانساني  توسعه
ه ينقش سرماهر چند به سبب رويكرد ناسيوناليستي جمال عبدالناصر همراه بوده است. 

هاي  وابسته و محدود به نهادها و شركت يه داخليسرما امامحدود شد مصر  در يخارج
ل رفته و طبقه دهقان و ين تحليطبقه مالك ي. با اصالحات ارضي گسترش يافتدولت

كارگر روستايي جاي خود را به طبقات جديدي داد. با گسترش نظام آموزش و پرورش و 
 وجود آمد.ه ي و كارمندان دولتي ببه رشد شهر خصوصا آموزش عالي، طبقه متوسط رو

در اين دوره گرچه حق تشكيل اتحاديه و سنديكا از سوي دولت مجاز شمرده شد اما 
كرد و اعتصاب را نيز ممنوع كرده  دولت رهبري امور مالي اين نهادها را از باال كنترل مي

 (.Pfeifer. 2012بود )
را  ييها ينابسامان يداخل و تناقض هاي عيت مذكور به دليل فشارهاي خارجيوض 
نال سوئز، فروپاشي قيمت در دهه و بسته شدن كا 1374و  1377هاي  جاد كرد. جنگيا

است يان سيتعارض م، ده و مبهميچيپهاي  دستورالعملي، حكومت يغلبه الگو، 1360
 يگر فروش كاالهايد يباال بردن درآمد آنها و از سو يبرا ييت از كشاورزان روستايحما
د يآوردن دهقانان به تول يروي، ت شهريه جمعيتغذ ين براييمت پايبا ق يديكل يتجار

، آنهاي  ش خواستهيو افزا يرشد طبقه متوسط شهري، ت دولتيمحصوالت فاقد حما
هاي چپ گرايانه و نيز  افزايش اعتراضات كارگري و در نتيجه گسترش جنبش

داخل توليد نمي شد، رشد  هاي سركوبگر، افزايش واردات براي آنچه ديگر در حركت
المللي همگي ناكارآمدي الگوي  هاي بين ناچيز صادرات، افزايش كسري بودجه و بدهي

هاي گسترده ناشي از آن را نشان  اي نظامي و نابساماني دولت محور با هسته
 (.Pfeifer. 2012داد) مي

هاي باز هاي پيش آمده رژيم انور سادات به سوي سياست در در واكنش به محدوديت 
حركت كرد و تالش كرد تا شرايط را براي سرمايه گذاري خارجي فراهم كند. در حالي كه 

سياست انفتاح به  ،يک طبقه سرمايه دار داخلي خصوصي در سايه دولت باقي مانده بود
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هاي صادرات و  محلي كمپانيايجاد يک طبقه ثروتمند وابسته جديد كمک كرد كه نماينده 
و شريک محلي آنها بودند. بدين ترتيب در حالي كه بورژوازي دولتي دوره  و نماينده واردات

سوسياليستي ناصر هنوز كنترل بخش بزرگي از اقتصاد را در دست داشت، بورژوازي تجاري 
شكل گرفته در دوره انفتاح سادات كنترل اقتصاد موازي امور مالي و تجارت را عهده دار شد. 

گراي بوروكراتيک، مبتني بر اتحاد دولت، ارتش و بخش هايي بر اين اساس يک دولت اقتدار 
هاي مستقيم با منافع و موسسات اقتصادي خارجي  خاص از بورژوازي شكل گرفت كه پيوند

 .Fahmy. 2002: 242)ايجاد كرده بود )

ترين شريک مصر و منبع سرمايه  به دنبال معاهده كمپ ديويد، اياالت متحده بزرگ 
هاي مختلف شد. در عين حال در اين دوره نيز تركيب ركود در  کگذاري خارجي و كم

صنعت و كشاورزي منجر به افزايش بيكاري، مهاجرت از روستا به شهر و گسترش بخش غير 
هاي داخلي با نوآوري در  رسمي شد. حمايت از صنايع داخلي موجب نشد تا شركت

بت داشته باشند و از اين رو سهم المللي قابليت رقا محصوالت قابل عرضه شان در بازار بين
 (.Waterbury. 1993چنداني در بازار جهاني و در نتيجه بدست آوردن ارز خارجي نداشتند )

كاهش  1360هاي عمومي در دهه  هاي ملي و هزينه متعاقب رشد اقتصادي مصر، ذخيره
هاي  ال% در س024به  1360-1365% در دوره 327يافت. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي از 

