ﺷﻮرای ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﺧﻮاﻧﯿﺰم و ﻣﺮﺳﯽ
ﻗﺳﻣت ۶
ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

اﮔر ﺑﺧواھﯾم از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣرﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﺻر ﺑﮕوﯾﯾم ،ﺑﺎﯾد از اﻗداﻣﺎت او در ﺑر ﻣﻼ ﮐردن ﻓﺳﺎد
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﯾﺎد ﮐﻧﯾم؛ ھﻣﭼﻧﯾن وی از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻧﺎدﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑود و ھﻣواره ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻣﺎﻧﻌت از
ﺣﺿور اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدﻧﺎم در ﭘﺎرﻟﻣﺎن و دادن اﺧﺗﯾﺎرات و ﺑودﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷورا ھﺎی ﺷﮭر ھﺎ و رﻓﻊ ﺣﺎﻟت
ﻓوق اﻟﻌﺎده و ﺗﻣﺎم ﻗﯾد و ﺑﻧد ھﺎی ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑر ﻣطﺑوﻋﺎت و ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود .ﻣرﺳﯽ ھﻣﭼﻧﯾن از ﺟﻣﻠﮫ
ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻣﻧﺗﻘدان ﻗرارداد ﺻدور ﮔﺎز ﻣﺻر ﺑﮫ رژﯾم اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .او ھﻣواره از دﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔﻔت
ﮐﮫ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن و دوﻟت ﻣﺻر در ﺧدﻣت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑودﻧد و ﺗﻼشھﺎی ﺧود را ﺑر ﺗﺿﻌﯾف اﻻزھر و آﻣوزه ھﺎی دﯾﻧﯽ
و ﻣذھﺑﯽ در ﻣﺻر ﻣﺗﻣرﮐز ﮐرده ﺑودﻧد.
ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺻر ﻣﺗﺷﻛل از ﺑﯾﺳت ﺳﮫ ﻋﺿو ﺑود ﻛﮫ ﺷش ﺗن از آﻧﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺑر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎی
اﯾن ﺷورا ﻧﻔوذ ﻛﺎﻣل داﺷت.

ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن طﻧطﺎوی رﯾﯾس ﺷورای ﻧظﺎﻣﯽ ﻗﺑﻠﯽ

ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن طﻧطﺎوی
اﯾن ﻣﻘﺎم در ﯾﺎزده ﻓﺑروری ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺻر رﺳﯾد و ھم ﭼﻧﺎن ﺳﻣت وزﯾر
دﻓﺎع اﯾن ﻛﺷور را ﻧﯾز در اﺧﺗﯾﺎر داﺷت .روی ﻛﺎر آﻣدن وی ﭘس از ﺳﻘوط دوﻟت ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرك ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری
ﺳﺎﺑق ﻣﺻر ﺑود .طﻧطﺎوی ﯾﻛﯽ از ﻣﮭره ھﺎی اﺻﻠﯽ در روﯾداد ھﺎی ﻣﺻر ﭘس از اﻧﻘﻼب  ٢۵ﺟﻧوری  ٢٠١١اﺳت
و ﻧﻔوذ وی ﺑﯾش از ھر ﻓرد دﯾﮕری ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت .طﻧطﺎوی در دوران ﻣﺑﺎرك ﺑرای ﻣدت ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت ﺳﺎل
ﯾﻛﯽ از ﻣﺗﺣدان ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد وی ﺑود .در ﯾﻛﯽ از اﺳﻧﺎد دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾك ﻓﺎش ﺷده ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﻛﺎ در ﻗﺎھره ﺑﮫ واﺷﻧﮕﺗن در
ﺳﺎل  ،٢٠٠٨از طﻧطﺎوی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓردی ﺟذاب و ﺑﺎ وﻗﺎر ﯾﺎد ﺷده اﺳت اﻣﺎ در واﻗﻊ وی ﻓردی ﺳﺎﻟﺧورده اﺳت ﻛﮫ
ﺑﮫ ﺷدت در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾرات اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد .در اﯾن ﺳﻧد اﻓﺷﺎ ﺷده ھﻣﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت ﻛﮫ اﻓﺳران ﺳطﺢ ﻣﺗوﺳط ﻣﺻر
ﺑﮫ طﻧطﺎوی ﺳﮓ ﭘودل ﻣﺑﺎرك ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .اﯾن ﻧوع ﺳﮓ ﺑﮫ ﻧﺎﻛﺎرآﻣدی ،ﻗدﯾﻣﯽ ﺑودن و وﻓﺎداری ﻣﺷﮭور اﺳت.

ﺟﻧرال ﺳﺎﻣﯽ ﺣﺎﻓظ ﻋﻧﺎن ﻟوی درﺳﺗﯾز ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺻر

ﺟﻧرال ﺳﺎﻣﯽ ﺣﺎﻓظ ﻋﻧﺎن
اﯾن ﺟﻧرال ﻣﺻری ھﻣواره از ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣﺑوب اردوی آﻣرﯾﻛﺎ ﺑوده اﺳت و از وی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﻣﺎﻧده دوم در ﻣﯾﺎن
ﺟﻧرال ھﺎی ﺣﺎﻛم ﺑر ﻣﺻر ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﺳﺎﻣﯽ ﺣﺎﻓظ ﻋﻧﺎن ﯾﻛﯽ از اﻓﺳران ﺳﻧﺗﯽ اردوی ﻣﺻر اﺳت ﻛﮫ ﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت
ھﺎی اردو و ﻧوﺳﺎزی در ﺳﺎﺧﺗﺎر اردو ﺗﻣرﻛز دارد و در دوﻟت آﺗﯽ ﻣﺻر ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻛرد .ﻣﻘﺎم ھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﺟﻧرال ﻋﻧﺎن ﯾﻛﯽ از ﺧطوط ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣﯾﺎن ﻗﺎھره و واﺷﻧﮕﺗن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﻧﻘش راﺑط را ﻣﯾﺎن دو
ﻛﺷور اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻛﻧد.

ﺟﻧرال ﻣﻣدوح ﺷﺎھﯾن ﻣﻌﺎون وزﯾر دﻓﺎع ﻣﺻر در اﻣور ﺣﻘوﻗﯽ

ﺟﻧرال ﻣﻣدوح ﺷﺎھﯾن
ﺟﻧرال ﺷﺎھﯾن ،ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺷورای ﻧظﺎﻣﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧده اردو در ﻣﺟﻣﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺻر
اﺳت .ﭘس از اﻧﺣﻼل ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﺻر ﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻋﺿﺎی آن از ﮔروه اﺳﻼﻣﮕرای اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑودﻧد ،اﯾن ﻣﻘﺎم در
ﻛﻧﻔراﻧس ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺧود اﻋﻼم ﻛرد ﻛﮫ ﺗﻣﺎم اﺧﺗﯾﺎرات ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری را در  ١۴ﺟون  ٢٠١٢ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و از
ﺳﺎﯾر اﻗداﻣﺎت اردو دﻓﺎع ﻛرد .اﯾن ﻣﻘﺎم در ﻣﺎه ﻣﮫ  ٢٠١١اﻋﻼم ﻛرد ﻛﮫ اردو ﺑﺎﯾد ﻧوﻋﯽ ﺗﺿﻣﯾن درﯾﺎﻓت ﻛﻧد ﻛﮫ در
ﺻورت روی ﻛﺎر آﻣدن رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﺟدﯾد ،اﯾن ﺷورا ﺗﻐﯾﯾری ﻧﻛﻧد.

ﺟﻧرال ﺣﺳن اﻟروﯾﻧﯽ ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﻧطﻘﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣرﻛزی ﻣﺻر

ﺟﻧرال ﺣﺳن اﻟروﯾﻧﯽ
اﯾن ﺟﻧرال ﻣﺻری ﭘس از اﺳﺗﻌﻔﺎی ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرك ،از طرف اردو ﻣﺳﺋول ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻛردن  ٧٠٠٠ﺗﺎ ده ھزار ﺗن از
اﻧﻘﻼﺑﯾون ﻣﺻر ﺷد .اﺗﺣﺎد دﻣوﻛراﺗﯾك ﻛﮫ اﺋﺗﻼﻓﯽ از اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺻر اﺳت و در ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺷﻛل ﮔرﻓت،
ﺟﻧرال اﻟروﯾﻧﯽ و ﺳﺎﯾر ﺟﻧرال ھﺎی اردوی ﻣﺻر را ﺑﮫ ﻛﺷﺗﺎر ﻣﻌﺗرﺿﺎن ﻣﺗﮭم ﻛرد .ﯾك روز ﭘﯾش از اﺳﺗﻌﻔﺎی ﻣﺑﺎرك،
اﯾن ﺟﻧرال ﻣﺻری در ﺟﻣﻊ ﺗظﺎھر ﻛﻧﻧدﮔﺎن ﺿد دوﻟﺗﯽ ﻣﯾدان اﻟﺗﺣرﯾر ﺣﺿور ﯾﺎﻓت و ﮔﻔت :ﺗﻣﺎم ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺷﻣﺎ
ﺑرآورده ﻣﯽ ﺷود.

