بازشناسی نقش و جایگاه ارتش در تحوالت سیاسی-
اجتماعی مصر؛ پیش و پس از سقوط دولت مرسی

مسعود مطلبی * 1

تاریخ دریافت1395/08/11 :
تاریخ پذیرش1395/10/02 :

چکیده

شاید بیراه نباشد اگر گفتهشود که تولد مصر جدید همراه با ایجاد ارتش به سبک جدید و به تقلید از
ارتشهای مدرن اروپایی بودهاست؛ بنابراین ،در خوانش بسیاری از تحووت و فراینودهای سیاسوی و
رویدادهای نظامی ،امنیتی و سیاسی و حتوی اقتصوادی ایون کووور پوز از اسوتقسم رسومی ،ارتوش
بهگونهای بیبدیل و منحصربهفرد نقشداشتهاست .ارتش مصر دو بار مسیر تاریخ سیاسی این کوور را
تغییردادهاست؛ بار نخست ،دخالت ارتش به انقسب سام  1۹۵۲و سرنگونی ملک فاروق ،پادشواه ایون
کوور انجامید و بار دوم در روز سوم ژوئیه  ،۲013یعنی  61سام بعد ،به سقوط دولت محمود مرسوی
ختمشد.
نوشتار حاضر تسشدارد با بهرهگیری از روش تحلیلی -تاریخی ،چرایی این مهم را واکاویکند .نتایج
تحقیق نوانمیدهند که با توجه به نقش تاریخی -سیاسی ارتش مصر در فرایند دولوت – ملتسوازی
در این کوور و اینکه همه رهبران مصر بهاستثنای محمد مرسی ،پیوینه نظامی داشتهاند ،میتوان مدعی
شد که در مصر بهاستثنای دوران کوتاه مرسی ،همواره حکومت نظامیان ،حواکم بودهاسوت؛ بااینحوام،
موفقیت ارتش مصر در تأمین ثبا و آراموش در دوره پوز از کودتوا و جایگواه آینوده آن در صوحنه
سیاسوی ،تاحوود زی وادی بووه نحوووه تعاموول آن بووا گروههووای فعووام در صووحنه داخل وی مصوور ازجملووه
اخوانالمسلمین و چگونگی برقراری توازن در روابط با قدر های خارجی بستگیخواهدداشت.
واژگان کلیدی :مصر ،سیاست و حکومت ،ارتش ،خاورمیانه ،اخوانالمسلمین ،دولت مرسی.
........................................................................................................................
 . 1استادیارگروه علوم سیاسی  ،دانوگاه آزاد اسسمی ،واحد آزادشهر ،ایران (نویسنده مسئوم) mmtph2006@yahoo.com
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مقدمه
مروری بر تحوت

سیاسی -اجتماعی و اقتصادی رخداده در خاورمیانه مدرن نوانمیدهد که کوه

ارتش و نخبگان برآمده از متن آن ،از اصلیترین نیروهای تأثیرگذار دراینزمینه بهشمارمیآیند .پیش از
بعدی آنها و بهطورجودی در تحووت

عصر استقسم کوورهای منطقه ،در فرایند استقسم و تحوت

موسوم به بهار عربی ،رد پای پررنگ نظامیان دیدهمیشود .تحوت

جدید مصور و دخالوت ارتوش در

برکناری حسنی مبارک و همراهی با انقسب و سوسز کودتوا ضود دولوت مووروو و قوانونی مرسوی،
همراهی ارتش با انقسبیون تونسی در برکناری بنعلی ،فروپاشی ارتش لیبی و دودستگی آشکار آن در
مقابل معترضان ،وفاداری ارتش سوریه به اسد و ...بهصور
در تحوت
تحوت

جدی در چند سام اخیر ،نقش ارتوش را

سیاسوی  -اجتمواعی خاورمیانوه بهنمایشمیگوذارد؛ دراینراسوتا میتوانگفوت کوه فهوم
مختلف خاورمیانه و ازجمله تحوت

مصر پز از سقوط دولتهای مبارک و مرسوی ،بودون

درک و بررسی جایگاه نظامیان ،بسی ناقص و نارسا خواهدبود.
این حقیقت را کسی نمیتواندانکارکند که ارتش در مصور از زموان پادشواهی «محمودعلی پاشوا»،
دارای جایگاهی مهم و ویژه در میان مردم مصر بودهاست؛ البته سابقه و نقش تاریخی ارتوش مصور در
اذهووان مووردم بووا دخالتهووایی در سیاسووت ،همووراه شدهاسووت؛ چووه اینکووه در کمتوور از سووه سووام دو
رئیزجمهور در مصر برکنار شدند و موروعیت آنها ازبینرفت و درآنمیان ،موروعیت شورای نظامی

مصر نیز زیرپرسشرفت؛ در این شرایط استثنایی و همراه با مردم انقسبی مصر ،ارتش ،ورود و حسونی
مبارک را به ترککردن ریاستجمهوری مجبورکرد و پز از حدود یک سوام از رویکارآمودن اولوین
رئیزجمهور منتخب مصر ،یعنی محمد مرسی ،ارتش در اقدامی موابه ،وی را نیز از قدر

برکنارکرد

(.)Abul-Magd, 2013:pp 1-5
حام که نظامیان ،چنین جایگاهی داشته و دارند ،این پرسش طرحمیشود که «دلیل یوا دتیول ایون
تأثیرگذاری ارتش ازلحاظ تاریخی در مصر و چرایی مداخلوه در تحووت

سیاسوی – اجتمواعی ایون

کوور در چیست؟ و دیگر اینکه در فرایند سیاست  -حکومت مصر جایگاه و وضعیت ارتش با رقبای
دیگر چگونه خواهدبود؟»؛ در پاسخ به پرسش ،این فرضیه مطورح میشوود کوه در کووورهایی ماننود
مصر ،نظامیان به دتیلی تاریخی و داشتن نقش اصلی در فرایند استقسم این کوورها ،هموزاد پیودایش
دولت و عنصر مقوم آن بودهاند؛ ازاینرو در تاریخ تحوت
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حکومت ایفاکرده و خواهندکرد.

الف -چارچوب نظری
اگر مدرنیسم در خاورمیانه ،محصوم برخورد با وجووه مختلوف تمودن ورب دانستهشوود ،آنچوه
بهنظرمیرسد ،این است که نخستین برخوردهای تمدن رب با سرزمینهای مسلماننوین ،بهرهمنودی
نظامی بود و این ملموسترین شیوه برخورد و شواید تأثیرگوذارترین بودهاسوت .طعوم تلوخ شکسوت،
اشغام ،استعمار و جدایی بخشهای از موطن اسسمی ،بوارزترین تصوویری بوود کوه در سورزمینهای
مسلمانان ،اثری به ایت استوار و پایدار بر روح و روان رهبران سیاسی و دینی و حتی عاموه موردم در
این نواحی برجایگذاشت؛ همین شکستهای نخستین ،پرسشهایی را از چرایی آن در اذهوان برخوی
از حاکمان و دولتمردان وقت بهویژه در امسراتوری عثمانی و قاجارها در ایران بهدنبامداشت که «سوبب
پیروزی آنها و دتیل شکست اینان چه بود؟».
درواقع آنچه در نگواه اوم بهچووممیخورد ،پیوروزی مهاجموان بوا بهرهگیوری از ارتوش مونظم و
سسحهایی پیورفتهتر بود که در دست داشتند و در این شرایط ،بهترین پاسخ ایجاد ارتشهای مودرن،
منظم و مجهز به شیوه معموم اروپاییان بود؛ این پاسخ هرچنود سادهاندیووانه بوود ولوی بوا برخوی از
حقایق سیاسی و تاریخی ،بیوتر همخوانیداشت و باب طبع حکوموتگران هوم بوود .ارتوش مونظم و
مجهز هم میتوانست در برابر مهاجمان خارجی از منافع حاکمان صویانتکند و هوم [میتوانسوت در
داخل ،ابزاری مناسب برای دفع هرگونه شورش و طغیان ضود سوسطین باشود؛ هموین مسوئله ،یعنوی
اهمیتیافتن نیروهای نظامی در سیاست حکومتهای وقت ،بهصور

جدی در تحوت

بعدی ،ابتودا

در ایران و عثمانی و بعدها به اشوکام و دتیول دیگور در کول منطقوه خاورمیانوه بوه موضووعی مهوم
تبدیلشد.
پز از جنگ جهانی اوم و آ از دوره استقسمخواهی ،برخی تحوت