% توليد ناخالص داخلي در سال 55هاي عمومي نيز از  كاهش يافت و هزينه 1330-1365
رسيد. تركيب بحران داخلي، كاهش درآمدهاي نفتي و منابع  0000% در سال 07به  1365

ارزي، دولت مصر را در مقابل نفوذ سياسي طبقه وارد كننده و سرمايه گذار كه تحت تأثير 
كرده بود، آسيب پذير ساخت و در مقابل دولت مصر از سوي موسسات سياست انفتاح رشد 

 1330بدين ترتيب از اوخر دهه  (.Askari. 2006)المللي تحت فشار قرار گرفت  مالي بين
رژيم مبارک به سمت فراهم كردن شرايط براي توسعه نئوليبراليسم در كشور رفت. با امضاي 

يک برنامه تعديل ساختاري با هدف خصوصي قرارداد بين مصر و بانک جهاني در مورد 
آميز عليه بخش خصوصي، وحذف قوانين تبعيض  (SOEهاي دولتي) سازي تدريجي شركت

هاي خصوصي در زمينه توليد،  هاي مستقيم و غير مستقيم شركت مين يارانهدولت به تا
 صيتخص هاي مخابراتي، كشاورزي، امالک و مستغالت، ساخت و ساز و گردشگري، خدمات

 . ((Rutheford. 2008: 226-227 ن بازار پرداختيين به نرخ پايزم
هاي  شركت 1330و 1360هاي  در طول دهه، اصالحات صورت گرفته يدر ط 

هاي  ن ساليب يخالص داخلد نايدر تولآنها رشد كردند و سهم  يبزرگ تر يخصوص
 دادند.اقتصاد گسترش  يديكلهاي  ش و نقش خود را در بخشيافزا 0010تا 1330
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% در سال 65به  1331% در سال 56د خود را از يزان توليم، ديبخش تول مثال درطور  به
% در سال 63به  1331% در سال 71ش دادند. در بخش ساخت و ساز از يافزا 0003
از جمله  يو گردشگر يعمده فروش -% از بخش خرده33ن يرساندند. همچن 0003
  (.World Bank. 2009ص دادند )اختصارا به خود ها  و هتلآنها رستور

مانند  ييدر بخش ها يد ارز خارجيدر تول ينقش مهم يبزرگ مصرهاي  شركت 
د يبخش تولي، ند. به گفته سازمان تجارت جهانردك ي ميباز يو گردشگر يكشاورز

% كل 30ي، ديتولهاي  متوسط كاالطور  به و هاي خصوصي قرار داشت ت تأثير شركتتح
 يكي يدادند. اعتبار بانك مي ليرا تشك 0010تا  0003هاي  ن ساليصادرات مصر را ب

كه اعتبارات اي  به گونه بود بزرگ در اقتصاد مصرهاي  مهم شركتهاي  گر از شاخصيد
را  0013تا  0001هاي  لن سايب ي% كل اعتبارات بانك3120زان يبه م يبخش خصوص

دارهاي بزرگ مسلط بر اقتصاد تمركز اعتبار بيشتر در دست سرمايه ن يد و اش شامل مي
 .(Central Bank of Egypt. 2016)مصر بود 

 يک اقتصاد تحت سلطه بخش خصوصي يج حركت مصر به سوياز نتا يكين يبنابرا 
هاي  ه دار وابسته به حكومت با در آمديسرماهاي  خانوادهگيري  شكل، هيبا انباشت سرما

 يره درونينه و دايكاباي كه  بودند. به گونهبرخوردار  ياديز ياسيكه از نفوذ س بود اريبس
، عيصاحبان صنا، از بازرگانان ير رسميغهاي  اكثرا از قدرت، س جمهورياطراف رئ
ل شده و يتشك ير نظاميو غ ينظام -يو اطالعات يتيامنهاي  نهيدر زمها  بروكرات

ه را اشخاص وابسته ب« NDP»حاكم )حزب دموكراتيک ملي( يا ي حزب ت اعضاياكثر
دادند كه در مناصب سياسي و اقتصادي جايگاه ويژه داشتند. نمونه  حكومت تشكيل مي

آن جمال مبارک فرزند حسني مبارک بازرگان بزرگ مصري كه در حزب حاكم 
«NDP» هاي سياسي و اقتصادي توسط دولت نقش  حضور داشت و در تصميم گيري

 (.(Soliman. 2011: 145-149كرد  موثري ايفا مي
هاي  ييدارا يساز ينه خصوصيدر زميش از يک دهه دولت مبارک توانست ب يبرا 