ﺳرﻟﺷﮑر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺻﺎر :ﻣﻌﺎون وزﯾر دﻓﺎع ﻣﺻر

ﺟﻧرال ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺻﺎر
اﯾن ﺟﻧرال ﭘس از اﻧﺣﻼل ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﺻر در ﻛﻧﻔراﻧس ﺧﺑری ﺧود ﺑﺎ دﻓﺎع از اﻗدام اردو ،ﮔﻔت :ﻣﺎ ﻗدرت ﻛﺎﻣل را ﺑﮫ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻛﺷور اﻋطﺎ ﻣﯽ ﻛﻧﯾم .وی ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﻛﮫ واﮔذاری ﻗدرت طﯽ ﻣراﺳﻣﯽ ﺑزرگ در اواﺧر ﺟون
اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد .ﺟﻧرال اﻟﻌﺻﺎر ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﭘس از درﮔﯾری ھﺎی ﻣﺻر از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻣﺑﺎرك ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﻘﻼب در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻر ﯾﺎد ﻛرد.

ﺟﻧرال ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻣﻼ ﻣﻌﺎون وزﯾر دﻓﺎع ﻣﺻر

ﺟﻧرال ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻣﻼ.
ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن طﻧطﺎوی ،رﺋﯾس ﺷورای ﻧظﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺻر از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻣرﺳﯽ را
ﺑﮫ وی ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔت .ﺳراﻧﺟﺎم رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻣﺻر طﯽ ﻣراﺳﻣﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﻗدرت را از ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﯾن ﻛﺷور ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓت .ﻣرﺳﯽ ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻣﺻر طﯽ ﯾك ﻣراﺳم رﺳﻣﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور
ﺣﺳﯾن طﻧطﺎوی ،رﺋﯾس ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺻر و ﺳﺎﻣﯽ ﻋﻧﺎن ،ﻟوی درﺳﺗﯾز اﯾن ﻛﺷور و ﻣﻌﺎون طﻧطﺎوی
و ﺟﻣﻌﯽ از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺻر ﻗدرت را ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ از ﻧظﺎﻣﯾﺎن اﯾن ﻛﺷور ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓت .ﻣرﺳﯽ
در اﯾن ﻣراﺳم ﻛﮫ ﺑﺎ ﻓﯾر ﮔﻠوﻟﮫ ﺗوپ ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر وی آﻏﺎز ﺷد در ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﻋﻧوان داﺷت -اﻣروز ﻗدرت را از ﻣﺣﻣد
ﺣﺳﯾن طﻧطﺎوی و ﺑرادران وی در ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺻر ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔﯾرم و ﺑﺎ ﻗﺑول اﯾن اﻣر ﻣﺳﺋول ﺷورای
ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻠت ﻣﺻر ﺧواھم ﺑود .وی اداﻣﮫ داد ،ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺻر ﺑﮫ وﻋدهھﺎی ﺧود در اﻧﺗﻘﺎل ﻗدرت
ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻣﻧﺗﺧب ﻋﻣل ﻛرده و اﻣروز ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺻر ﺧواھد ﺑود.
اﻧﺗﺧﺎب ﻣرﺳﻰ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭورى ﻣﺻر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻰ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭘس از ھﺷﺗﺎد ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزه و ﺳرﮔرداﻧﻰ ،اﮐﻧون اﺧوان
ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷروع و ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دوﻟت دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ دوﻟت آنھﺎ ﻣﺳﺗﺄﺟل ﺑود و درﺳت در اوﻟﯾن
ﺗﻣرد و ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺻر ،ﺳﺎﻗط ﺷد .ﺳؤاﻟﻰ ﮐﮫ در
ﺳﺎﻟروز آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش دﯾﮕرى ﺗﺣت ﻋﻧوان ّ
اﯾن ﺧﺻوص وﺟود دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻋواﻣﻠﻰ در ﺷﮑﺳت ﻣرﺳﻰ و اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧﻘش داﺷت؟ و اوﺿﺎع ﻣﺻر
ﺑﻌد از ﻣرﺳﻰ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻰ ﺷود؟ ﺑراى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤاﻻت ﺑﺎﯾد دﯾد ﭼﮫ ﺑﺎزﯾﮕراﻧﻰ در ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺻر ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد
و ﭼﮫ ﻣﻧﺎﻓﻌﻰ را در ﺟﮭت ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﺎن ﭘﯾﮕﯾرى ﻣﻰ ﮐﻧﻧد.
ﻧظﺎﻣﯾﺎن ،اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،ﺳﻠﻔﻰ ھﺎ ،اﺣزاب ﻣﻠﻰ ﮔرا و ﻟﯾﺑرال ،آﻣرﯾﮑﺎ ،رژﯾم ﯾﮭود ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن و ﻗطر را ﻣﻰ ﺗوان
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺑﺎزﯾﮕران ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﻰ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﺻر ﺑرﺷﻣرد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﻰ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر ﻣﺻر ،ﺑﮫوﺿوح ﻣﻰ ﺗوان
درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻗوای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺻل ﻗدرت را ھﻣﯾﺷﮫ در دﺳت داﺷﺗﮫ اﻧد و اﻧﺗﻘﺎل ﻗدرت ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧظﺎرت و
رﺿﺎﯾت آنھﺎ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .اﯾن روﻧد از زﻣﺎن ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر ،اﻧور ﺳﺎدات و ﺣﺳﻧﻰ ﻣﺑﺎرک ﺑﮫھﻣﯾن ﻣﻧوال ﺑوده
و ﺣﺗﻰ در روﻧد اﻧﻘﻼب ﻣردم ﻣﺻر در  ٢۵ﺟﻧوری  ٢٠١١ﻧﯾز اردو ﺑﺎ ﺣﻔظ وﺟﮭﮫ ﺧود و ﻋدم دﺧﺎﻟت در ﻣﻌﺎرﺿﮫ