باعث شد که که عرصوه ی

سیاست برای ورود نظامیان هموار شود .اولین مسئله که میشوود بودان اشوارهکرد ،هویوت تازهمتولود
بسیاری از این کوورها بود؛ این مسئله آنها را با مسائل امنیتی ،تعیین مرزها ،کومکش بر سر قلمورو و
داعیههای سرزمینی میان همسوایهها و حتوی ادعاهوای بوین هموان دولتهوای کوچوکتر و ادعاهوای
ملیگرایانه منطقهای که در جستجوی کووری واحد عربی بودند درگیرکرد؛ درواقع ،شویوه اسوتقسم و
کسب هویت دولتی و تقسیم قلمرو عثمانی که خاورمیانه از ویرانوههای آن سوربرآورد ،همگونیهوای
10۵

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،5شماره  ،1بهار و تابستان (1396پیاپی )10

فرهنگی ،مذهبی و تاریخی زمینهساز ،چنین ادعاهوای را فراهممیکورد؛ ایون موضووو بهطورجودی بوا
مسئله امنیت این کوورها پیوندداشت و بقوای آنهوا را کوه توازه حیا یافتهبودنود ،در معور

تهدیود

قرارمیداد؛ ازاینرو [ایجاد نیروی نظامی مؤثری که بتواند چنین بقوایی را تضومینکند یوا تهدیودها را
دورسازد ،به اولویت اساسی تبدیلمیشد؛ عسوهبراین به دلیل نداشتن سابقه کووورداری در هریوک از
این قلمروهای جدیود ،بورای اداره آن بوه نیرویوی آموزشدیوده ،کارآمود و توانوا نیوازبود کوه فراینود
دولتسازی را پبیشببرد؛ تا این مقطع ،این ویژگی ،یعنی نیروی قابول و موجوود ،کموابیش در اختیوار
نظامیان بود یا بهعبار دیگر ،متووکلترین و آموزشدیودهترین نیروهوای حاضور در کووور ،نظامیوان
آموزشدیده بودند که هم ازلحاظ سطح آموزش و هم الگوی اداره کوور از میانگین دیگور گروههوا و
جامعه باتتر بودند؛ همچنین نیروهای نظامی ،تنها نیروهوای دارای تووکیس
بودند که به انحای مختلف میتوانستند بهصوور

و قودرتی قابلمسحظوه

سازماندهیشوده عمولکرده ،قودر

را قبضوهکنند.

ضعف جامعه ،تفرقه و پراکندگی نیروهای سیاسی ازسوییدیگر باعث شد که نظامیان انگیوزهای بیووتر
برای بهدستآوردن قدر

سیاسی پیداکنند (.)Kartveit & Jumbert ,2014:pp 2-9

مسئله دیگر که بهطورمؤثر در افزایش انگیزه نظامیان برای حضور در قودر

نقشداشوت ،سوابقه

همکاری برخی از نیروهای سیاسی در آستانه استقسم بوا خارجیهوا و روحیوه ناسیونالیسوتی پررنوگ
نظامیان بود که وجهی ضداستعماری داشتند و نماد وحد

و هویت ملی شناختهمیشدند ،در جوامعی

که تجربهای تلخ از دخالت خارجی داشتند که به نظامیان کمکمیکرد ،خود را با افکار عمومی ،همسو
دیده ،زمینه را برای افزایش قدر

و حضور در سیاست ،مناسب ببینند؛ این مسئله بهویژه از نیمه دوم

قرن بیستم با وقوو مسئله فلسطین بهشد

تودیدشد و نظامیان ،خود را بهعنوان نمواد ناسیونالیسوم و

توانا در حل مقتدارنه این مسئله جلوهمیدادند؛ همچنین از دتیول حضوور نظامیوان در سیاسوت را در
بسیاری از کوورهای منطقه میتوان پدیده نوسازی در کوورهایوان دانست .رونود کنود نوسوازی کوه
ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کهن ،مانعی عمده در مسویر آن بوهویژه ازطور

بخشهوای

نوگرایی جامعه دیدهمیشود ،باعث شدهبود که بخوی از جامعه بوا سوون ن بوه آنهوا نگریسوته ،آن را
عامل عقبماندگی تلقیکنند؛ ازاینرو از نیروهای تحومخواهی حمایتمیکردند که هوم بورای زدودن
آنها تواناییداشتهباشند و هم به انجام این تغییرها اراده و تمایلداشتهباشند؛ درواقع به دلیل مودرنبودن
نهاد و سازمان ارتش و تمایلهای گسترده در میان نظامیان برای ایجاد این تغییرها ،آنها توانستند خوود
را در افکار عمومی بهعنوان نیروی نوساز و نوگرا و قایل بوه پیوورفت نووانداده ،حمایوت بخووی از
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مردم را برای انجام تغییرهای موردنظر با خود همراهکنند؛ همین مسئله آنهوا را بوه دخالوت در فراینود
نوسازی و سیاست ،تر یب و زمینوه حضوور آنهوا را در سیاسوت مهیوامیکرد؛ بودینترتیب در بیووتر
کوورهای خاورمیانه ،تولد دولت  -ملت همزاد با تولد ارتش و نظامیان بود و آنها خود ،بخوی عمده
از فرایند دولتسازی بودند؛ همین مسئله آنها را به قدر
سده است ،هنوز بهطورجدی در کنار تحوت

و سیاست واردکرد؛ امری که نزدیک به یک

سیاسی و اجتماعی

دیدهمیشوود (Rubin,2001:pp 47-

.)50
دراینراسووتا و ازلحوواظ نظووری دربوواره حضووور ارتووش در سوواخت جامعووه و سیاسووتگذاریها و
تصمیمگیریهای جوامع خاورمیانهای ازجمله مصور ،نظریواتی گونواگون ارائهشدهاسوت .بورای مصور
میتوان به سه الگوی پیونهادی کریسوتوفر کسفوم و جور فیلیوپ اشوارهکرد (
)1985:pp 6-11؛ این سه الگو از نظر اهدا  ،مد

حضور در رأس قودر

Clapham & Philip:

و درجوه نفووذ و کنتورم

ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی از هم متمایز میشوند؛ البته بایداذعانکرد که مرز میوان ایون
سه الگو بهطورکامل از هم جدا و متمایز نیستند.
«الگوی میانجی» 1یا رژیمهایی که دارای حق وتو بر تصمیمهای دولتانود بودون اینکوه نظامیوان،
خود ،قدر

را دردستگیرند .دولت تحوت فرموان سیاسوتمداران اسوت و نهادهوای سیاسوی مودنی

(احزاب ،پارلمان و  )...به فعالیتهوای خوود ادامهخواهنودداد؛ بااینحوام ،ممکون اسوت ،نظامیوان ،در
بسیاری از زمینهها تصومیمهای دولوت را تحدیدکننود؛ رژیمهوای میوانجی ازایونرو محافظهکارنود و
هدفوان حفظ وضع موجود

است.

«الگوی نگهبان» ۲که در آن ،نظامیان باتترین میوزان نفووذ و کنتورم را دارنود و قودر

سیاسوی را

بهطورمستقیم دردستمیگیرند .رژیمهوای نگهبوان ادعامیکننود ،و یفهشوان بازگردانودن بینظموی و
آشوبهای ایجادشده توسط سیاستمداران و اعاده قدر

به دست جامعه اسوت .رژیمهوای نگهبوان،

مانند همه رژیمهای نظامی ،اقتدارگرا و محدودکننده حقوق مدنیاند اما انتظارها و محدودیتهای این
ساختارها ،میزان کنترلوان را بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی محدودمیکننود چراکوه طووم مود
زمامداریشان به وضعیت این ساختارها وابسته است.