 ين بردن موانع تجاريو از ب يت شغلين امنيجهت تضم يانجام اصالحات قانوني، عموم
از  يكين سال مصر را يچند يبرا بانک جهاني (.Abdelrahman. 2016عمل كند )موفق 

 يبرالينئولهاي  استيس يده سازاينه پيدر زم% 7با نرخ رشد كشور برتر جهان 10
ر يت مصر زي% جمع33اعالم كرد كه  1كرد. اما برنامه توسعه سازمان ملل متحد يمعرف

                                                      
1. United nation development program 
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 يبراليگسترده نئولهاي  استيت موجود و سيجه وضعيكنند. در نت ي ميخط فقر زندگ
 متعادل تر اما درهاي  استيس يريگيد. با وجود پيدر اقتصاد گرد ييها يباعث نابسامان

د با يمناسب در دوره جدهاي  استيس يريگين و عدم پيشيدوره پهاي  استيجه سينت
از اعتراضات توسط  يموج، تيسلب مالكهاي  استيو س يدرآمد يش نابرابريافزا

گر متاثر از اصالحات شكل گرفت كه منجر به يدهاي  كشاورزان كوچک و گروه، كارگران
 (.Abdelrahman. 2016ژانويه شد ) 05م ايق
گذاري خارجي در اين كشور به  ، سرمايه0011هاي مردمي مصر در سال قيام بعد از 

زماني كه اوج  ؛گذشت شدت افت كرد. در دو سال و نيمي كه از انقالب ژانويه مي
درصد بود. با كاهش  123اعتراضات عليه مرسي شكل گرفت، رشد اقتصادي مصر تنها 

زايش يافته بود و صنعت گردشگري مصر هم درصد اف 1424ذخاير ارزي، نرخ بيكاري به 
كه يكي از منابع عمده درآمدي در مصر است، با وقوع انقالب و كاهش امنيت در اين 

مالي كشورهاي حامي قاهره هاي  كشور، از توان درآمدزايي سابق برخوردار نبود. كمک
ير منفي شرايط سياسي مصر تأثو  مانند عربستان سعودي به دولت مرسي متوقف شده بود

هاي  المللي پول و دولت قاهره در خصوص اعطاي كمک زيادي بر مذاكرات صندوق بين
. دولت محمد مرسي نتوانست مشكالت اقتصادي را برطرف كند و همين گذاشته بود مالي

 ها ميليوني عليه مرسي شد. ده هاي اعتراضآغاز مسئله در كنار اختالفات سياسي سبب 

هاي  اقتصادي نهاد هايبا سياستمصر ي اقتصادي هاسازي سياستهماهنگ ب(
 المللي  مالي بين

ت تجارت آزاد در سطح جهان يبه تقو المللي ي بينمالهاي  نهادموجود در  يسازوكارها
آورد.  مي را فراهم يدر اقتصاد جهان يمل يشتر اقتصادهايادغام بامكان كند و يكمک م

بر  يو روابط تجار ياقتصادهاي  ياستگذارينه سيرا در زم يات جدتأثيرآنها ن سازميا
آنها ن سازميخود را با ضوابط ا ياست خارجيد. كشورها سنكنيآور م كشورها الزام

و در  يل سازمان تجارت جهانيالملل پس از تشك نيرا اقتصاد بيز، كننديهماهنگ م
رها را كشو يگذار استيشده است كه س ييهايژگيو يدارا پول المللي بينادامه صندوق 

ارتباط با مصر  يخارج ياقتصاد يكردهايرواز يكيد. ينما مي از آن يريپذتأثيرر به يناگز
قدرت مسلط بر  عنوان به) كاياالت متحده آمريو ا پول يالملل نيصندوق ب، يبانک جهان

كه در  بود به مصر( يو نظام يمالهاي  ن اعطا كننده كمکيو بزرگ تر ياقتصادهاي  نهاد
 م.يپرداز مي ادامه به آن
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 كايمصر و آمر ي( روابط اقتصاد7

روابط مصر با امريكا تنها منحصر به ابعاد اقتصادي نبود بلكه عوامل و مالحظات سياسي 
نقش بارزي در برقراري اين روابط داشتند. با اين حال در بعد اقتصادي اياالت متحده دومين 

ركننده به اين كشور بود )حدود شريک تجاري مصر پس از اتحاديه اروپا و بزرگترين صاد
يک پنجم حجم كل واردات مصر به اتحاديه اروپا تعلق دارد(. اتحاديه اروپا و اياالت متحده 