ﻣردم ﺑﺎ ﻣﺑﺎرک ،آن را ﺑراى ﺧود ﺗﺛﺑﯾت ﮐرد .اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن؛ ﺟﻧﺑﺷﻰ ﮐﮫ ﺣدود ھﺷﺗﺎد ﺳﺎل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﻰ
و اﺟراى اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑوده اﺳت و ھرﭼﻧد ﺑﺎ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭورى ﻣرﺳﻰ ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر آﻣد ﮐﮫ اﺧوان ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت
ﮔرﻓﺗﮫ اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺧش ھﺎی از اﯾن ﺟﻧﺑش ھﻣﺳو ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎى ﻣرﺳﻰ ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺳﻠﻔﻰ ھﺎ؛ ﮔروه ھﺎى ﺗﻧدروى
ﮐﮫ ﺑﮫ ظﺎھر ﺑر اﺳﺎس ﺑرداﺷت ﺧود از اﺳﻼم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺟراى اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ھﺳﺗﻧد و اوﻟوﯾت اول آن ھﺎ ھم ﻗﺑل از
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺗﮑﺑﺎر ،دﻓﻊ ﺧطر ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت .اﺣزاب ﻣﻠﻰ ﮔرا و ﻟﯾﺑرال آن ھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ ﻗدرت و
ﻣدﯾرﯾت ﮐﺷور اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه دﻣوﮐراﺳﻰھﺎى ﻏرﺑﻰ ھﺳﺗﻧد .اﻟﺑرادﻋﻰ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده اﯾن ﺟرﯾﺎن اﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ و ﯾﮭود؛
آنھﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﺻر ،ﻧظﺎﻣﻰ روى ﮐﺎر آﯾد ﮐﮫ ﺧطرى ﺑراى اﻣﻧﯾت اﺳراﺋﯾل ﻧداﺷﺗﮫ و ﺿﻣن ﺗﺄﯾﯾد
ﮐﻣپ دﯾوﯾد ،ﻣطﯾﻊ اواﻣر واﺷﻧﮕﺗن و ﺗل آﺑﯾب ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺣور ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﯾز از اوﻟوﯾت ھﺎى اﺻﻠﻰ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﻰ رود.
ﻋرﺑﺳﺗﺎن و ﻗطر ﺑﮫﻧظر ﻣﻰ رﺳد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن دو ﮐﺷور در ﻣﺻر ﺗﺎ ﺣدودى ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﮕر اﺳت و آن آزادى ﻋﻣل
ﺳﻠﻔﻰ ھﺎ از ﯾﮏ طرف و واﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣودن ﻣﺻر ﺑﮫ ﺧود از ﺳوى دﯾﮕر وﺟود ﯾﮏ ﻣﺻر ﺑﻰ ﺛﺑﺎت و ﺿﻌﯾف آرزوى
ﻋرﺑﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﯾﺎدت ﺑر اﻋراب ﻣﻰ ﺑﺎﺷد .ﻣرﺳﻰ و اﺧوان در طول ﯾﮑﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺷﮑﺎﻻت ﮔﺳﺗردهاى
داﺷﺗﻧد اﻣﺎ اﮔر ﺑﺧواھﯾم اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﺧطﺎھﺎى آﻧﺎن را در ﯾﮏ ﺳطر ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾم اﺧواﻧﻰ ھﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را
ﺑر ﻣﺑﻧﺎى اﺑﮭﺎم ،ﺗردﯾد و ﺗﺄﺧﯾر ﺑﻧﺎ ﮐردﻧد و در ھﯾﭻ ﺣوزه اى ﺣرف ﺻرﯾﺢ و ﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﻰ ﻧزدﻧد.
ﻣواﺿﻊ اﺧواﻧﻰ ھﺎ در ﺣوزه اﻗﺗﺻﺎد اﺻوﻻً ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود و ﺣﺎل آن ﮐﮫ ﻣرﺳﻰ وﻋده داده ﺑود ﮐﮫ در ﺻد روز اول
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭورى ﺧود ﮔﺎمھﺎى ﻣﮭﻣﻰ در اﯾن ﺣوزه ﺑراى ﮐﺎھش ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدى ﻣردم ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺑﺧش ھﺎى
زراﻋت ،ﺣﻣل و ﻧﻘل و اﻣور ﺷﮭرى ﺑردارد .اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن در ﺣوزه ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﻰ ھﯾﭻ ﺣرف روﺷﻧﻰ اراﺋﮫ
ﻧﮑرد ﻧﮫ در ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻓﻠﺳطﯾن ﮐﺳﻰ ﺑﺗواﻧد ﻓرق ﻣواﺿﻊ ﻣرﺳﻰ و ﻣﺑﺎرک را در اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ درﯾﺎﺑد و ﻧﮫ در
ﻣوﺿوع اﻧﻘﻼب ھﺎى ﻋرﺑﻰ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻣﯾﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﺑﺎرک و اﺧوان دﯾده ﺷد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫاىﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز ھم اﺧوان ﺑﺎ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎى ﺑﮫ ﺣق ﺑﺣرﯾﻧﻰ ھﺎ و ﯾﻣﻧﻰ ھﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧد .ﻣوﺿﻊ ﻣرﺳﻰ درﺑﺎره اﯾران ﺣﺗﻰ از ﻣوﺿﻊ ﻣﺑﺎرک ﻧﯾز ﻋﻘب
اﻓﺗﺎده ﺗر ﺑود .ﻣرﺳﻰ ھﯾﭼﮕﺎه ﺟرأت ﻧﮑرد ﺑﺎ ﺻراﺣت از رواﺑط ﺑﺎ اﯾران ﺣرف ﺑزﻧد و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺑراى ﺣل ﻣﺷﮑﻼت
ﺧود ﺑﮫ رھﺑران اﯾران ﻧﺎﻣﮫ ﻧوﺷت ،ﻧﺗواﻧﺳت ﭘﺎى درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗد .ﻣرﺳﻰ در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺳورﯾﮫ
ﻧﺗواﻧﺳت ﻣواﺿﻌﻰ ﻣﺗﻔﺎوت از ﻣواﺿﻊ اﻣﺛﺎل ﻣﻠﮏﻋﺑدﷲ و ﺷﯾﺦ زاﯾد ﺑﮕﯾرد و ﺣﺎل آن ﮐﮫ او ﺑر اﺛر ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﻣردﻣﻰ ﺑر ﺳر ﮐﺎر آﻣده ﺑود.
ﻣوﺿﻊ ﺿﻌﯾف اﺧوان در ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻧطﻘﮫ اى ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از طﺑﻊ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر اﺧواﻧﻰ ھﺎ از ﯾﮏ ﺳو و ﻋدم
درک درﺳت ﺗﺣوﻻت ﺑود .اﻣروز اﺧوان و ﻣرﺳﻰ در ﺣﺎﻟﻰ ﻏرق در ﻣﺷﮑﻼت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺷده اﻧد و ھواداران داﺧﻠﻰ و
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﺎن واﻗﻌﻰ ﺧود در ﺧﺎرج را ﺳرﺧورده ﮐرده اﻧد و اﯾن در ﺣﺎﻟﻰ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻰ رﻏم ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﻼش ﻓراوان
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎھﻰ ﻧزد دوﻟت ھﺎى اروﭘﺎﯾﻰ و دوﻟت ھﺎى ﻋرﺑﻰ ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳوم ﺟوﻻی ،ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن
ﺿرب اﻻﺟل  ۴٨ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣﺻری ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران اﯾن ﮐﺷور ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗواﻓق و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻧﺎ آراﻣﯽ

ھﺎ و ﺳر ﺑﺎز زدن ﻣرﺳﯽ از ﺗﻣﮑﯾن ﺑﮫ اﯾن اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺳﻘوط دوﻟت ﻣرﺳﯽ ﺗوﺳط ﻓرﻣﺎﻧده اردو ﻣﺻر اﻋﻼم
ﺷد.

ﺟﻨﺮال ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح )اﻟﺴﯿﺴﯽ( و اﺧﻮاﻧﯿﺰم

ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﺳﻌﯾد ﺣﺳﯾن ﺧﻠﯾل اﻟﺳﯾﺳﯽ در ﻧوزدھم ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩۵۴در ﻗﺎھره ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد و در ﺳﺎل  ١٩٧٧وارد
اردوی ﻣﺻر ﺷد و در دوازدھم اﮔﺳت  ٢٠١٢ﺗوﺳط ﻣرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت وزارت دﻓﺎع ﻣﺻر ﮔﻣﺎرده و ﺟﺎﻧﺷﯾن طﻧطﺎوی
ﺷد .اﻟﺳﯾﺳﯽ ﭘﯾش از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﮐرﺳﯽ وزارت دﻓﺎع ﻣﺻر در دوﻟت ھﺷﺎم ﻗﻧدﯾل ﻣﺳوول اطﻼﻋﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در اردو
ﺑود.
او دﯾﭘﻠوم ﺧود را در رﺷﺗﮫ ﻋﻠوم ﻧظﺎﻣﯽ از ﻗﺎھره ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرای اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺳﻔر ﮐرده و در ﺳﺎل
 ١٩٩٢ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮐﺳب ﻣﺎﺳﺗری در رﺷﺗﮫ ﻋﻠوم ﻧظﺎﻣﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﺷده اﺳت.
ﺟﻧرال اﻟﺳﯾﺳﯽ ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺣﺻﯾل در اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز ﺳﻔر ﮐرده و در آﻧﺟﺎ ﺗﻌﻠﯾم وﯾژه اطﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾده اﺳت.
ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺻر ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ اﻟﺳﯾﺳﯽ در اول ﺟوﻻی  ٢٩١٣ﺑﮫ ﻣرﺳﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺻر ﺑرای ﺣل ﺑﺣران
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور  ۴٨ﺳﺎﻋت ﻓرﺻت دادﻧد و ﭘس ازاﯾن اوﻟﺗﯾﻣﺎﺗوم او را ﺑرﮐﻧﺎر و ﻋدﻟﯽ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور را ﺑﮫ ﻋﻧوان
رﺋﯾس دوﻟت ﺑﮫ ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺎﻧدﻧد.
در ﺑررﺳﯽ ﭼراﯾﯽ ﻋداوت ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن ھﯾﮑل ﺑﺎ اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،ﻧوﺷﺗﮫ أﺑواﻟﺣﺳن اﻟﺟﻣﺎل ﺗرﺟﻣﮫ رﺳول رﺳوﻟﯽ ﮐﯾﺎ
در ﺟﻣﺎﻋت و دﻋوت و اﺻﻼح ﻣﯾﺧواﻧﯾم» :ﺟﻧرال اﻟﺳﯾﺳﯽ ﭘس از ﺟﻠﺳﮫ ای ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﺎ ﺳران اﭘوزﯾﺳﯾون دوﻟت
ﻣرﺳﯽ ،ﭼﮭره ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻗﺑطﯽ و ﮔروه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای را در ﺗﻠوﯾزﯾون ﻗراﺋت ﮐرد ﮐﮫ
ﺑر طﺑق آن ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر دوﻟت ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯾق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻧﺟﺎل ﺑر اﻧﮕﯾز اﯾن ﮐﺷور اﻋﻼم ﺷد .ﻗرار اﺳت
دوﻟت ﻣوﻗت ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻧظﺎﻣﯽ ھﺎ ،ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ زود ھﻧﮕﺎم ،ﻗدرت را ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد .ﻧﻘﺷﮫ راه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ
ﺷﺎﻣل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت زودھﻧﮕﺎم ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺑﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد اﺳت ،ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ

و ﻣذھﺑﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﺣﻣد اﻟطﯾب ﺷﯾﺦ اﻻزھر ،ﭘﺎپ ﺗﺎوا دروس دوم رھﺑر ﻗﺑطﯽ ھﺎ و ﻣﺣﻣد اﻟﺑرادﻋﯽ ﯾﮑﯽ از رھﺑران
ﻣﺧﺎﻟف ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻋدﻟﯽ ﻣﻧﺻور ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺿﺎﯾﯽ و رﯾﯾس دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺻر ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس دوﻟت ﻣوﻗت ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت ﻟﺣظﮫ ای
ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن ﻗراﺋت ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗوﺳط ﺟﻧرال اﻟﺳﯾﺳﯽ ،اﻏﺗﺷﺎﺷﯾون در ﻣﯾدان اﻟﺗﺣرﯾر ﻏرﯾو ﺷﺎدی ﺳر داده و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ
ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺷﮭر ﻧﺻر ﮐﮫ ھواداران اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن در آن اﮐﺛرﯾت دارﻧد ،ﺗﺣت ﻣﺣﺎﺻره ﻧﯾروھﺎی اردو اﺳت .ﺣزب
ﻧور دوﻣﯾن ﺣزب اﺳﻼم ﮔرای ﻣﺻر ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از درﮔﯾری ھﺎ ،ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫ راه اﻋﻼم ﺷده ،ھﻣراھﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣرﺳﯽ در ﺻﻔﺣﮫ رﺳﻣﯽ ﻓﯾس ﺑوک ﺧود ،اﯾن روﯾداد را ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﻋﯾﺎر ﺧواﻧد و از ﻣﺻری ھﺎ ﭼﮫ ﻏﯾر
ﻧظﺎﻣﯽ و ﭼﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺧواﺳت از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳداری ﮐرده و در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﮐودﺗﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد«.
آﻧﭼﮫ ﻣﻰ ﺗوان ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﮔﻔت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻر در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺗﺣول ﺑزرگ ﻗرار دارد و ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺗﺣول،
ﻣﺛﺑت و ﺳﺎزﻧده ﻧﺑﺎﺷد و ﻣﺣﺻول آن روى ﮐﺎر آﻣدن ﯾﮏ دوﻟت ﻧظﺎﻣﻰ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻧوان ﻣوﻗت داﺷﺗﮫ وﻟﻰ ﺑراى ﭼﻧدﯾن
ﺳﺎل ﻋﻧﺎن ﻗدرت ﻣﺻر را در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮕﯾرد .در ﻋﯾن ﺣﺎل در ﭘﮭﻠوی اﯾن ﻧﮕراﻧﻰ ،اﯾن ﺳؤال ﻣﮭم وﺟود دارد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﻣردم ﺑزرگ ﻣﺻر ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ھم اﺧﺗﻼف ﭘﯾدا ﻣﻰ ﮐﻧﻧد و درﮔﯾر ﻣﻰ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺗن دھﻧد؟
روﻧد ﺗﺣوﻻت اﺧﯾر ﺑﮫ ﺗﺷدﯾد ﺗﻧش ھﺎ و ﺷﮑﺎف ھﺎ ﻣﻧﺟر ﮔردﯾد و ﺑرﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﺗﺻور ﻣﻰﺷد ،ﮔذﺷت زﻣﺎن و
اﺑزارھﺎى ﺗﺷوﯾﻘﻰ و ﺗﻧﺑﯾﮭﻰ ﺣﮑوﻣﺗﻰ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻓﺿﺎ را ﺑراى ﺗﻔﺎھم و ﯾﺎ ﭘذﯾرش آﻣﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣرﺳﻰ اﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺻﻣم در ﻣﺣﯾط ﮐﺎرش ﺣﺎﺿر ﺑود و ﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧش ﺧود ﺗﮑﯾﮫ ﻣﻰ ﮐرد اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳت دﯾﮕران را ﺑﮫ
ﭘذﯾرش اﯾن ﻣﺷروﻋﯾت ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻧﻣﺎﯾد .اظﮭﺎر ﻧظر ھﺎى او ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺗوأم ﺑﺎ ﮐﻧﺎﯾﮫ زدن ﺑﮫ رﻗﺑﺎ و ﯾﺎدآورى ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺧوﯾش ﺑود ،آﺗش اﺧﺗﻼف را اﻓروﺧﺗﮫ ﺗر ﮐرد و اﯾن ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣرﺳﻰ و ﺟرﯾﺎن اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺷراﯾط را
درک ﻧﻣﻰ ﮐﻧﻧد و ﺑرﮔﮫ ھﺎى ﻻزم را ﺑراى ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﻰ اﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﮐﺎھش
اﻋﺗراﺿﺎت ،ﯾﮏ وﺟﮫ اﺻﻠﻰ ﻣدﯾرﯾﺗﻰ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور را ﺑرﻣﻼ ﮐرد و ﻧﺎﺗواﻧﻰ در اداره اﻣور.
وﻗﺗﻰ ھواداران ﻣرﺳﻰ ھم ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻰ ﺷوﻧد ﮐﮫ او ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷراﯾط را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ رﺳﯾدن ﺑﮫ
راه ﺣل ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾد ،از اطراف او ﭘراﮐﻧده ﻣﻰ ﺷوﻧد ﮐﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ اﺑواﻟﻔﺗوح ،ﺳﻠﯾم اﻟﻌوا و اﺣزاﺑﻰ ﭼون اﻟوﺳط طﻰ
ﻣﺎهھﺎى ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺻﻔوف ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﻣرﺳﻰ را ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗش ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻣﺳﻠﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺗودهھﺎى رأى دھﻧده
ﻧﯾز اﯾن ﺑدﮔﻣﺎﻧﻰ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﻰ ھﺎ و ﺻﻼﺣﯾتھﺎى ﻣرﺳﻰ ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت ﮐﻣﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﻌﺿﻰ از ﺧﺑرھﺎ ﺑﯾﺎﻧﮕر
آن اﺳت ﮐﮫ دﺳت ﮐم ﭘﺎﻧزده ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﻣردم ﻣﺻرى ﺑرﮔﮫ ﻋدم ﮐﻔﺎﯾت ﻣرﺳﻰ را اﻣﺿﺎ و ﺣﮑم ﺑﮫ ﺑرﮐﻧﺎرى او
داده اﻧد .اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺷراﯾط ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺻر و زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﺟرای ﺑرﺧﯽ اﻗداﻣﺎت را درک ﻧﮑرد ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﻋﻠت دﭼﺎر ﺣﻣﺎﻗت ھﺎﯾﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺗﻼش ھﻔﺗﺎد ﺳﺎﻟﮫ اﯾن ﺟﻣﺎﻋت را ﺑر ﺑﺎد داد.