........................................................................................................................
1. Moderator
2 . Guardian

107

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،5شماره  ،1بهار و تابستان (1396پیاپی )10

«الگوی حاکم»1که رژیمهای این گروه نسبتبه دو رژیم گذشته ،از کنترم سیاسی بیوتر و بهمود
طوتنیتر بهرهمندند؛ رهبران چنین رژیمهوایی ،بیووتر بلندپروازیدارنود و شواید خوود را انقسبوی یوا
رادیکام توصیفکنند؛ هد

آنان ،تغییرهای بلندمد

در توزیع قدر

سیاسوی و برانودازی نهادهوای

سیاسی موجود (مانند پادشاهیها یا احزاب سیاسی) از طریق سواخت مجودد اجتمواعی و سیاسوی بوا
سازوکارهایی (مکانیسمهایی) مانند اصطسحا

ارضی یا ملیکردن است؛ در تسش برای دسوتیابی بوه

چنوین اهوودافی ،ایون رژیمهووا کووه از رژیمهووای رادیکووام اقتدارگراینوود ،بوور رسووانهها کنترلوی شوودید
اعماممیکنند و احزاب و سازمانهای شبهسیاسی یراز احزاب فرمایوی خوود را منحلمیکننود؛ آنهوا
میکوشند نهتنها دولت را کنترمکنند بلکه به میزانی بات از نفوذ و بسیج جامعه دسوتیابند (

Clapham

 .)& Philip: 1985:p 11با بررسی موقعیت و جایگواه ارتوش مصور در سواخت سیاسوی ایون کووور
میتوان آن را در دو الگوی نگهبان و حاکم قرارداد.

ب -گذری تاريخی بر نقش سیاسی ارتش مصر
بررسی تاریخ مصر نوانمیدهد کوه ایون کووور بوهر م پیووینه کهون تمودنی ،توا پویش از دوره
«پادشاهی نوین» نیروی مستقل نظامی نداشتهاست و در جنگهوا و نزاوهوا در دورههوای مختلوف بوا
استفاده از مزدوران دیگر کوورها به دفاو از سرحدا

خود میپرداختهاست .اولینبار در زمان عثمانی

است که سربازی به نام محمدعلی توانست نیرویی در حدود  ۲۵0هزار نفر را سازماندهیکند اما پوز
از او ،انگلستان با رخنه در تمامی ابعاد نظامی مصر ،ارتش این کوور را منحلکرده ،خود بوا بازسوازی
آن زیرنظر افسران انگلیسی ،درعمل ،ارتش این کوور را بوه زیور فرموان خوود بورد (حسوینی:1381 ،
.)337
با او گیری ناسیونالیسم مصری پز از جنگ جهانی اوم ،انگلستان مجبوور شود در چنود مرحلوه
اختیارهایی را به ارتش مصر داده ،خود بهتدریج عقبنوینیکند .پز از جنگ جهانی دوم و بوا اعوسم
موجودیت رژیم اصب اسرائیل ،مصر در چهار مرحله با این کوور بوه جنوگ واردشود؛ اولینبوار در
 1۹48تا  1۹4۹این اتفاقافتاد و درادامه در سامهای  1۹70 ،1۹67و  1۹73با اسرائیل ،روبوهرو شودند
(حسینی 338 :1381 ،تا .)341
شکست مصر از اسرائیل در جنگ  1۹48که دلیل عمده آن را فسواد و ناکارآمودی دسوتگاه دولتوی
........................................................................................................................
1. Ruler

108

بازشناسی نقش و جایگاه ارتش در تحوالت سیاسی -اجتماعی مصر...

ملک فاروق (پادشاه وقت مصر) بیانمیکنند ،موجب شد تا در سام  1۹۵۲گروهی موسوم بوه جنوبش
افسران آزاد ،کودتایی نظامی را برنامهریزیکنند که خود به نقطه عطفی در تاریخ مصر انجامید .کودتای
 ۲3جوتی  1۹۵۲که ا لب ،نوعی انقسب تلقیمیشود ،نووانگر آ واز اسوتقسم رسومی مصور اسوت.
افسران آزاد ،شورای فرماندهی انقسب را پایهگذاشتند و دوره گوذار را اعسمکردنود .در  ،1۹۵6قوانون
اساسی جدید تصویبشد و به رئیزجمهور جدید (جمام عبدالناصر) ،قودر های بسویاری ازجملوه
حق انتصاب وزرا دادهشد .در جبهه اقتصادی ،صنعتیشدن و ملیسازی ،باتترین اولویتهوا را یافتنود.
کودتا مصر را به کووری تبدیلکرد که در آن ،حکومت تحت تسلط ارتش ،اهدا

و جهت اقتصواد را

کنترممیکرد؛ همزمان با این تحوت  ،تغییری درون طبقه حواکم رخداد بهطوریکوه نفووذ بوورژوازی
صاحب زمین به نفع طبقهای جدید از صنعتگرایان کاهشیافت (.)Abdel-Malek, 1968:p87
ازلحاظ تاریخی انقسب  1881اورابی ضد بریتانیاییها ،جنبش افسران آزاد و جنگهوای مصور بوا
اسرائیل ،نقش مهم تاریخی ارتش را در تصور عموم مردم مصر تقویتکرد .پز از جنگ بوا اسورائیل،
ارتش مصر در نگاه مردم به نگهبان سرزمین و هویت ملی در برابر تجاوز احتمالی اسورائیل تبدیلشود
چراکه در آن مقطع تاریخی ،دنیای عرب بهخصوص مصر ،هویت ملی خود را در چارچوب خصومت
با هویت صهیونیسم و اسرائیل تعریفمیکرد؛ براساس این ،حکومت ناصر ،نقش سیاسوی برجسوتهای
برای ارتش در درون طبقهی حاکم درنظرگرفت و عرصه را بورای کنتورم ارتوش بور ابزارهوای تولیود
فراهمآورد؛ عسوهبراین ،پز از  ،1۹۵۲ارتوش خوود را نیرویوی ضداسوتعماری معرفیکورد و رهبوران
ارتوی مانند ناصر شرحدادند که زمینههای کودتای  1۹۵۲را بایستی ابتدا بهواسطه حضوور بریتانیوا در
مصر دانست و نیز در فساد موهود سلطنت جستجوکرد؛ ایون اعتبارناموههای ضداسوتعماری و لفوا ی
ملیگرایانه همراه آن کوه بور توسوعه صونعتی تمرکزداشوتند ،موجوب شود ،ارتوش حجموی عظویم از
موروعیت را نزد مردم بهدستآورد (.)Salem, 2013:p2
ملیکردن کانام سوئز در  1۹۵6بهعنوان نمایش واضح موضع ضداسوتعماری رژیوم جدیود ،نقوش
ایفاکرد و تحولی بهشد

مردمپسند برای مصریان ساخت؛ برای ارتش ،این میوراث مردموی تابوهامروز

هم ادامهداشتهاست .دست آخر ،نهتنها دو جانوین ناصور از ارتوش بیرونآمدهانود ،بلکوه نظوام و یفوه
اجباری تضمینمیکند که پیوندهایی میان نهاد ارتش و جمعیتی گستردهتر از مردم وجوددارد

( Salem,

.)2013:p2
ریاستجمهوری سادا  ،از تغییر در سیاست خارجی مصر ،هم در سطوح سیاسی و هم اقتصادی
10۹
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حکایتداشت .ازلحاظ اقتصوادی ،سیاسوت «انفتواح» سوادا  ،بازارهوای مصور را بوهوجودآورد و بوه
سرازیرشدن سرمایهگذاری خارجی مستقیم منجرشد .از نظر سیاسی ،مصر ،معاهده صولح  1۹7۹را بوا

اسرائیل امضاکرد کوه نوهتنها بوه تونش میوان مصور و سوایر کووورهای عربوی ،بلکوه میوان سوادا

و

شخصیتهای اصلی سیاسی و نظامی انجامید که با معاهده صلح ،مخالف بودند؛ پز از امضوای ایون
معاهده ،وزیر خارجه ،محمد ابراهیم کامل گفت« :من از خفت ،انزجار و اندوه مُوردم زمانیکوه شواهد
وقوو این تراژدی بودم» ( .)Salem, 2013:p2پز از امضای معاهده صلح با اسرائیل در  ،1۹7۹ارتوش
مصر دریافتکننده دومین حجم عظیم کمک نظامی از جانب آمریکا بودهاست .میان سامهای  1۹48توا
 ،۲011آمریکا بیش از  71/6میلیارد دتر به مصر ازلحاظ مالی کمککردهاست (ذوالفقاری.)33 :13۹3،
پز از امضای معاهده صلح با اسرائیل در  1۹7۹به این سو ،هرساله ارتش مصور بویش از  1/3میلیوارد
دتر کمک نظامی مستقیم از آمریکا دریافتمیکند و حدود  80درصد هزینه تهیوه ادوا
نظامی وزار

و تجهیوزا

دفاو مصر را آمریکا تأمینمیکند (ذوالفقاری)33 :13۹3،؛ ایون روابوط گسوترده نظوامی

مالی با آمریکا ،وجههای دیگر نیز دارد؛ ارتش مصر ،هرگز تصومیمی و اقودامی اعمامنخواهودکرد کوه
دریافت این حجم عظیم کمکهای نظامی– مالی را از ایات

متحده بهخطراندازد.