% واردات مصر از 43، 0000تا  1330هاي  مهم ترين شركاي تجاري مصر بودند. بين سال
ت مصر به اروپا و % درصد صادرا44% آن از آمريكا بوده است و در مقابل 04اتحاديه اروپا و 

براي اياالت متحده مصر يک بازار  (.Galal & Lowrence. 2003) % به آمريكا بوده است41
صادراتي بزرگ بود و براي مصر نيز اياالت متحده يک منبع مهم واردات و صادرات و سرمايه 

 شد. رابطه اقتصادي ميان مصر و آمريكا شامل تجارت كاالها و خدمات، گذاري محسوب مي
شود  هاي اقتصادي و نظامي اياالت متحده به مصر مي جريان سرمايه و حجم باالي كمک

(Lawrence. 1998.) هاي مالي به مصر از سوي اياالت متحده بوده است. بر  دو سوم كمک
 1370هاي مصر نيز به اين كشور است. از اوايل دهه  همين اساس بيشترين حجم بدهي

هاي آژانس توسعه  االت متحده به مصر تحت برنامههاي اي كمک ميالدي به اين سو
ها مالحضات سياسي  پرداخت شده است. در اعطاي اين كمک 1المللي اياالت متحده بين

 (. Weinbaum. 1986هميشه مدنظر بوده و تنها انگيزه كمک عامل اقتصادي نبوده است )

 بانک جهاني -پول المللي بين( صندوق 3

استفاده از منابع  يرا برا يمختلف مذاكراتهاي  مصر در دورهپول و  المللي بينصندوق 
از  يالديم 1330و  1360هاي  صندوق جهت كمک به اقتصاد مصر داشته اند. دهه

صندوق در كشور هاي  گر در ارتباط بوده و برنامهيكدين دو با يبود كه ا ييجمله دهه ها
 يپول همكار المللي بينمصر با صندوق  1330و  1360شد. در دهه  مي مصر اجرا

بر ثبات اقتصاد كالن ها  ن دوران دنبال كرد. تمركز برنامهيداشته و چهار برنامه را در ا
امه بود. برن يانقباض يپولهاي  استينرخ ارز و س يثابت سازي، ل ماليمصر از جمله تعد

و  انند خصوصي سازي، آزادسازي تجارتشامل اقدامات تعديل ساختاري م 1330دهه 
هاي دنبال شده  المللي پول سياست مقررات دست و پاگير بود. از نظر صندوق بينرفع 

 .(Subramanian. 1997)موفقيت آميز بوده است 

                                                      
1.US Agency for International Development(AID) 
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 يابيبه توافق و دست  يابيجهت دست يز مذاكرات مختلفين يالديدر هزاره سوم م 
 گر وجوديد يصندوق از سوهاي  العملردستو يكسو و اجرايمصر به اهداف خود از 

 .نيز اين مذاكرات پي گرفته شده است 0010و  0011هاي  است. از جمله در سالداشته 
(Abd el Ali Hamid. 2013)المللي پول كمک به تثبيت  . در واقع هدف صندوق بين

هاي اصالح گرايانه اقتصادي اين كشور بوده است. البته  اقتصاد مصر و پيشبرد تالش
ها در مراحل مختلف و  صندوق اين است كه اين وام هاي اعطايي نكته مهم در مورد وام

شده  نظر اين نهاد در كشور متبوع پرداخت مي همگام با انجام اصالحات اقتصادي مد
 .(Nelson & Sharp. 2013)است 

اصالحات  يبود كه در راستا يمهمهاي  از برنامه يكاقتصادي يت يبرنامه تثب 
و  ين برنامه بر اساس اعالم بانک جهاني. ان كشور دنبال شديدر مصر توسط ا ياقتصاد

در جهان بوده  ياصالحات اقتصادهاي  ن برنامهياز موفق تر يك، يپول المللي بينصندوق 
 المللي بين)پس از اجماع واشنگتن( و با كمک صندوق  1331ن برنامه در سال ياست. ا

ل دو بعد . اين برنامه شام(Lawrence. 1998)جهاني پي گرفته شد پول و بانک 
شد. در بخش اصالحات مالي تالش جهت يكسان سازي  اصالحات مالي و ساختاري مي