ﺑﺎزھم درﯾن ﻣﻧﺑﻊ آﻣده اﺳت :ﺧطﺎی ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺻور ﮐرد اوﺿﺎع ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺻر در
اﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠف آﻣﺎده ﭘذﯾرش ﺣﮑوﻣت ﻣطﻠﻘﮫ اﯾن ﺟﻣﺎﻋت در ﺑدﺗرﯾن ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت .اﺧواﻧﯽ ھﺎ درک ﻧﮑردﻧد
ﮐﮫ ﻣﻠت ﺳﺗﻣدﯾده ﻣﺻر ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد و ﻧﯾز ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ رژﯾم ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻓﺎﺳد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﯾن رژﯾم
ﻗﯾﺎم ﮐرده و ﺷﻌﺎر ﻧﺎن ،آزادی و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺳر داده اﺳت .اﺧواﻧﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ
ﻣردم ﻣﺻر ﺣﮑوﻣﺗﯽ را ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﺎن را ﺣل ﮐﻧد و در ھﻣﯾن ﭼﺎرﭼوب ﺑﮫ اﺟرای ﻋداﻟت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روی ﺑﯾﺎورد و در ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﺣﻘﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت ﮔروھﮭﺎی دﯾﮕر ﻗﺎﺋل ﺷود .ﺟﻣﺎﻋت اﺧوان اﮔر
زﯾرک ﺑود ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﮔروه ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾﮕری در اوﻟﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﭘس از ﺳرﻧﮕوﻧﯽ رژﯾم ﻣﺑﺎرک ﺳر ﮐﺎر ﺑﯾﺎﯾد
و در آﺷﻔﺗﮫ ﺑﺎزار ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺻر دﭼﺎر ﺷﮑﺳت ﺷود و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺟﯽ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ
ﺳﯾﺎﺳت اﯾن ﮐﺷور وارد ﻣﯽ ﺷد.
اﺧوان ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﻠت ﻣﺻر را درک ﻧﮑرد و ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷد ﮐﮫ اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون و ﭘﯾروان
ﻣذاھب ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﮐﺷور ھﻣﮕﯽ در اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد ،ﻣردم ﻣﺻر ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑداد و
ﻓﺎﺷﯾﺳم اﯾن رژﯾم و ﻧﯾز ﻓﺳﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧواده ﺣﺎﮐم ﺑر اﻗﺗﺻﺎد اﯾن ﮐﺷور ﻗﯾﺎم ﮐردﻧد ﺣﺎل ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳری ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻣﺎﻋت اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﮑوﻣت ﺧﺎﻧواده ﻣﺗﻧﻔذ ﺑﭘذﯾرﻧد؟! ﻣردم ﻣﺻر ﻣﻠﺗﯽ ﺑﺎ
ھوش ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣرﺳﯽ وﯾﺗرﯾﻧﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﺧوان اﺳت ﮐﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﮔردان اﺻﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت
و اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺻر ﭘس از ﺷروع رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻣرﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻓرﯾب ﻗﯾﺎﻓﮫ ﮔرﻓﺗن ﻣرﺳﯽ و
ﺗﺷﮑﯾﻼت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اش را ﻧﺧوردﻧد و ﻣﻌﺗرﺿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ رﯾﺧﺗﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﮐﻧﮕره آﻣرﯾﮑﺎ واﮐﻧش ھﺎی ﻣﺗﻌددی در ﺧﺻوص ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺻر ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺳﻧﺎﺗور ﭘﺎﺗرﯾﮏ ﻟﯾﮭﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن اﻋﺿﺎی دﻣوﮐرات ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎی آﻣرﯾﮑﺎ و رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑودﺟﮫ اﯾن
ﻧﮭﺎد اﺳت .اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ درﺑﺎره ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .وی ﺧواﺳﺗﺎر

ﻣﺗوﻗف ﺷدن ارﺳﺎل ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ ﻣﺻر ﺷد .اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و ﺳﯾﺻد ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﺎﺗرﯾﮏ ﻟﯾﮭﯽ ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘرار دوﻟﺗﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﻣﺻر ﺷد .ﺑرﺧﯽ از ﺳﻧﺎﺗورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣوﺿﻊ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ
ای داﺷﺗﻧد .ﺳﻧﺎﺗور ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﯽ ﺑﺎﻋث ﻧﺎاﻣﯾدی ﻣﻠت ﻣﺻر ﺷد .ﻣﮏ ﮐﯾن در ﻋﯾن ﺣﺎل از
دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﺧواﺳت اوﺿﺎع ﻣﺻر را در روزھﺎی آﯾﻧده زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .وی ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﻧﺑﺎﯾد ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻧظﺎﻣﯽ
در ﻣﺻر وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﮏ ﮐﯾن ﺧواﺳﺗﺎر ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓوری در ﻣﺻر ﺷد.
ﻣﮏ ﮐﯾن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺻر ﺑر اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دوﻟﺗﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
در ﻣﺻر ﻣﺳﺗﻘر ﻧﺷود ،ﺳرﻧوﺷت ﮐﻣﮏ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺻر در وﺿﻊ ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺳﻧﺎﺗور ﻟﻧزی
ﮔراھﺎم ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ ﻓردی اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣوﻻت ﮐﻧوﻧﯽ در ﻣﺻر را ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺻﯾف ﮐرد.
ﺑﺎﻗدرت ﮔرﻓﺗن اﻟﺳﯾﺳﯽ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﺻر ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت .اﯾن ﺧﺑری اﺳت ﮐﮫ ﻗطﻌﺎ ﺑرای دﺳﺗﮕﺎه ﺳﯾﺎﺳت
ﺧﺎرﺟﯽ واﺷﻧﮕﺗن ﭼﻧدان ﺧوش ﻧﯾﺳت .ﭘس از اﻧﻘﻼبھﺎی ﻋرﺑﯽ ،آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧطﻘﮫ
ای ﻣﺳﮑو در ﺳورﯾﮫ را ﻣﺻﺎدره ﮐﻧﻧد؛ ﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ،اﮐﻧون ﺷﺎھد ﻧﻔوذ ﻣﺳﮑو در ﺣﯾﺎت ﺧﻠوت ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧود در
ﻣﺻر ھﺳﺗﻧد .ﻣﺻر ﻗراردادی ﺑﮫ ارزش ﺣدود دو ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑرای ﺧرﯾد ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﻣﻧﻌﻘد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش ھﺎ دﺑﮑﺎ ،راﮐت ھﺎی دورﺑرد ﻧﯾز در اﯾن ﻗرارداد ﻣﻠﺣوظ ﺑوده اﻧد .اﯾن ﻗرارداد در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺳﺗﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر اردوی ﻣﺻر ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻏرﺑﯽ اﺳت .ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺻر ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت
ﻣرﺳﯽ ﺷد از ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎدات ﺟدی اﺳت اﻣﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ھم ﻗﺎﺑل ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ
واﺷﻧﮕﺗن در ﻣﺻر اﮐﻧون ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺎﻟش ﺟدی ﺑرﺧورده اﺳت .ﮐﺷورھﺎی ﻣﺻر و روﺳﯾﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ﻋﻘد ﯾﮏ ﻗرارداد
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
روﺳﻼن ﭘوﺧوف ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﺎوران ﺳرﮔﺋﯽ ﺷوﯾﮕو ،وزﯾر دﻓﺎع روﺳﯾﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺟم ﻗرارداد ﻧظﺎﻣﯽ ﻧزدﯾﮏ
ﺑﮫ دو ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر )ﯾﮏ و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﯾورو( ﺧواھد ﺑود .ﺷوﯾﮕو و ﺳرﮔﺋﯽ ﻻوروف ،وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ روﺳﯾﮫ
ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﺎ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﺧود در ﻗﺎھره ﺑودﻧد ،ﻣﺻر از روﺳﯾﮫ ﺧواھﺎن ﺳﯾﺳﺗم راﮐﺗﮭﺎی ھواﯾﯽ و ﺿد ﺗﺎﻧﮏ اﺳت.
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی روﺳﯽ ﺑﻌﯾد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗرارداد در ﻣدت اﻗﺎﻣت ﻻوروف و ﺷوﯾﮕو در ﻗﺎھره ﺑﮫ اﻣﺿﺎ ﺑرﺳد .اﺣﺗﻣﺎل
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺻر ﺑﺗواﻧد در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی ﺗﺟﮭﯾزات ﺟﻧﮕﯽ از روﺳﯾﮫ ﺧرﯾداری ﮐﻧد ﮐم اﺳت.
در دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر ﻣﺻر ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻧﮓ اﻓزارھﺎی ﺧود را از اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ وارد ﮐرده اﺳت .ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ،
رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﺎه ﺟون در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺑرﮐﻧﺎری ﻣرﺳﯽ ﺗوﺳط اردو ،ﮐﻣﮏھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷورش ﺑﮫ
ﻣﺻر را ﺑطور ﻣوﻗت ﻗطﻊ ﮐرد .از آن ﭘس ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣﺻر ﺑﮫ روﺳﯾﮫ روی آورده اﻧد .ﭘﯾش از ﺳﻔر دو وزﯾر روﺳﯽ
ﺑﮫ ﻣﺻر ،ﺑدر ﻋﺑداﻟﻌﺎطﯽ ،ﺳﺧﻧﮕوی وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﺻر ،در ﮔﻔت و ﮔوی اﻋﻼم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣﺻر ﺑﮫ ﺷدت ﺗﻣﺎﯾل
دارد ،رواﺑط ﺧود را ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﮔﺳﺗرش دھد .ﻋﺑداﻟﻌﺎطﯽ روﺳﯾﮫ را ﻗدرﺗﯽ ﺑزرگ و ﭘر ﻧﻔوذ ﺧواﻧد و اﺑراز اﻣﯾدواری

ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور در ﺗرﺑﯾت ﮐﺎدرھﺎی ﻣﺗﺧﺻص اردو و ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺗوان ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺻر ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ی اﻣﻧﯾﺗﯽ روﺳﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺻر در ﻗﺎھره ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﻧد.
ﭘﯾش از آن ﭼﻧد ﺑﺎر ھﯾﺋت ھﺎی ﻣﺻری ﺑرای ﻣذاﮐره ﺑﮫ روﺳﯾﮫ رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .ﻋﻼو ﺑر اﯾن ﮐﺷﺗﯽ ھوا ﭘﯾﻣﺎ ﺑر روﺳﯽ
وارﯾﺎگ ﺑﮫ ﻣدت ﺷش روز در ﺑﻧدر اﺳﮑﻧدرﯾﮫ اﻗﺎﻣت ﺧواھد داﺷت .از ﺳﺎل  ١٩٩٢اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﮐﺷﺗﯽ ﺟﻧﮕﯽ روﺳﯽ در ﺑﻧدری ﻣﺻری ﻟﻧﮕر ﻣﯽ اﻧدازد .از ﺳﺎل  ١٩۵۵ﺗﺎ  ١٩٧٢ﮐﺷور اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﮐﮫ
ﻓروﭘﺎﺷﯾد و ﺑﮫ ﭼﻧد ﮐﺷور از ﺟﻣﻠﮫ روﺳﯾﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷد از ﻣﺻر در ﻣﻘﺎﺑل اﺳراﯾﯾل ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد .در آن ﺳﺎلھﺎ در
ﻣﺻر ﺑﯾش از  ٢٠ھزار ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻧظﺎﻣﯽ روﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘر ﺑودﻧد .ﭘس از روی ﮐﺎر آﻣدن اﻧوراﻟﺳﺎدات در ﻣﺻر ،ھﻣﮑﺎری
ﻧظﺎﻣﯽ دو ﮐﺷور ﻗطﻊ ﺷد و آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣرور ﺟﺎی اﺗﺣﺎد ﺷوروی را در ﻣﺻر ﮔرﻓت .ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ ﻣﺳﮑو از دوﻟت
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳورﯾﮫ ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺧﺷم ﺣﺎﻣﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﮐودﺗﺎ را ﺑر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ و ﺑﺎ اﯾن وﺻف ﺧرﯾد ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﺟدﯾد ﻣﺻر از
روﺳﯾﮫ را ﺑﺎﯾد ﻧوﻋﯽ دھن ﮐﺟﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی واﺷﻧﮕﺗن داﻧﺳت .روﻧد ﻧزول واﺷﻧﮕﺗن در اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺻر در
روزھﺎی ﭘس از ﺳﻘوط دوﻟت ﻣرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﮭود ﺑود .اﯾن ﻗرارداد ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﯾﮏ ﺗوﺳﻌﮫ ﻗدرت در ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﺳط روس ھﺎﺳت و ﺗردﯾدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ واﮐﻧش واﺷﻧﮕﺗن و ﻣﺗﺣداﻧش ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺷﺎﯾد در اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﯾﮏ ﻋﺎﻣل دﯾﮕر ھم دﺧﯾل ﺑﺎﺷد و آن دﺷﻣﻧﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻠﻔﯽ ﮔری اﺳت .ﺣﮑﺎم
ﺟدﯾد ﻣﺻر و ﮐرﻣﻠﯾن ھر دو ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﻠﻔﯽ ﮔری در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣواﺟﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را در اﯾﺟﺎد
ﻧوﻋﯽ اﺋﺗﻼف ﺟدﯾد ﻣوﺛر داﻧﺳت؛ ھرﭼﻧد ﮐﮫ در ﻋﻣل و در ﺑرھﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﻣﯽ ﺗوان اﯾن اﺋﺗﻼف را ﻗﺎﯾم و ﻣﺳﺗﺣﮑم
داﻧﺳت .ﺑﮫ ھر روی ،دوﻟت اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﮑﻧﻧده ﺧود در ﻣﺻر ،ﻋﻣﻼ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﭘﻧﺑﮫ
ﮐرده اﺳت .ﺑﺎ ھر ﺗﻔﺳﯾری از اﯾن ﻗرارداد ،ﻣﺻر دﯾﮕر ﺣﯾﺎت ﺧﻠوت واﺷﻧﮕﺗن ﻧﯾﺳت.
دوﻟت ﻣرﺳﯽ اﮔر ﭼﮫ در ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺻر ﻧﺎﮐﺎم ﺑود ،وﻟﯽ ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ اش ﺟﺎی
دﯾﮕری ﺑود .دوﻟت ﻣرﺳﯽ در ﺣﻘﯾﻘت درﺗﻠﮫ ی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺷد .ﺗﻠﮫ ی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،اﺻطﻼﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﺿل اﯾﺟﺎد ﻣوازﻧﮫ ﺑﯾن اﺳﻼﻣﮕراﯾﯽ و ﺳﮑوﻻرﯾﺳم در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺻر اﺷﺎره دارد .از ﺳوی دﯾﮕر در اﯾن ﻛﺷورھﺎ،
ﻗﺑﻼ ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺗوﺳط ﺳﻛوﻻرھﺎ وﺿﻊ ﺷده اﺳت؛ ﻣﺛل ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑراﺑری ﻣذھﺑﯽ.
ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﯾﻛﺳو اﻧﺗظﺎر دارد ﻛﮫ اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دارای ﺑﻌد ﻣذھﺑﯽ ﺑﻧوﯾﺳﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ
در دوره طوﻻﻧﯽ ﺣﻛوﻣت ﺳﻛوﻻرھﺎ ،روﯾﮫھﺎﯾﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻛرده و اﯾن روﯾﮫ ھﺎ اﻧﺗظﺎراﺗﯽ را اﯾﺟﺎد ﻛردهاﻧد ﻛﮫ ﺳﻣت
و ﺳوی دﯾﮕری دارﻧد .روﯾﮫھﺎﯾﯽ ﻣﺛل آزادی ﺣﺟﺎب و ﺑراﺑری ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﻏﯾرﻣﺳﻠﻣﺎن.
اﯾن وﺿﻊ ﻣﺗﻧﺎﻗض ﻣوﺟب ﺗﺎﺧﯾردر ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد در ﻣﺻر و ﺗوﻧس ﺷده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن و ﺣﺗﯽ
ﺳﻛوﻻرھﺎ ،از ﯾك ﺳو ﻣﯽ داﻧﻧد ﻛﮫ ﺑﺎﯾد اﺳﻼم را در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﺑﭘذﯾرﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻧﮕران ﺣذف ﻣﯾراث
ﺳﻛوﻻرھﺎ در ﺟزﯾﯾﺎت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽاﻧد  . . .ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن رﯾﺧﺗﻧد و ﺟﺎن ﺷﺎن را ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت ﻣﺑﺎرك
ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﺣق ﻣﯽ دھﻧد ﻛﮫ در ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﺟﻠس ھم ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد .در اﻧﻘﻼب دﻣوﻛراﺗﯾك ﻣﺻر و ﺗوﻧس،
ﺳﻛوﻻرھﺎ ھم ﺷرﯾك ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎ ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎ ﻣﺟﺑورﻧد ﺳﻛوﻻرھﺎ را ﻧﯾز در ﻗدرت ﺳﮭﯾم ﻛﻧﻧد.

ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣرﺳﯽ و ﯾﺎراﻧش در اﯾﺟﺎد ﻣوازﻧﮫ ﺑﯾن اﺳﻼﻣﮕراﯾﯽ و ﺳﮑوﻻرﯾﺳم ،در ﮐﻧﺎر ﺿﻌف ھﺎی آﻧﮭﺎ در ﺗدﺑﯾر ﻣﻌﯾﺷت
ﻣردم ﻣﺻر ،ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﻠﯽ را در اﯾن ﮐﺷور رﻗم زد ﮐﮫ ﺑوی ﺧون ﻣﯽ داد! ﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﮑوﻻر و
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواه ﻣﺻر ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺗﺣرﯾر آﻣدﻧد و درﺧواﺳت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت ﻣرﺳﯽ را ﻓرﯾﺎد زدﻧد ،ﻧﮭﺎد ﺳﮑوﻻر اردو
و ﺷﯾﺦ اﺳﻼﻣﮕرای اﻻزھر ﻧﯾز از ﺑرﮐﻧﺎری ﻣرﺳﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد؛ ﭼﮫ در ﺷراﯾط ﻧوﭘدﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺻر ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن
ﻣرﺳﯽ در ﻗدرت زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز از دﺳت رﻓﺗن ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر وﺣدت و اﻣﻧﯾت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺻر ﺑود .
ﺟﻧرال ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺻر ﻧﯾز ھﺳت ،ﺳﮫ ﺟوﻻی در ﯾﮏ ﻋﻣل ﻧظﺎﻣﯽ ﻣرﺳﯽ را از
ﻗدرت ﺑرﮐﻧﺎر ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﺗﻌﻠﯾق و ﭘﺎرﻟﻣﺎن را ﻣﻧﺣل ﮐرد .وی روز ﺑﻌد ،ﻋدﻟﯽ ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺻور ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺣﮑﻣﮫ
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺻر را ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣوﻗت ﻣﻧﺻوب ﮐرد .اﻋﺗراض ،ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری ،ﻣداﺧﻠﮫ ﺟوﯾﯽ و اﻓراطﯽ
ﮔری در ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎھره ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮔره ﺧورده اﺳت .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت از ﻣرﺳﯽ و ھﺷت ﻣﺗﮭم دﯾﮕر ﮐﮫ اﮐﺛر آﻧﮭﺎ از
رھﺑران ﮔروه اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺗﮭﺎم اھﺎﻧت ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﺋﯽ آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد .ﻣرﺳﯽ و اﺧوان
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾﮕر ﺟﺎﯾﯽ در راس ﻣﻌﺎدﻻت اﺟراﯾﯽ ﻣﺻر ﻧدارﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد دوران رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺣﺳﻧﯽ
ﻣﺑﺎرک ﺧود را ﺑرای رﻓت و آﻣد ﺑﮫ زﻧدان و ﻣﺣﺎﮐم آﻣﺎده ﮐﻧﻧد! اﮔرﭼﮫ طرﻓداران ﻣرﺳﯽ و اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧﯾز در
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﻗﺎھره ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده ای دارﻧد اﻣﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺧﻠوع ﻣﺻر ﻋﻣﻼ دﯾﮕر ﺗواﻧﯽ ﺑرای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻗدرت از
دﺳت رﻓﺗﮫ ﺧود ﻧدارد.
ﺗﺎ ھﻣﯾن دو ﺳﺎل و ﻧﯾم ﭘﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﻧرال ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﻣﺻر
ﺧواھد ﺷد .ﻣﺻر ﺑرای ﻧظﺎﻣﯾﺎن ھﻣواره آﻣد داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾم ﮐﮫ ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺳﺎﺑق اﯾن
ﮐﺷور در ﺟﻧﮓ اﻋراب و اﺳراﯾﯾل ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺳران ﻧﯾروی ھواﯾﯽ ﻣﺻر ﺑود .اﻧور ﺳﺎدات ھم وﻗﺗﯽ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور
ﺑود ،ﻋﺎﺷق ﯾوﻧﯾﻔورم ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود؛ ﯾوﻧﯾﻔورم آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﺎ رﺑﺎن ھﺎی ﭘر ﺷﻣﺎر .ﮐﻠﻧل ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر ھم ھﻣﯾن
طور؛ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻣﺻری او را ﻣﯽ ﺳﺗودﻧد .اﯾن ﺑﺎر اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﺗﺣﺳﯾن ﺳﯾﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﺑﺎدت او ﺷده و از
ﺣد ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت .روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺳﺗﺎﯾﺷش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣردم ﺷﯾرﯾﻧﯽ ھﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺧورﻧد ﮐﮫ ﭘورﺗره ﺳﯾﺳﯽ روی
آﻧﮭﺎ ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾن روزھﺎ ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻧوﺗﮭﺎی ﺻد داﻟری ﺟﻌﻠﯽ ﺑﯾن ﻣﺻری ھﺎ دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در
آن ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﺻوﯾر ﺑﻧﺟﺎﻣﯾن ﻓراﻧﮑﻠﯾن ،ﻋﮑس ﺗﻣﺎم رﻧﮕﯽ ﺳﯾﺳﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .اﯾن اﺳﮑﻧﺎس ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب و ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ
را ﮐﮫ در دﺳت ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﺟﻧرال ﺳﯾﺳﯽ ﯾوﻧﯾﻔورم ﭘوش ،ﺑدون ﻟﺑﺧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .آن طرف اﺳﮑﻧﺎس،
ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﺣﮏ ﺷده ،ﺑﺎز ھم ﻋﮑس ﻓﺗوﺷﺎﭘﯽ ﺳﯾﺳﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .اﯾن ﺑﺎر ،ﻧﺷﺳﺗﮫ روی ﭼﯾزی
ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺳرﯾر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻼه ﺑﯾس ﺑﺎل ﺑﮫ ﺳرش ،و دﺳﺗﯽ ﮐﮫ زﯾر ﮔوﻧﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده؛ ﺳﯾﺳﯽ در اﯾن ﻋﮑس ،ﻣﺷﻐول
ﺗﻔﮑر اﺳت ،ﻻﺑد در ﻓﮑر و روﯾﺎی آﯾﻧده درﺧﺷﺎن و ﭘرﺷﮑوه ﺑرای ﻣﺻر.
ﻣﺻری ھﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧده اردو و وزﯾر دﻓﺎع ﺷﺎن رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻣرﺳﯽ را ﺑر ﮐﻧﺎر ﮐرده و ﺑﮫ اﺗﮭﺎم
ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم در ﺗظﺎھرات ﺿد اﺧوان ﺑﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﺷﺎﻧده ،ﺳﭘﺎﺳﮕزار او ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺎﺟرا ﻧﯾﺳت .روز ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ
ﻣرﺳﯽ ،در ﻣﺣﮑﻣﮫ ،ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﺻری ﻣﯽ ﭘرﺳد ﺑﮫ ﻧظر ﺗو ،آﯾﺎ ﺑرﮐﻧﺎری ﻣرﺳﯽ ،ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ ﮐودﺗﺎ ﺑود

ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب؟ اﯾن ،ﺳواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن روزھﺎ در ﻣﺻر ﭘرﺳﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﺑرﮐﻧﺎری ﻣرﺳﯽ ،ﮐودﺗﺎ
ﺑوده ،ﭘس ﺣﺗﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯾﺎن اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ھﺳﺗﯾد .اﮔر ﺑﮕوﯾﯾد اﻧﻘﻼب ﺑوده ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ،ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ اداﻣﮫ ھﻣﺎن
اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑوده ،ﭘس طرﻓدار ﺳﯾﺳﯽ ھﺳﺗﯾد .آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎور ﮐرد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﻧﺎم ﻣرﺳﯽ از اﯾن ﻣﺣﮑﻣﮫ
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯾﮕﻧﺎه ﺧﺎرج ﺷود؟ ﻋﺟﯾب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﺧﺎرج ھﻧوز ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯾرﻣﻌﻣول و ﺑﯽ
ﻣﻌﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﺑﯾﺎﯾد .ﺟﺎن ﮐری ،وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﯾم او ﺗﻧﮭﺎ ﻓردی در اﯾن دﻧﯾﺎﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺻﻠﺢ را ﺑرای ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺑﯾﺎورد ،درﺳت ﯾﮏ روز ﭘﯾش از ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣرﺳﯽ ،ﻧﮫ ﮐﻣﺗر و ﻧﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ،ﺳر از ﻗﺎھره در آورد و اﯾن ﺟﻣﻼت ﻣﮭرﺑﺎﻧﺎﻧﮫ و دﻟﻧﺷﯾن را ﻧﺛﺎر ﺳﯾﺳﯽ ﮐرد" ،ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮏ دوﻟت
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ھﻧﺟﺎرھﺎی دﻧﯾﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ رخ دھد ،ﻓﺎرغ از اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
زﯾﺎدی دارﯾم و ﺑر اﺳﺎس ﺳﻧت ھﺎی ﺧود ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ".ھﻣﮫ ﺣدس ﻣﯽ زدﻧد ﮐﮫ از ﮐری ﻓﻘط ھﻣﯾن ﻧﺎﻣﻔﮭوم و ﺑﯽ
رﺑط را ﺑﺷﻧوﻧد.
آﯾﺎ ﻣﻧظور او اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺻری ھﺎ دوﺳت دارﻧد ﻧظﺎﻣﯽ ھﺎ روﺳﺎی ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺗﺧب را ﺑرﮐﻧﺎر ﮐﻧﻧد ،و ﻟﯾﮑن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
ھﺎ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد؟ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺻر اﯾن روزھﺎ ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد
روﺑروﺳت ،ﺣﺗﯽ در ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﻣﺎھواره ای ﺧﺎرﺟﯽ .ﺣﺗﯽ ﺗﻠوﯾزﯾون دوﻟﺗﯽ ﻣﺻر ﻧﯾز در زﯾرﻧوﯾس ﮔزارش ھﺎی
ﺧود درﺑﺎره ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻣﺻر ،اﻏﻠب از ھﻣﺎن ﻟوﮔوی اردو ﻣﺻر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﻣﺻری
ﭼﻧﯾن ﺗﻔﺳﯾری از وﻗﺎﯾﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﻣرﺳﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑﻠﮫ! اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﺻﺣرای ﺳﯾﻧﺎ
ﺷﻣﺎری از ﺳﻠﻔﯽ ھﺎ دﺳت ﺑﮫ ﺷورش زده اﻧد و ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر از ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧده اﻧد اﻣﺎ اﯾن ﺷورش
ھﺎی ﺳﻠﻔﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺑﺣث ﺑرﮐﻧﺎری دوﻟت ﻣﺷروع – اﮔرﭼﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻧﺎﮐﺎرآﻣد -ﻣرﺳﯽ ﺧﻠط ﺷده اﺳت .اردوی ﻣﺻر،
روی ﻣﺎﺟرای ﺑﺳﺗن ﺗوﻧل ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺑﯾن ﻣﺻر و ﻏزه و اﻧﮭدام ھﺷت ﻣﺧزن زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺣﺎﻣل ﺳﮫ ﺻدوﺳﯽ
وﭼﮭﺎرھزار ﻟﯾﺗر ﺳوﺧت دﯾزل ﻗﺎﭼﺎق ﮐﮫ ﻗرار ﺑوده از طرﯾق ﺗوﻧل ھﺎ ﺑﮫ دﺳت ﺣﻣﺎس ﺑرﺳد ،ﮐﻠﯽ ﺳر و ﺻدای
رﺳﺎﻧﮫ ای راه اﻧداﺧت .ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ،آوارﮔﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ در ﻏزه ،ﺑﮭﺎی اﺗﺣﺎد ﺣﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﯽ را ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﺟﻧرال
ﺳﯾﺳﯽ ﻣرد ﺟﺎﻟﺑﯽ اﺳت .ﮐﺎﮐﺎی او ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯾش از اﻋﺿﺎی اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑوده اﺳت .آﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣرﺳﯽ او
را ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر دﻓﺎع دوﻟت ﺧود ﺑرﮔزﯾده ﺑود؟ ﺳﯾﺳﯽ ﭘس از ﺟﻧﮓ  ١٩٧٣از آﮐﺎدﻣﯽ ارﺗش ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷده
اﻣﺎ ﺧودش ھرﮔز در ھﯾﭻ ﻣﯾدان ﺟﻧﮕﯽ ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .اﻣروز در ﻣﯾﺎن رھﺑران و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺑزرگ اردو ،ھﯾﭻ
ﻗﮭرﻣﺎن ﺟﻧﮕﯽ ﺑزرﮔﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺳراﻧﺟﺎم ﺳﺧت و ﺳﺳﺗﯽ ﺣوادث ﺛﺎﺑت ﺧواھد ﻧﻣود ﮐﮫ از زﯾر ﭘﻠو ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾرون ﺧواھد ﺷد؟.
ﺑﺎ درود ھﺎی ﮔرم و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ» ،ﺻﺑﺎح«.

ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذ :ﻋﻼوه از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﮫ در ﻻﺑﻼی ﻧﺑﺷﺗﮫ ﺗذﮐر داده ﺷده اﺳت:
-

ﺧﺎطرات دﮐﺗرﺣﺳﻧﯾن ھﯾﮑل از ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر -ﺑرﮔردان ﺑﻔﺎرﺳﯽ ﻣوﺳﺳﮫ طﺑﻊ و ﻧﺷر ﮔﻠﺳﺗﺎن ١٣۶١

-

ﻋﻠل ﺷﮑﺳت اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن در ﻣﺻر از ﻧﮕﺎه ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن ھﯾﮑل -ﺗﮑرار اﺷﺗﺑﺎھﺎت در ﺳرزﻣﯾن ﻓراﻋﻧﮫ.
http://islamtimes.org/vdcjyaetiuqeyaz.fsfu.html

-

ﻣﺻر در دوران ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر و وزﯾر دﻋوت و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن ھﯾﮑل ﻧوﺷﺗﮫ  /م – ﻓﯾﺻل ﭼﺎپ ﭘﻧﺗر ﮐراﭼﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
.١٩٩٨

-

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺻر و ﻧﻘش ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن ھﯾﮑل ﻣﺗوﻟد  ٢٣ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٢٣ﻣﯾﻼدی ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻧﺎﻣدار ﻣﺻری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣدت  ١٧ﺳﺎل ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ ﺑﻠﻧدی در روزﻧﺎﻣﮫ اﻻھرام ﻣﺻر و وزﯾر دﻋوت و ﻓرھﻧﮓ را داﺷت .اﺛر ﻧوﯾﺳﻧده ﭼﺎپ ﻣوﺳﺳﮫ راﺟﺎ
ﻋﺑﺎس در ﮐراﭼﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﺎل ٢٠٠٢

-

ﺟﻧراﻻن ﺷورای ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺻر

-

ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن ھﯾﮑل ﮐﺗﺎب ﺟدﯾدش در ﺑﺎره ﻣﺑﺎرک

-

ﻓﮭرﺳت رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ھﺎی ﻣﺻر

-

ﻣﺻر از ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر ﺗﺎ ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک – اﺳﺗﺎد ﺻﺑﺎح.

-

ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرك از ﺻﻌود ﺗﺎ ﺳﻘوط

-

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ-ﺧﺑری ﺑــﺎﻻﺗـر از ﺑﺎﻻﺗرﯾن

http://www.tabnak.ir/fa/news

http://www.irdiplomacy.ir

http://fa.wikipedia.org/

http://pezhuhish.com/new/images/stories

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8911230929

ﺣﺳﻧﯽ ﻣﺑﺎرک از اﺑﺗدا ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ
http://balatarazbalatarin.blogfa.com/

-

ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻧدﯾﺷﮫ  /آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺷور ﻣﺻر

-

از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻓراﻋﻧﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت دﻣوﮐراﺳﯽ

-

ﺷﻧﺎﺧت ادﯾﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣوزه ھﺎ و ﻣدارس ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ج  ،٢ص .١٠٨

-

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم ،ﺳوﮐوﻟوف ،ﻧﺎھوم ،ﺗرﺟﻣﮫ داوود ﺣﯾدری ،ص .٢۵٢

-

ﺷﻧﺎﺧت ادﯾﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣوزه ھﺎ و ﻣدارس ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ج  ،٢ص .١٠٩

-

اﺳطوره ھﺎی ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺳﯾﺎﺳت اﺳراﺋﯾل ،روژه ﮔﺎرودی ،ص .١٨٣

-

روزﻧﺎﻣﮫ اﯾران -ﺟﻧﮓ ﺷش روزه  ١٩۶٧اﻋراب و اﺳراﯾﯾل

-

داﯾرة اﻟﻣﻌﺎرف ھﺎی :زرﯾن ،و اﺳﻼﻣﯽ.

-

ﻣرﮐز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺻﻠﺢ  -ﺗﺣوﻻت ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣﻧﺎزﻋﮫ اﻋراب و اﺳراﺋﯾل؛ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺣﺎل و آﯾﻧده ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ دﮐﺗر

http://www.bashgah.net/fa/content/show/40880

http://jelvei-digar.blogfa.com/post-86.aspx

ﺻﺎدق زﯾﺑﺎ ﮐﻼم.
-

ﺟﻧﮓ اﻋراب و اﺳراﺋﯾل

http://www.sharghnewspaper.com/840704/html/v12.htm

-

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺻر ،ﻧﻔت ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ

-

ﺳﻧﺎرﯾوی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ در ﻣﯾﺎن دو ﺟﻔت از ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی ﻣطرح ﺷده اﺷﺎره دارد.

-

وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺳﻧﺎرﯾوی  ١و  ،٢وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺳﻧﺎرﯾوی  ٢و  ٣ﻧوﯾﺳﻧده :ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم ﺳﯾﻧﺎﺋﯽ.

-

آﯾﻧده ﻣﺻر و ﻣﺻر آﯾﻧده

-

ﺑﺧش ھﺎی ﺧﺑری ﭼون :ﺑﺎزﺗﺎب ،رﯾﺎ ﻧووﺳﺗﯽ ،اﯾﺳﻧﺎ و . . .

http://andishe-ap.org/index.php/foreign-policy/197-egypts-future

ﺗوﺟﮫ!
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﻧﺎم »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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