 -1سیاستزدايی از ارتش
نقش ارتش در سیاست مصر پز از عصر ناصر ،موضوو مباحث زیادی در آثار منتوره شدهاسوت
( .)Alexander,2011; Satloff,1988صاحبنظرانی چون :حازم قندیل وعماد هوارب اسوتدتممیکنند
که هرچند ارتش ،پوت کودتای  1۹۵۲بود که به توکیل حکومت پسااستقسلی مصر منجرشد ،فراینود
حاشیهایشدن نهاد ارتوش ،از پیشتور آ

ازشودهبود (2012:p15

 .)Kandil,ناصور ،سوادا

و مبوارک،

همگی از سازوبرگ امنیتی دولت بر فراز ارتوش بوهعنوان ابوزار سورکوب بهرهمنود بودنود و در زموان
حکمرانی مبارک ،گروهی جدید از نخبگان ،پدیدار شدند که نوانگر چالش با ارتش بود؛ این نخبگوان
اقتصادی جدید به هسته مرکزی طبقه حاکم تبدیلشدند و ازاینرو ،موقعیت ارتوش را بهحاشویهبردند؛
باوجوداین ،دیگرانی ازقبیل یزید ساییق استدتممیکنند که مصر تا ( ۲011و پزازآن) بهعنوان دولتوی
نظامی باقیماند و آنچه تغییرکرد ،قابلیت رؤیت ارتش درون عرصههای سیاسی و اقتصادی مصر بوود؛
این ادعا تاحد زیادی در پرتو ادعاهای پز از  30ژوئن  ۲013مبنیبر اینکه ارتوش مصور «بوه قودر
بازگوتهاست» ،صحتدارد

(.)Salem, 2013:p3
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ازیکسو ،دشوار میتواناستدتمکرد که ارتش بهکلی سیاستزداییشد .در تصوور عاموه ،حمایوت
مردمی از ارتوش و نفووذ آن در عرصوه اقتصوادی بهطورگسوترده ادامهداشوته ،بوهویژه شخصویتهای
عالیرتبه ارتش ،بخوی از نظام فاسدی بودند که تحت حکمرانی مبارک وجودداشت .عبداله اتشوعل،
دیسلما

سابق و نامزد انتخابا

ریاستجمهوری مصر در سام  ۲011نیز قدر

اقتصادی ارتش را بوه

«دولت در دولت» ،تعبیر و بیانمیکند« :ما درعمول ،کوووری داریوم کوه مصور نامیدهمیشوود و یوک
حکومت واقعی دیگر به نام ارتش» (کردونوی)۲ :13۹۲ ،؛ عسوهبوراین ،ارتوش پوز از آ واز بوه کوار
حکومت مصر ،همواره بخوی از طبقه حاکم بودهاست .درحالیکه موقعیت ارتش درون طبقه حاکم در
مواجهوه بووا سوایر نخبگووان تغییریافتوه ،حضورشووان در آن طبقوه ،انکارنوواکردنی اسوت؛ ازسووویدیگر،
دولتهای متوالی میکوشیدند تا قدر

شخصیتهای نظوامیای را کوه تهدیودآمیز بهشومارمیآمدند،

محدودکنند .با ریاستجمهوری مبارک ،تسشها برای درگیرکردن ارتش در نظام از خسم پووتیبانی و
انگیزههای اقتصادی بهکرا

انجامشد و چهرههای مردمی ارتش ،مانند عبدالحلیم ابو زات ،وزیر دفواو

پیوین ،از دستیابی به مناصب قدرتمند بازداشتهشدند (.)Salem, 2013:p3
عسوهبراین ،تغییری چومگیر که از زمان ناصر به بعد (و حتی در دورههای سادا
ادامهداشت) رویداد ،تمرکز بر گسترش نهاد امنیتی داخلی بود؛ به این معنا که وزار

و مبوارک هوم
داخلی ،انباشوت

قدر های یرموازی را آ ازکرد.

درپی «شورشهای نان»  1۹77که در آن سوادا
قدر

بوه ارتوش دسوتورداد ،اوضواو را آرامکنود ،وی،

پلیز را برای پیوگیری از ناآرامیهای بیوتر تعمیقکرد .در زمان مبارک ،وزار

دست بات را داشت و بیرحمی پلیز به یکی از بزرگتورین معضوس

اموور داخلوی،

مصور تبدیلشود؛ ایون امور را

میتوووان در پرتووو سیاسووتهای اقتصووادی مووواهدهکرد کووه تنهووا میتوووان بووا زور ،تأثیرهووای آن را
متوقفساخت؛ این تغییرها عرصه را برای هور شخصیتهای نخبه جدید که موقعیت ارتش را حتوی
بیش از این حاشیهایخواهندکرد ،فراهمآورد (.)Salem, 2013:p4

 -2صفبندیهای مجدد طبقه حاکم و مسلط
تغییرهای قدر

درون نخبگان ،بهویژه با عطف توجه بوه کنتورم بور اقتصواد مصور ،بوه تضوعیف

موقعیت ارتش در برابر سایر کنشگران در طبقه حاکم کمککرد .در زمان ناصر ،برنامههای ملیسوازی
و صنعتیسازی تضمینمیکرد که کنترم بخشهای زیادی از اقتصاد بوا ارتوش اسوت؛ ایون وضوعیت،
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اندکی در زمان سادا

درپی خصوصیسازی چومگیر بخش دولتی تغییرکرد؛ بااینحام ،در طوم دهه

 ،1۹80ارتش بهطورمجدد ،گسترش دسترسی اقتصادیاش را به مناطقی آ ازکرد که در گذشته ،تحوت
کنترم یرنظامیان بودند .در سراسر دوران ریاستجمهوری سادا  ،ارتش ،قدر

خوود را در عرصوه

اقتصاد با سرمایهگذاری و اجرای طرحهای عظیم در توریسم ،صنعت و مستغس

از

نظار

که همگی معوا

بودند ،گسترشداد؛ این گسترش بهطورمووخص در سوه حووزه چوومگیر بوود :کوواورزی و

عمران زمین ،صنعت اسلحهسازی ،ساختوساز و خدما

(.)Cooley, 1972:p 5

امسراتوریِ اقتصادیای را که امروز ارتوش بوه خواطرش مووهور اسوت (بوهر م فقودان دادههوایی
قابلاتکا که اندازه آن را تخمینمیزنند) ،میتوان به این دوره نسبتداد .سودهای ناشی از برخی از این
فعالیتهووای اقتصووادی (چووومگیرتر از همووه ،تولیوود و صووادرا

سووسح) تابووهامروز ،مخفووی

نگهنداشتهشدهاند .تولید کواورزی و ذا بخش اقتصادی دیگری است که ارتش در آن سورمایهگذاری

را ا ازکرد .عمران زمین (تبدیل بیابان به زمینی برای توسعه شهری) که در زمان سادا

تا دهوه 1۹80

خصوصیسازیشوودهبود ،شوواهد احیووایی در فعالیتهووای ارتووش شوود؛ ارتووش همچنووین طرحهووای
توسعهمدارانهای عظیم را در زمان مبارک برعهدهگرفت؛ بودینترتیب ،دهوه  1۹80شواهد آن بوود کوه
ارتش شرووکرد به شعبهزدن در صنایع متعدد ،آن هم به قیموت کنتورم دولوت و یرنظامیوان بور ایون
صنایع؛ این امر به ایجاد اتحاد میان ارتش و بورژوازیای منجرشد کوه بور ایون صونایع کنتورمداشوت؛
بااینحووام ،تووا اواخوور دهووه  ،1۹۹0حلقووه توواجران جمووام مبووارک ،خصوصیسووازی فزاینووده آنهووا و
انحصارطلبی ،یکبار دیگر ،تهدیدکردن سهم ارتش در اقتصاد را آ ازکرد (.)Salem, 2013:p5
در زمان مبارک ،نخبگان اقتصادی جدیدی بهوجودآمدهبودند که در میان آنها جمام مبارک ،فرزنود
مبارک ،شخصیتی مهم بهشمارمیرفت؛ این گروه ،چالووی قدرتمنود بوا دیگوران درون طبقوهی حواکم
ایجادکرد و میتووان بهواسوطه تبعیتووان از نولیبرالیسوم بهمثابوه روش انباشوت سورمایهدارانه ،آنهوا را
وصفکرد؛ حضور این گروه نولیبرام ،از تغییر در طبقه حاکم حکایتمیکرد بهطوریکه آنها بهسرعت
شرووکردند به مبارزه برای افزایش کنترم ،بهویژه درون حزب ناسیونام دموکراتیوک 1حواکم