ها  نرخ ارز، پيروي از خط مشي پولي انقباضي، آزاد سازي نرخ بهره و عدم كنترل قيمت
ها بود. اصالحات مذكور سبب كاهش تورم و نيز كاهش بدهي  از جمله اين برنامه

رمايه به اقتصاد مصر شد. در بعد ساختاري اصالحات خارجي و افزايش جريان ورودي س
شامل باز كردن درهاي اقتصاد به روي بخش خصوصي، كاهش نقش غالب دولت در 

(. خصوصي Sharp. 2012 شد ) هاي مالي و نيز اصالحات بانكي مي اقتصاد و توسعه بخش
 هاي كنترلي قيمت و ارز، ف رويههاي دولتي، كاهش ماليات و حذ شركتسازي 
هاي تشويقي بخش خصوصي در راستاي سرمايه گذاري، امكان مالكيت كامل  سياست

بانک توسط بخش خارجي، افزايش قدرت بانكي و بهبود توانايي آنها جهت انطباق با 
. وضعيت اقتصادي جديد و اصالحات مدنظر از جمله اين اصالحات ساختاري بود

(Lawrence. 1998). 

 ياسيس مالحظات كننده ليتكم اقتصادي يابزارها ج(

، ليتوان حفظ صلح با اسرائ مي كا در منطقه و در رابطه با مصر رايآمر ياصلهاي  تياولو
منافع  يدر راستا ياسيو س ينظام يو همكار ياهداف اقتصاد، به كانال سوئز يدسترس

االت يا ياستگذاران خارجين نكته مدنظر سيكا در منطقه دانست. در واقع مهم تريآمر
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 يژه در راستايوه ب يک و اقتصاديبا منافع ژئواستراتژ يبراليلهاي  دهيه تعادل امتحد
 . بوده استل يت از اسرائيز حمايمنافع خود و ن

ب يترغ يبرا يو اقتصاد ياسيس يتا از ابزارها هديكوش متحده آمريكا همواره تاياال 
تفاده كند. به اهداف خود اس يابيا تحت فشار قرار دادن كشورها در جهت دست ي

كه در  يتجار يدادهاگر قراريد و« FTA»همچون مناطق تجارت آزاد  يينامه هاتوافق
المللي  بين يمال يتوسط نهادها يه داريو الزامات نظام سرما يبراليچارچوب اقتصاد نول

در مناطق و  ياسيج اهداف گسترده سيترو يبراي، ابزار اقتصاد عنوان بهرد يگ مي شكل
ابزار  عنوان به QIZ»1»شوند. مناطق صنعتي كيفي  شناخته ميكشورهاي مختلف 

اقتصادي، براي ترويج اهداف گسترده سياسي و اقتصادي در منطقه خاورميانه شكل 
گرفته است. اياالت متحده آمريكا با طرح پروژه كوئيز به دنبال اين بود كه كشورهاي 

د و تابوي عربي عليه انجام منطقه را وارد همكاري اقتصادي مستقيم با اسرائيل نماي
اين اعتقاد بود  هاي اسرائيلي را بشكند. به عبارتي اياالت متحده بر تجارت آزاد با شركت

كه كوئيز از پتانسيل بااليي براي تقويت روابط سياسي و اقتصادي در منطقه برخوردار 
ختري و غزه براي ترويج تجارت بين اسرائيل و كرانه با (. كنگرهKhouri. 2008: 10است )

اين توافقنامه را با مصر)برادر بزرگ تر( منعقد كرد. براساس قرارداد كوئيز مقرر گرديد كه 
 محصوالت توليدي در زمينه پوشاک و نساجي در مناطق مندرج در اين توافقنامه در

گمرگي  وليدي اسرائيل بدون پرداخت عوارضعوامل تدرصد از 1127صورت برخورداري از 
به عبارتي كوئيز  (.(Sharp.2006:4شود  آمريكا غ ناچيزي وارد بازارمصرفمبلو يا پرداخت 

اي براي تقويت روابط  تنها براي تقويت روابط اقتصادي بين بازرگانان نبود بلكه پايه
اجتماعي بين دو جامعه مصر و اسرائيل و سپس اسرائيل با ديگر جهان عرب بود. در مقابل 

هاي اقتصادي و نظامي  مكانيزمي براي تضمين كمک صلح و موافقتنامه ضميمه آن،
هاي اقتصادي براي رژيم  آمريكا به مصر در جهت دستيابي به توسعه و همچنين فرصت

تجارت حاكم، نخبگان اقتصادي و كساني كه از تجارت در عادي سازي روابط با اسرائيل و
هاي اقتصادي چنين  اين مزيت(. بنابرJadallah. 2015: 8بردند، شد ) آزاد با آمريكا سود مي

اي براي كشورهاي منطقه كه با مشكل اقتصادي و بيكاري مواجه بودند موجب شد تا  پروژه
اين كشورها با هدف دستيابي به رشد درآمد صادراتي و در نتيجه رشد اقتصادي به 

 توافقنامه كوئيز با اسرائيل، تحت نظارت آمريكا روي آورند.

                                                      
1. quazilfying industrial zones. 
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 يرهايو مس يرقابت بر سر انرژ ها بود. گر ابزاريز از ديل نياسرائقرار داد صدور گاز به  
 يكشورها ياقتصاد -ياسيل سين موضوعات و مسايتر ياز محور يكيعبور آن به 

مورد توجه  الملل بيناست يهمواره در س يل شده است. خطوط انتقال انرژيتبد يامروز
گر متصل نموده و در يكديرا به  ها دولت ،توانند همچون شبكه مي ن خطوطيقرار دارند. ا

به  يابيط صلح و دست ين شرايا فعال نمودن آن و تضميک كشور و يبه انزوا قرار دادن 
همواره مورد توجه  يانتقال انرژ يرهاين رو مسيند. از همين كمک نمايمنافع طرف

ان يرقابت م، گان آنهايكشورها و همسا يت داخليبزرگ قرار دارد. وضعهاي  قدرت
ن ييدر تع يهمگ، آن يوارده از سو يو فشارها الملل بينگر و نقش ساختار نظام يكدي

هاي  بزرگ با مشوقهاي  گذار است. قدرتتأثير يانتقال خطوط انرژ يرهايت و مسيوضع
ر مورد نظر آنها را يكنند تا مس مي قيو... كشورها را تشو يتيامني، اقتصادي، مختلف مال

در اغلب موارد منافع و ي، انتقال انرژ يرهاين مسييتعن رو در ياز ا .انتخاب كنند
در درجه باالتر قرار دارد. در مورد  ينسبت به منافع اقتصاد يتيو امن ياسيسهاي  تياولو

ن يت ايوند زدن امنيز سبب پين كشور نير انتقال گاز مصر به ايمس، زيل نيكشور اسرائ
ل به واردات گاز را ياز اسرائيكسو نير از ين مسيشود. ا ي ميگر و شبكه سازيكديدو به 

د. اما يآ مي مصر به حساب يبرا يک بازار صادراتيل ياسرائ گريد يبرطرف كرده و از سو
موضوع، نقش اين خط لوله در پيوند اقتصاد و امنيت انرژي اين دو كشور و وجه مهم تر 

متقابل با اسرائيل  باشد. صلح در واقع فرآيند ايجاد روابط باز و تضمين صلح ميان آنها مي
هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي،  ها از جمله زمينه در تمام زمينه

 .(Dina. 2014باشد ) قانوني و امنيتي مي
در منازعه  يانجيک مي عنوان بهنقش مصر ، 1373مان صلح يمصر به پ يبنديادامه پا 

ت هر دو كشور مصرو يبه امننا )كه يس يت در صحرايمسئله امن ل وياعراب و اسرائ
 هاي (. كمکSharp. 2012باشد ) از جمله منافع آمريكا ميشود(  مي ل مربوطياسرائ

در تداوم رابطه  ياريبس تأثير يو اقتصاد ياالت متحده در ابعاد مختلف خاصه نظاميا
 كاياز اهداف آمر يكيل داشته است. در واقع يبالتبع مصر با اسرائ كا و مصر ويان آمريم

ن رو يباشد. از ا مي صلح در منطقه يل و برقراريت اسرائين امنيتام يدر منطقه تالش برا
ل يت اسرائيمنطقه امن يز در تالش است تا در چارچوب روابط خود با كشورهايكا نيآمر

كمک جهت  «ابزار»از گيري  بهره، تيامن يبرقرار يها از راه يكيد. ين نمايرا تضم
هاي  يبده 1337تا  1331ن يب .باشد مي خودهاي  استيا سمنطقه ب يكشورها يهمراه

المللي  هاي مصر به اياالت متحده به دليل نقش مصر در ائتالف بين بدهير يو سا ينظام
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بيرون راندن صدام از كويت، بخشيده شد كه اين امر تأثير مثبتي در رشد توليد ناخالص 
ي تشويق مصر به ادامه در راستا (.Galal & Tohamy. 1998داخلي مصر داشت )