( Salem,

 .)2013:p5نسخه انحصار سرمایهداری آنها ،انحصارهای ارتش را در بخشهایی معین بهچالشکووید؛
بهخصوص تمرکزشان بر خصوصیسازی بخشهایی از اقتصاد بود که پیشازاین دولت و ارتوش آنهوا
را کنترممیکردنوود؛ بخشهووایی ازقبی ول بانکهووای مل وی و طرحهووای عمووران زم وین (

McMahon,

........................................................................................................................
1. National Democratic Party of Egypt
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)2013:p166؛ این تغییرها بهطورعمده ،نتیجه سیاستهایی بودند که از جانب جمام مبارک و نخبگوان
نولیبرام جدید درون حزب ناسیونام دموکراتیوک روا یافتنود .نفووذ فزاینوده جموام و سوایر تواجران
بهطورموخص در کمیته سیاستگذاری حزب (یکی از قدرتمندترین کمیتههای حزب حاکم) ،مووهود
بود.
مصر دوران مبارک به یکی از دولتهای نولیبرام برجسوته در خاورمیانوه تبدیلشود .همانطورکوه
تیموتی میول اشارهکرد ،هم توانایی بازارها برای سازوکاریافتن آزادانوه و هوم خصوصیسوازی شوایع
بهصور

نابرابر بهکارگرفتهشدند و ازاینرو ،تنها اقلیت نخبگان سودبردند درحالیکه بیووتر مصوریان،

افوم کیفیت زندگیشان را شاهد بودند ()Mitchell, 2002:227-228؛ نمیگوییم که سایر اعضای طبقه
حاکم در طرح نولیبرالی که فواصلی عمیق میان طبقا

اجتماعی مصر ایجادکرد ،شرکت نجستند ،بلکه

استدتلمان این است که این گروه جدیود نخبگوان ،سوایر اعضوای طبقوه حواکم را (ازجملوه ارتوش)
بهواسطهی سرمایهداری انحصارطلبانهشان بهچالشکویدند.
در طوم سومین دهه ریاستجمهوری مبارک ،نخبگان اقتصادی که اینک بخش عمده اقتصاد مصر
را به انحصار خود درآوردهبودند ،بهطوروسیع به پلویز و نیروهوای امنیتوی اتکاکردنود (

McMahon,

)2013:p166؛ این امر بهطورموخص در شکلی که نیروهوای امنیتوی بوا شومار فزاینوده اعتصوابهای
کارگری برخوردمیکردند ،آشکار بود .تنشهای طبقاتی افزایشیافتند و خطر انفجارشان وجودداشوت
و اِعمام زور از جانب دولت حتی حیاتیتر مینمود .بهمنظور حفظ ثبا

تزم برای استثمار اقتصوادی،

ضرور داشوت کوه نواآرامی اجتمواعی بوه دلیوول افوزایش قیمتهوا و نوابرابری در سوطحی حووداقلی
نگهداشتهشود و این اتفاق از خسم افزایش فعالیتهای پلیسی و بیرحمی نیروی پلویز انجامگرفوت؛
این تنشها در وهله نخست از حکشدگی فزاینوده نولیبرالیسوم نووأ میگرفت کوه در شوکا های
گسترده میان طبقا

اجتماعی ،تأثیرهای برنامههای تعدیل سواختاری در سوطح خُورد و نفووذ سورمایه

خارجی و گسترش سرمایهگذاری (که همچنین منافع اقتصوادی ارتوش را تهدیودمیکرد) آشوکار بوود
(.)Shahine, 2011:pp 1-3
عسوهبراین ،در سطح سیاسی ،تقلب نظاممند انتخاباتی و بیرحمی فزونییافته نیروهای
امنیتی به ناآرامیها در جامعه مصر اضافه شد .دگرگونیای که در  1۹71آ ازشدهبود ،اینک
بهپایانرسید :حزب حاکم ،بهطورعمده ،متوکل از نخبگان نولیبرام و تحت حمایت وزار
داخلی و نیروهای امنیتی ،کنترلی چومگیر بر مصر اِعمامکرد .تنش طبقاتی ناشی از نابرابری
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فزاینده ،قیمت روبهرشد کاتهای اساسی و شمار روبهافزایش اعتصابهای کارگری ،از آن
حکایتداشتند که بخشهایی قابلتوجه از مردم مصر ،زندهماندن را بیشازپیش دشوارمییافتند
ب چالش از جانب نخبگان نولیبرام جدید
()Nagi, 2011:p6 ; Amin, 2011: p100؛ این ترکی ِ
در کنار افزایش حاد در نابرابری اجتماعیِ ناشی از سیاستهای همین نخبگان ،موضوو
مداخله ارتش را در سام  ۲011روشنمیکند(.)Amin, 2000:pp 4-5; Shahine, 2011:pp 3-4

ج -ريشههای داخلی انقالب  2011مصر ،در سطح امنیتی
نظام حسنی مبارک ،بهر م ژستهای مردمساتری که میگرفت ،در رویارویی با
شهروندا،ن چهرهای خون و بیرحم داشت .بسیاری از تظاهرا های مسالمتآمیز
سرکوبمیشد؛ مخالفان بدون طی روند محاکمه عادتنه ،دستگیر و زندانی میشدند و در
زندان ،بدترین شکنجهها را تحملمیکردند؛ بدترین اهانتها به مردم در مراکز پلیز
[تحمیل میشد و درمجموو ،حکومتی پلیسی بر جامعه حاکم بود دراینمیان ،چندین مسئله
اسباب نارضایتی مردم از نظام حاکم را بیش از پیش فراهمکردهبود:

 -1استمرار قانون فوقالعاده از سال 1981
اصطسح «حالت فوقالعاده» طبق تعریف قانونی آن ،به زمانی ،مربوط است که خطری
جامعه و امنیت ملی را تهدیدکند و نتوان با آن خطر از طریق راههای متعار
کاربرد این مفهوم در کوور مصر دگرگون شد و بهصور

مقابلهکرد؛ اما

قانونی برای تعامل با اوضاو عادی

و طبیعی جامعه درآمد .قانون اضطراری از سام  1۹67اجراشدهاست و طبق این قانون ،قدر
پلیز افزایشیافت ،حقوق قانون اساسی بهتعلیقدرآمد و هرگونه فعالیت سیاسی یردولتی
نظیر برگزاری تظاهرا

و تجمعهای سیاسی ،محدود میشد؛ طبق این قانون ،بیش از  17هزار

نفر دستگیرشدند و تعداد زندانیان سیاسی به باتترین میزان خود ،یعنی 30هزار زندانی رسید؛
درواقع ،حسنی مبارک از قانون اضطراری برای احاله افراد مدنی ،اسسمگراهای مسلح و
یرمسلح به دادگاههای نظامی استفادهمیکرد تاجاییکه در کمتر از یک دهه 1033 ،نفر به این
دادگاهها احاله و از میان آنها  ۹۲نفر به اعدام و  ۵8۲نفر به حبز محکوم شدند (آقادادی،
.)۲ :13۹۲
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 -2خشونت پلیس و نیروهای امنیتی
در سایه عمل به قانون فوقالعاده ،شهروندان مصری از لم و نقض حقوقوان
رنجمیکویدند و این لم در دستگیری ،زندانی و کوتار مردم متجلیشد؛ از مهمترین این
حوادث ،کوتهشدن جوانی از شهر اسکندریه به نام خالد سعید به دلیل شکنجه نیروهای پلیز
در ژوئن  ۲010بود؛ کسیکه انقسبیان جوان مصر به وی لقب شهید الطوارئ (شهید حالت
اضطراری) را دادند (کاویانی راد و بویه.)406 :13۹0 ،
دستگاه امنیت داخلی مصر در طوم دوران مبارک ،بسیار بزرگ شد و تعداد کارکنان
وزار

کوور به بیش از هوتصدهزار نفر افزایشیافت؛ این عسوهبر 4۵0هزار افسر و سربازی

بود که نیروهای پلیز را توکیلمیدادند .بهر م وجود حجمی گسترده از نیروهای امنیت
داخلی ،این افراد درزمینه حفظ امنیت شهروندان نقوینداشتند؛ در این فضا جریانهای
اسسمی ،بیوترین آزار و اذیت ،شکنجه و زندان را متحملشدند (باقری و عو

پور:13۹۲ ،

 ۵0تا .)۵3
تردیدی نیست که فوار مردمی از جانب معترضان در کنار تهدیدهای قسمتهای
گوناگون بخش عمومی و خصوصی برای اعتصابکردن ،نقوی عمده در واداشتن مقامها به
گوشسسردن به مطالبا

ایفاکرد؛ در این مطالبا

مرکزشدهبودند ،بیرحمی پلیز و اصسحا
امکانناپذیری نجا

که درخصوص برابری و آزادی اجتماعی

وزار

داخلی نیز ،بهطوراساسی نقشداشتند.

موروعیت رژیم مبارک بهسرعت آشکار شد و بیتردید ،تصمیم ارتش

درباره مداخله را تحت تأثیر قرارداد.

د -سقوط مرسی و تحول نقشی ارتش
گرچه شواهدی وجوددارند که تأییدمیکنند ،عزم محمد مرسی از ریاستجمهوری
مصر ازطر

ارتش و نیروهای امنیتی برنامهریزیشدهبود ولی ارتش هم برنامهای موخص

برای پز از بهدستگرفتن دولت درنظرنگرفتهبود؛ براساس این میتوان سیاست راهبردی
نیروی جدید را که مرکز آن ارتش است« ،حل بحران» و «سیاست عکزالعملی» نامید که
همان سیاست راهبردی اشتباه اخوانالمسلمین در زمان دردستداشتن قدر

بود.

بهطورمسلم ،زمانیکه السیسی بیانیه عزم مرسی را صادرکرد ،زلزله سیاسی در نظام
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حاکم مصر رخداد؛ پزازآن بود که تا دو ماه از این حادثه ،ارتش همه خواستههای نیروهای
سیاسی داخلی و نیز خارجی را با محور «حل بحران» نادیده انگاشت و تنها راهحل بحران
موجود را گوودن سسح روی مردم خود دید که او

آن را میتوان در پراکندهکردن

تظاهرا کنندگان میدان «رابعه العدویه» و میدان «النهضه» در تاریخ  14آگوست  ۲013شاهد
بود که هزاران کوته و زخمی برجایگذاشت و درواقع ،نوعی جنگ داخلی را در مصر
آ ازکرد؛ یکی از این درخواستها ازطر

«جریان همپیمانان ملی حمایت از موروعیت» در

تاریخ  16نوامبر  ۲013بود که برای مذاکره با دولت شرطکردهبود که دستگیری و اقدامهای
امنیتی ارتش ،متوقف شود و بازداشتشدگان پز از  30ژوئن ،آزاد شوند و شبکههای
ماهوارهای دوباره به کار خود ادامهدهند که با مخالفت ،مواجه شد؛ براساس این بود که دولت
و ارتش ،گامهای امنیتی عکزالعملی برداشتند که انحسم جماعت اخوانالمسلمین و مصادره
اموام منقوم و یرمنقوم آنها ،اولین و آخرین گام این مو نبود (آقادادی.)3 :13۹۲ ،
بدینترتیب ،ارتش مصر و نیروهای طر دار آن ،ازمیانبردن هرگونه عکزالعمل
نیروهای انقسبی را با انحسم اخوان و دستگیری رهبران عالی و مدیران میانی اخوان در دستور
کار خود قراردادند درحالیکه دولت موقت و ارتش مصر ،نه قدر

نظری (تئوریک) چندین

دهه اخوان و نه سازماندهی آن را بهارثبردهبود .ارتش در پراکندهکردن مردم بهخصوص

درخصوص تظاهرا کنندگان رابعه العدویه و میدان النهضه به شکلی عملکرد که زمان حسنی
مبارک را در اذهان تداعیمیکرد .ارتش و قوه قضاییه مصر ،رهبران اخوان را دستگیرکردند
ولی همچنان اعترا

ها و تظاهرا

ادامهداشت؛ چه اینکه تظاهرا های طوتنی و تحصنهای

خیابانی مردم مصر که گاه ،چندین روز بهطوممیانجامید ،به پوتیبانیهای مواد ذایی و
خوراک ،بیمارستان موقت و  ...نیازداشت که جز سازمانهایی مانند اخوان از پز آن
برنمیآمدند؛ بنابراین نمیتوان این چنین قضاو کرد که قلعوقمع تجمعهای مسالمتآمیز
مردمی و نیز محاکمه رهبران یک جریان ،عاملی بازدارنده برای فعالیت سازمانی نظیر اخوان
پز از سقوط مرسی باشد (.)Salem, 2013:p5
کودتای تابستان  13۹3مصر و برکناری مرسی ،آن هم در مدتی کوتاه ،از یکسری
واقعیتها نوانداشت که میتوان یکی از مهمترین دتیل آن را این دانست که محمد مرسی و
دولت جدید اخوانی نتوانستند به واقعیتهایی مانند نوو تحوت
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جامعهشناسی و سیاسی ،ترتیبهای منطقهای و بینالمللی ،نقش ارتش در ساختار حکومت و
سابقه فعالیت اسسمگرایان و بافت اسسمی مصر و همچنین جبر جغرافیایی کوور توجهکنند
(.)Monier & Ranko,2013:pp111-123
اصرار مرسی و اخوانالمسلمین در نادیدهگرفتن نزدیک به  4۹درصد از مردمی که به
وی رأی ندادهبودند ،میل به انحصارطلبی در قدر  ،دستکمگرفتن نهادهای سنتی قدر
مانند ارتش و نهادهای امنیتی و اطسعاتی ،موارکت  33درصدی در رفراندوم قانون اساسی
(پیروزی گفتمان تحریم بر موارکت در انتخابا ) و درنهایت ،ناکارآمدی در پاسخگویی به
خواستهای بهحق انقسبیان در حیطه ایجاد تغییر در حوزه اقتصادی مردم و رفع موانع و
موکس

اشتغام ،بیکاری و معیوت مردم ،همراهی با افراطیهای سلفی در موضعگیریها و

برخورد با پیروان مذاهب و ادیان در داخل مصر ،دخالت در امور داخلی سوریه و حمایت از
تروریستهای تکفیری و اعسم ضرور

براندازی حکومت قانونی این کوور و اقدام به قطع

رابطه با دولت سوریه و استمرار رابطه با رژیم صهیونیستی ،فضا را به سمت بدترشدن
سوقداد؛ درنتیجه ،دولتمردان نهتنها نتوانستند از بحرانها عبورکنند ،بلکه در دام بحرانهای
رقیب گرفتار آمدند و به قوونکویهای خیابانی دستزدند و درعمل از کنترم بحران و انجام
و ایفوان افل شدند و درنهایت ،آن چیزی که رقیب برای آنان رقمزد ،بحران موروعیت بود
که پاسخ آن را در برگزاری رفراندوم عدم کفایت دولت مرسی یا مداخله ارتش اعسمکردند و
چون موضوعی به نام اعترا

های خیابان در قالب «جنبش تمرد» و «جبهه نجا

ملی» در

میان بود ،ارتش که با سیاستهای مرسی بهحاشیهراندهشدهبود ،به بهانه برقراری نظم و کنترم
بحران و درعمل ،در نقش وکیلمدافع نیروهای ربگرا ،واردشد و نتیجه ،آن شد که فضای
جامعه به پادگانی تبدیلشد و به حکومت یکساله اخوانالمسلمین با دستگیری مرسی و
رهبران ارشد آن سازمان پایاندادند و برگی دیگر از تحوتتی را رقمزدند که نقش رهبران در
حام گذار در بهوجودآمدن آن ،بیتأثیر نبود (.)Monier & Ranko,2013:p 123