المللي بيرون راندن صدام از كويت در  اصالحات و به پاداش مشاركت آن در ائتالف بين
المللي پول  درصد از بدهي خارجي اين كشور به صندوق بين 50جنگ دوم خليج فارس، 

ک ياز  المللي بيندر ائتالف  . در واقع حضور مصر(Lawrence. 1998)نيز بخشوده شد 
 يمال يكا و نهادهايآمر يه شده از سويتوص يرش اصالحات اقتصاديسو و پذ

اصالحات  از سوي ديگر و همچنين انجام هاني(پول و بانک ج المللي بين)صندوق يجهان
 ياسيد و تمركز بر ثبات سيم مبارک( و تاكيم حاكم بر مصر)رژيمدنظر آنها توسط رژ

سبب  .(Glasser. 2001)1يافراط انيدات اسالم گرايم مبارک و مقابله آن با تهديرژ
الت ياآن توسط اهاي  ياز بده يمين يبه مصر و فراموش يخارجهاي  ر شدن كمکيسراز

الت ين تسهين ايهمچني، گرديد. جهان يمال ينهادها يو برخ يعربهاي  متحده و دولت
صندوق  يتحت رهبر يم ساختاريم مصر با برنامه تنظيمنجر به توافق رژ يمال
 (.Beinin. 2002پول شد) المللي نبي
 به يخارج هيسرما انيجر و كاهش 0011 سال از مصر ياقتصاد طيشرابا وخامت  

 320 از يكاريب و داشت؛ قرار يخارج ارز ريذخا رفتن نيب از خطر در يمركز بانکمصر، 
 :1433، اي)مسعودن ده بوديرس 0010 سال در درصد 1024 به 0000در سال  درصد

افت و نرخ يارد دالر كاهش يليم 14اردالر به حدود يليم 47صر از م ير رسمي(. ذخا44
ل يتعطقيام مردمي  يكارخانه در ط 3500د و حدود يدرصد رس 6درصد به  5 تورم از

افت. هزاران نفر از افراد مشغول در يزان نصف مصرف كاهش يد گندم به ميشد و تول
مصر را به خود  يلد نا خالص داخيدرصد از تول 10كه حدود  يصنعت گردشگر

 0003درصد در سال  01كار شدند. خط فقر از يسم بياختصاص داده بودند با كاهش تور
 صندوق و يمصر ط مقاماتين شرايافته بود. در ايش يافزا 0011درصد در سال  05به 
 توانست ، ميبودن زيآم تيگر مذاكره كردند كه در صورت موفقيكديبا  پول المللي بين

( SCAF) مسلح نيروهاي عالي شوراي اولين نامه با توافقكند.  يخنث را ياقتصاد سقوط
 نوامبر در مصر جمهور رئيس مرسي محمد با بعدا و 0011 درژوئن ارتش كنترل تحت

 (.Sharp. 2013ميليارد دالري صورت گرفت ) 3/ 6براي دريافت وام 0010

                                                      
كت مصر به سوي رژيم دموكراتيک اين وضعيت سبب شد تا اين كشورها و نهادها خواستار اصالحات سياسي و حر. 1

 نشوند.
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 06در ، اصالحات يكمک در ازا يدر مورد اعطا زيكا نياالت متحده آمريدولت ا 
به مصر جهت  يون دالريليم 350كمک  ياعطا يم خود را برايتصم 0010سپتامبر 

ن كمک يا يش را به اطالع كنگره رساند. اعطايها يتوانا ساختن مصر به بازپرداخت بده
ان يتوافق م يون دالر در ازايليم 130گرفت. در مرحله نخست  مي در دو مرحله صورت

و  يپول و اعالم تعهد دولت مصر به انجام اصالحات اقتصاد لليالم بينمصر و صندوق 
و  يز پس از انجام اصالحات اقتصاديگر نيون دالر ديليم 070. شد پرداخت مي يمال
از جمله  المللي بينكه هماهنگ با موسسات  المللي بين يمنطبق با استانداردها يمال

هاي انرژي،  فت. كاهش يارانهگر المللي پول و بانک جهاني است صورت مي صندوق بين
بهبود مديريت دولت و افزايش درآمد مالياتي دولت مصر از جمله اصالحات مورد انتظار 

 . (Nelson & sharp. 2013)بود 
مصر پس از روي كار آمدن محمد مرسي نتوانست به شكل مستقل ب ين ترتيبد 