ه -قانون اساسی جديد و نهادينهشدن قدرت و جايگاه ارتش
بیدرنگ ،پز از کودتا ،براساس قانون اساسی پیوین که مرسی چند ماه قبل ،آن را
برقرارکردهبود ،عدلی منصور ،رئیز دادگاه عالی قانون اساسی ،رئیزجمهور موقت مصر شد؛
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وی که گماشته نظامیان بود ،هیئتی دهنفره را برای بازنگری در قانون اساسی منصوبکرد؛
سسز کارگروهی پنجاهنفره را به عضویت مجلز مؤسسان قانون اساسی گماشت .مجلز
مؤسسان به ریاست عمر و موسی پز از شصت روز ،پیشنویز را تصویبکرد .همهپرسی
قانون اساسی مصر در تاریخ  ۲4و  ۲۵دی  13۹۲برگزارشد .ارتش پز از کودتا ،قانون اساسی
جدید مصر را که پز از کشوقوس فراوان ،در آذر و دی  ،13۹1طی همهپرسیای با
موارکت  33درصد به تأیید  64درصد مردم رسیدهبود ،کنارگذاشت؛ پز از کودتا ،ارتش به
تغییر قانون اساسی دستزد .کمیته عالی انتخابا

مصر خاطرنوانکرد که از مجموو 1۹

میلیون نفر رأیدهنده ،یعنی نزدیک  3۹درصد ۹8 ،درصد به قانون اساسی جدید رأی مثبت
دادهاند؛ این در حالی بود که این میزان در سام گذشته ،نزدیک  33درصد بود که تنها 63
درصد این مقدار به قانون اساسی رأی مثبت دادهبودند (نگاهکنید به جدوم زیر).
جدول شماره ( : )1سیر تاریخی تغییر قانون اساسی در مصر
رفراندوم ( 2013سیسی)

رفراندوم ( 2012مرسی)
شمار آرا

درصد

درصد

شمار آرا

آری

10٬6۹3٬۹11

63٫83

۹8٫13

1۹٬۹8۵٬6۹8

نه

6٬061٬101

36٫17

1٫87

381٬341

رأیهای درست

16٬7۵۵٬01۲

۹8٫۲۲

۹8٫8

۲0٬367٬03۹

303٬30۵

1٫78

1٫۲

۲46٬638

مجموو

17٬0۵8٬317

100

100

۲0٬613٬677

نه

6٬061٬101

36٫17

1٫87

381٬341

درصد موارکت

3۲٫86

38٫۵۹

واجدان

۵1٬۹1۹٬067

۵3٬4۲3٬48۵

موافقت

۲0٫6

37٫41

رأیهای سفید یا
باطله

منبع( :بخشی)2 :1393 ،

اولین قانون اساسی مصر در سام  1۹۲3بهنگارشدرآمد اما پزازآن در سامهای
 1۹64 ،1۹۵8 ،1۹۵6و  1۹71قوانین اساسی جدید بهتصویبرسیدند .قانون اساسی مصوب
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در دوران زعامت جمام عبدالناصر در سام  1۹71نگارشیافتهبود که ساختار اقتدارگرایانه و
تکحزبی حاکمیت را حفظمیکرد؛ سرانجام در  ۲۲مه  ،1۹80به دلیل فوارهای مردمی و
معاهده صلح مصر و اسرائیل در سام  ،1۹7۹قانون اساسی مصر بازنگریشد و تغییرهایی
چومگیر در ساختار سیاسی و حکومتی مصر ایجادکرد؛ برای نمونه ،تأسیز نظام چندحزبی،
تعیین زبان عربی بهعنوان زبان رسمی و فقه اسسمی بهعنوان مرجع اصلی قانونگذاری،
تأسیز مجلز شوراهای تخصصی ملی با هد
تثبیت مطبوعا

ارائه موور

به رئیزجمهور و کابینه و

بهعنوان نهادهای مردمی مستقل ،ازجمله آنهاست (.)Ashour ,2012:pp 1-2

براساس این قانون ،اسسم دین رسمی مردم مصر و منبع اصلی قانونگذاری
محسوبمیشد که نواندهنده جایگاه ویژه دین مبین اسسم در میان مردم مصر است؛ هرچند
که در قانون اساسی  ،1۹80مرجعی برای حراست از قوانین مخالف اسسم پیشبینینودهبود.
پز از تحوت

مصر و برکناری مبارک در سام  ،۲011شورای نظامی به ریاست سرلوکر

طنطاوی ،وزیر دفاو ،براساس این قانون اساسی ( 1۹71اصسحی  ،)1۹80قدر

را

دراختیارگرفت و حدود یک سام حکومتکرد ،ولی مخالفت بیوتر مردم با حکومت نظامیان،
آنان را وادارساخت که طی فرایندی قدر

را به منتخبان مردم واگذارکنند؛ آنها ابتدا قانون

اساسی پیوین را تعدیلکردند و بههمهپرسیگذاشتند و  77درصد مردم به این قانون اساسی
رأیدادند و درعمل ،این قانون ،مبنای تنظیم حیا
انتخابا

سیاسی بعدی در مصر شد .برگزاری

ریاستی در سام  ،۲01۲برپایه این قانون اساسی صور گرفت که آقای محمد مرسی،

نامزد جریان اخوانالمسلمین ،در دور دوم انتخابا  ،برنده شد و با  ۵1درصد مجموو آرا در
این انتخابا  ،پیروز بود .با بهقدر رسیدن مرسی ،تسش برای تغییر قانون اساسی آ ازشد و
رئیزجمهور جدید با فرمانی ،دستور برگزاری انتخابا
هد

مجلز مؤسسان را صادرکرد که

آن ،نگارش قانون اساسی جدید بود؛ در این انتخابا  ،جریان اخوانالمسلمین47 ،

درصد و سلفیها ۲8 ،درصد مجموو کرسیهای این مجلز را بهدستآوردند و طبیعی است،
قانون اساسی تدوینشده ازسوی گروهی از این مجلسی که  7۵درصد آن اسسمگرا هستند،
خوشایند بسیاری از نیروهای سیاسی و نهادهای رسمی نباشد (بخوی 1 :13۹3 ،تا .)3
کودتای نظامیان به رهبری سرلوکر عبدالفتاح سیسی ،وزیر دفاو ،در اواسط سام ۲013
و بهرهبرداری آنان از مخالفت گسترده مردم و احزاب ملی و سکوتر از ناکارآمدی حکومت
11۹
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مرسی و انحصارطلبی اخوانالمسلمین که در آن ،قانون اساسی با رأی  ۹8درصدی
موارکتکنندگان بهتصویبرسید؛ درعمل به حذ
نقوه راه ،برنامه خود را برای انتقام قدر

اخوان از قدر

انجامید و سیسی با اعسم

به یرنظامیان اعسمکرد و سسز تدوین و رفراندوم

قانون اساسی صور گرفت (.)AbuKhalil,2013:pp 1-2
متن این قانون که  ۲47ماده دارد ،متضمن بندهایی جنجامبرانگیز است؛ برای نمونه،
اختیارهایی بسیار به ارتش دادهشدهاست؛ ازجمله وزیر دفاو بهطورحتمی باید از فرماندهان
ارتش باشد و حق عزمونصب وی نیز از رئیزجمهور گرفتهشده و به شورای عالی نیروهای
مسلح واگذارشدهاست؛ براساس این ،رئیزجمهور برای عزم وزیر دفاو باید از نهاد نظامی
مصر و شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی داشتهباشد .محاکمه شهروندان یرنظامی
در دادگاههای نظامی ،یکی از بحثبرانگیزترین مفاد قانون اساسی جدید است (

Rizk & El

.)Sharnoubi, 2013:p1
در قانون اساسی جدید ،طبق ماده  ،۲34موارد و جرایم مربوط به این قانون بهصور
مصداقی برشمردهشدهاست .هر موضوعی که به نهادهای نظامی ،نیروهای مسلح ،پادگانها و
اردوگاههای نظامی ،مناطق مرزی ،اموام ارتش ،تأسیسا

نظامی ،مهما  ،مدارک و امور

محرمانه اختصاصداشته و هرچیزی که مستقیم به نظامیان در حین انجام و یفه ،مربوط باشد،
باید در دادگاههای نظامی رسیدگیشود.
نکتهای مهم که دراینخصوص وجوددارد ،این است که ارتش مصر ،فعالیتهای
اقتصادی گستردهای در این کوور دارد و کارخانجا

زیادی به نظامیان تعلقدارد و این امر،

باعث میشود پروندههای عادی بهراحتی به دادگاههای نظامی منتقل و براساس منافع نظامیان
بررسیشوند .انتصاب وزیر دفاو ازسوی رئیزجمهور پز از موافقت شورای عالی نیروهای
مسلح ،یکی از موارد ایرادهای مخالفان قانون اساسی است؛ از نظر موافقان ،هد

این ماده،

اطمینانیافتن به این اصل است که عبدالفتاح السیسی ،وزیر دفاو پیوین که طرح براندازی
مرسی را رهبریکرد ،عو
هد

نمیشود (.)Rizk & El Sharnoubi, 2013:p2

دیگر این ماده ،محافظت از نهاد نظامی مصر در برابر حمس

فوار در جامعه است؛ از نظر اینان ،ضرور

سیاسی گروههای

حفظ امنیت ملی و مقابله با چالشهایی که امنیت

ملی را تهدیدمیکنند ،ایجابمیکند ،نیروهای مسلح به فعالیت حرفهای و انضباط پایبند باشند
1۲0
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و بهطورصر

به دفاو از کوور بسردازند؛ نهاد نظامی مصر در طوم تاریخ خود ،همواره به این

و ایف اصلی پایبندماندهاست.