شدن اقتصاد  يجهان مصر متاثر از سلطهو سامان دهد. بنابراين  وضعيت كشور را سر
و  يبانک جهان، پول المللي بينو اجماع واشنگتن در قالب سه گانه صندوق  يبراليل

است اتحاد با يس، برالينئول يدر اقتصاد جهان يادغام و وابستگو كا يآمر يخزانه دار
د وابسته به اقتصا رمصدر واقع د. اادامه د، ل رايكا و روابط خود با اسرائياالت متحده آمريا

كا و تداوم روابط يبر ارتباط با آمر يمبتن ياست خارجيجز اتخاذ ساي  چارهي، جهان
ن يا يسيو چه س يچه مرس ودلذا چه مبارک در قدرت ب را نداشتل يحسنه با اسرئ
با يمصر تقر ياست خارجيكرد سيشد رو مي موجب يبا اقتصاد جهان يرابطه ساختار

 ثابت بماند.

 يريجه گينت

و علل رفتار و ها  زهيتوان اذعان داشت كه انگ ، ميكشورها يخارج ل رفتاريدرتحل
تعامل ، حاكم ياسيس يدئولوژيک كشور از اي ياست خارجياتخاذ شده سهاي  ميتصم

سو و كاركرد و ساختار  کياز  يمل يت اقتصاديو اهداف حاكم ياجتماع يروهاين
ف شده حفظ يتعرهاي  تضرور الملل از سوي ديگر، به نسبت ي بيناسيستم اقتصاد سيس

 يد. در حوزه ملشون مي ثرشتر متايب يقدرت مل يكپارچگيو ضرورت حفظ  يمنافع مل
ک دولت در قلمرو ي ياست خارجيسهاي  تياز رفتارها و فعالاي  تمركز بخش عمده، زين

 يروهايبر طبق موازنه ن ت عمدتايو فعالها  نگونه رفتاريرد كه ايگ مي قرار يروابط اقتصاد
ره( و نحوه يو غ ياركان تجار، كارگران، ه گذارانيسرما، بازاري، ديع تولي)صناي صاداقت
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به همان  ياقتصاد داخلهاي  گروه، نيرند. بنابرايگ مي صورت يع مازاد درآمد مليتوز
 محسوب ياست خارجي)رفتار( سي ن و اجرايگذارنده بر تدو تأثيراندازه مبنا و عوامل 

، ه گذارانيسرما، )مانند بانک هايمند نظام اقتصاد جهانگران قدرتيشوند كه باز مي
ب دولت و رفتار آن ين ترتي(. بديتيو فرا مل يتيبزرگ چند مل يديع توليو صناها  شركت

نظم ، رديگ مي محدود كننده شكل يو نظم جهان يداخل يطبقات يروهايتوسط ن
كا( شكل گرفته يآمراالت متحده ي)ا كه بر اساس قدرت و منافع هژمون حاكماي  يجهان

 است. 
 ينم ين امر مستثنياز ا يانه عربينفوذ به خاورم ييد طاليكل عنوان بهكشور مصر  

هاي  كمکي، ن دولتيب ياقتصادهاي  قراردادي، ب گروها و طبقات داخلين ترتيباشد. بد
در المللي،  بين ياقتصادهاي  كا و نهاديم توسط آمرير مستقيم و غيمستق ياقتصاد
گذاران را ملزم به استيرا به وجود آوردند كه س يگر ساختاريكديمتقابل با  ارتباط

 يم اقتصاديمستقهاي  ن كمکيكنند. بنابرا مي ن ساختاريدر چارچوب اگيري  ميتصم
الت ينهادها و تشك، ک آن در چارچوب سازمان هايكا و نقش قدرت هژمونيآمر
در ي براليو گسترش اقتصاد نئول يتصاداقهاي  ر ساختير در زييزم تغيبا مكان المللي بين
و طبقه  ياسيبر منافع نخبگان س تأثيرو  مصر ياقتصادي، نظامي، دولتهاي  ر نهاديسا

با منافع  ين كشور را در هماهنگيكه ا، جاد كرديرا ا يط كالنيمحي، مسلط اقتصاد
س تغيير بر اين اسال قرار دهد. ياز جمله حفظ صلح با اسرائ، االت متحده در منطقهيا

يافت موجب تغيير سياست خارجي  حكومت از مبارک به مرسي حتي اگر ادامه هم مي
 .قبال اسرائيل )و آمريكا( نمي شد مصر در
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