نتیجهگیری
شکست مصر از اسرائیل در جنگ  1۹48که دلیل عمده آن را فساد و ناکارآمدی
دستگاه دولتی ملک فاروق (پادشاه وقت مصر) مطرحمیکنند ،موجب شد تا در سام 1۹۵۲
گروهی موسوم به جنبش افسران آزاد ،کودتایی نظامی را برنامهریزیکنند که خود به نقطه
عطفی در تاریخ مصر انجامید .کودتای افسران آزاد در  ،1۹۵۲به رهبری جمام عبدالناصر،
بهروشنی نوانداد که آنچه درباره نهاد ارتش در جهان سوم بیانمیشود ،درست است.
نیروهای نظامی در اینگونه کوورها ،منظبطترین نیروهای اجتماعی هستند که بهطورمدرن
تربیتیافته ،اهدا

نوسازانه پیوروانهتر از دیگر نیروهای اجتماعی دارند .نوو نظام سیاسی که

از درون این نیرو برمیخیزد ،در بیوتر مواقع ،ویژگی ضددموکراتیک داشته ،به دیکتاتوری
میانجامد .پز از این کودتا بود که افسران نظامی در نظام سیاسی مصر ،بسیار نفوذکرده،
بهطورتقریبی ،تمامی مناصب مهم سیاسی ازجمله ریاستجمهوری ،مواوران رئیزجمهور،
نخستوزیری و مواوران او ،فرماندهی کل قوا و بسیاری از وزار های مهم دیگر را در میان
خود نگهداشتند.
پز از کودتا  1۹۵۲ارتش ،همه رئیزجمهورها ،یعنی محمد نجیب ،جمام عبدالناصر،

محمد انور سادا  ،محمد حسنی مبارک و بعد از انقسب هم ،رئیز دوره انتقالی ،محمد
حسین طنطاوی و پز از کودتا ضد دولت مرسی ،ژنرام عبدالفتاح السیسی ،همگی از امرای
ارتش و نظامی بودهاند .نهاد ارتش در مصر ،مانند ارتشهای کسسیک پاکستان و ترکیه ،خود
را حافظ تمامیت کوور و قانون اساسی معرفیمیکند .ژنرامها در بلوایی که قاهره را
فراگرفتهبود ،اینگونه در افکار عمومی مصر تبیینکردند که خطر ازدسترفتن ثبا

کوور،

آنها را به حضور در سیاست مکلفکردهاست؛ این تعریف ،موجب شد در نگاه عدهای،
مداخله ارتش در این برهه ،نهتنها مذموم نباشد ،بلکه نوعی رسالت

تاریخی بهنظربیاید.

ارتش در طوم انقسب مصر و بهخصوص پز از سقوط مرسی سعیکرد ،این ذهنیت
تاریخی مصریها را زندهکند که مهمترین عامل (فاکتور) ثبا
1۲1

در مصر محسوبمیشود.
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تصمیم ارتش برای همراهی با مخالفان مرسی و چیدن میوه تظاهرا

تمرّد ،از موقعیتشناسی

آنها نواندارد و شاهدی است بر اینکه نهاد نظامی مصر ،با سیاست عجین شدهاست .ژنرامها
هم به حفظ منافع اقتصادی خویش میاندیوند و هم به موقعیت سیاسی خود و برای همین،
از موقعیت بهرهبرده ،در میان هر ومر مخالفان و موافقان ،ناگهان سررسیدند و رشته امور
سیاسی و اقتصادی مصر را
مداخس

دردستگرفتند.

ارتش را در  ۲011و  ۲013میتوان بهعنوان کوشوی در جهت بازیابی

مرکزیت خود درون طبقه حاکم (بهویژه پز از  )۲011و نیز محافظت از امتیازهایش در برابر
اعترا

ها تلقیکرد؛ بهبیاندیگر ،درحالیکه تحقق مطالبا

انقسبی اصلی ،متضمن سرنگونی

طبقه حاکم بود ،ارتش ،فقط کوشید طبقه حاکم را در جهت حفا ت از منافعش بازسازیکند.
ارتش سعیکرد ،انرژی موجود در کف خیابان را کنترم و مهارکند .منفعت ارتش در وهله
نخست ،حفظ وضع موجود است که اجازهمیدهد ،طبقه حاکم در قدر

بماند و طرح

اقتصادی -سیاسیاش را پیبگیرد؛ چیزی که بهطوردقیق ،عمده معترضان کوشیدهاند تا آن را
پز از  ۲011نابودسازند .مطالبا

اصلی  ۲۵ژانویه  ،۲011بهویژه مطالبه برابری اجتماعی،

مستلزم سرنگونی طبقه حاکم و سیاستهای آنهاست.
پز از این اتفاق بزرگ و خیرهکننده ارتش مصر که توانستهبود در یک سناریو
حسابگرانه ،دولتی برآمده از انقسبی مردمی را با کودتا و در قالب انقسبی وارونه بهپایینبکود،
درواقع ،ارتش با مدیریت صحنه موافقان و مخالفان در اردوکویهای خیابانی توانست به بهانه
ایجاد امنیت و حفظ کوور از سقوط ،به خلع مرسی از قدر

و تعیین دولت جدید

دستبزند.

بااینحام ،نکته نهایی که میبایست به آن توجهداشت ،این است که ساخت سیاسی در
مصر ،سه ضلع دارد :ارتش ،اسسمگرایان و لیبرامها؛ فلت از هریک از این اضسو میتواند
پایداری و ثبا

دولت را در مصر بهخطراندازد و تحوت

هریک از اضسو ،تبعا
حذ

را پرفرازونویبسازد؛ حذ

خود را درپیدارد .همانطورکه در دوره مرسی ،اسسمگرایان اخوانی با

دو ضلع دیگر ،کوور را به سمت عدم وفاق و تولید بحران پیشبردند ،امروزه نیز

ارتش و لیبرامها با حذ

اسسمگرایان و بهخصوص جناح اخوانی ،زمینه تولید بحران و

افراطیگریها را فراهمکردهاند.
1۲۲
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با توجه به فضای ایدئولوژیک و جغرافیایی ،هر نوو هر ومر در مصر میتواند به
فعالیتهای افراطی منجرشود؛ برای نمونه ،بعضی از نیروهای اخوانالمسلمین ،تحت تأثیر
آرای برخی از نظریهپردازان سلف خود مانند سید قطب و پراکندگی القاعده مغرب اسسمی در
شمام آفریقا میتوانند فضای جامعه مصر را به سمت رادیکالیزهشدن هرچه بیوتر سوقدهند
که این از نظر داخلی به معنای موروعیتبخویدن به تداوم حکومت ارتویان است زیرا در
این فضا ،ارتش به دلیل کنترم هر ومر  ،بازتولیدمیشود.
بهنظرمیرسد که راهحل برای تمام گروههای سیاسی و اجتماعی در مصر ،توجه به
ساختار و بافتار جامعه مصر است؛ امری که تزمه آن ،موارکت هر سه ضلع در سیاست و
حکومت است و پزازآن ،کارکرد این اضسو نیز باید مدنظر قرارگیرد تا از طریق موروعیت
کارکردی نظام سیاسی مصر در تحقق آرمانهای خود ،موفقوود؛ بههرحام آنچه امروزه در
مصر شاهد آن هستیم ،واکنش ارتش به عملکرد اخوانالمسلمین در دوره مرسی است.
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و توسعه در مصر است.
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