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 ینوع مقاله: پژوهش

  :مبانی حکمرانی اخوان المسلمین در مصر
 های تحکیم نظام جایگزین چالش

 ( 1398/ 19/05: تصویب تاریخ  ـ   15/02/1397: دریافت تاریخ)

 1حسن احمدیان

 چکیده 

حکومتی اخوان المسلمین مصر در    سی ابعاد عملی تجربههدف از این مقاله برر
بنیان نظریپرتو  از طریق    های  است.  نویسنده جویای  این جنبش  بررسی،  این 

حکومت اخوان در    سالهیک  های سیاسی حاکم بر دوره مهمترین مناظره  واکاوی
عملی    ه عبارتی، تبیین انتقادات به شیوهی آن است. بمصر و پیامدهای سرنگون

طرح    حکومت اخوان و حامیان آن، زمینه  های عملی و گاه نظریاخوان و پاسخ
می  همچنانکه  است.  مقاله  اخوانمباحث  فرایند  دانیم  نتوانست  گذار  المسلمین 

بدموکراتیک   را  حکومتی مصر  تجربه  و  برساند  سرانجام  به    ه    گردعقبآن 
دو  دموکراتیک پرسش  شد.  ختم  م  مصر  که  است  آن  مقاله  عملی    بانیوجهی 

این تحول   پیامدهای  و  سرنگونی آن داشت  بر  تأثیری  اخوان چه  بر    حکمرانی 
مدنی  حکومت  نیز  و  اخوان  مطرح    جنبش  فرضیه  این  پاسخ،  در  چیست.  مصر 

غیرممی که  حکمرانی شود  الگوی  محوری  اصل  شدن  یعنی    مکن  اخوان، 
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آشوبموازنه فضای  در  سرنگونیگری،  به  مصر،  این    زده  پیامد  و  انجامید  آن 
عمل ارتقای  بر  افزون  انشعابسرنگونی،  افزایش  اخوان،  گسترش  گرایی  ها، 

به قدرت است که در مجموع مصالحه   دشواریگرایی و  افراط  بازگشت اخوان 
سی و با  سازد. بر این اساس، در یک فرایند قیا سیاسی را دشوارتر ساخته و می

داده بر  کتابخانهتکیه  معلول های  و  علت  در  تغییر  روند  است  شده  تالش  ای، 
پژوهش دنبال و بر این مبنا، دالیل عملکرد اخوان در حکومت و سرنگونی آن  

بنیان مبنای  نبر  مقاله دورههای  زمانی  تبیین شود. چارچوب  آن  حکومت    ظری 
 پس از آن را است.  ی به دوره های و نیز اشاره 2013اخوانی تا کودتای ژوالی  

   ، حکومت اخوانی، کودتا، ارتش مصرمصر، اخوان المسلمین واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

ی  اخوان المسلمین از اواخر دورۀ پادشاهی از جنبشی دینی ـ اجتماعی به جنبش
ن  ـ تغییر شکل و هویت داد. ترور حسن البنا  با اهداف سیاسی ـ هرچند غیرمدو

و در طول دههای  تکانه از آن  بود. پس  تحول  این  برابر  در  با  جدی  اخوان  ها، 
های دورۀ عبدالناصر،  رو شد. پس از سرکوبای متعددی روبههای دورهسرکوب

اخوان در دورۀ سادات توانست فعالیت خود را از سر بگیرد. در دورۀ مبارک نیز  
طریق  از  اخوان  صحنه   به  در  مجدد  حضور  اجازۀ  اما    پارلمان  شد.  داده  سیاسی 

هیچ حکومت  با  اخوان  حداقلرابطۀ  نتوانست  این  گاه  رهبریِ  نظر  مورد  های 
  لمانی در دورهجنبش برای کنش سیاسی را تأمین کند. در واپسین انتخابات پار

 حضور پارلمانی نیز از اخوان سلب شد.   ( اجازه2010مبارک )
های فوق، هنگامی که مبارک سرنگون شد، تنها اخوان بود که به ترغم واقعیبه

که آن را در    قابلی برخوردار بود؛ امری   دهین سازمانی جایگزین از سازمان عنوا
طبیعی رهبری  به حکمرانی  جایگاه  از    گذار  نتیجه پس  در  داد.  قرار  غیرنظامی 

را تعیین  سیاسی مصر    ان جهت صحنهناسبات ارتش و اخو، مسرنگونی مبارک
همیمی به  قدرتکرد.  دلیل،  برگزارین  نتیجه  در  اخوان  قابل    گیری  انتخابات، 

مرسی  پیش محمد  و  بود  احم بینی  حامی  متنوع  ائتالف  برابر  پیروز  در  شفیق،  د 
نتیجۀ شبه اما یک سال پس از پیروزی، در  باری دیگر  شد.  کودتای ارتش که 
 ، سرنگون شد.  سوار بر موج اعتراضات به صحنۀ سیاسی بازگشت

شود که مبانی حکمرانی اخوان چه تأثیری بر  لذا این پرسش دووجهی مطرح می 
پیامدهای سقوط و  این جنبش و حکومت مدنی   سرنگونی آن داشت  بر    اخوان 

می مطرح  فرضیه  این  پاسخ،  در  چیست.  غیرممصر  که  اصل  شود  شدن  مکن 
مصر، به    زده شوبآگری در فضای  اخوان یعنی موازنه  محوری الگوی حکمرانی

ارتقای    نیسرنگو بر  افزون  سرنگونی،  این  پیامد  و  انجامید  آن  حکومت 
بازگشت    گرایی و دشواری ها، گسترش افراطعملگرایی اخوان، افزایش انشعاب
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می دشوارتر  را  سیاسی  مصالحه  مجموع،  در  که  است  قدرت  به  سازد.  اخوان 
ن چارچوب  طرح  از  پس  که  است  نحو  بدین  مقاله  فهم  سامان  برای  ظری 

اخواسامان  حکومتی  الگوی  اصول  مطالعه،  مورد  تحول  و  مند  بررسی  مورد  ن 
ناکامی دالیل  می   سپس  قرار  توجه  مورد  الگو  تحول این  این  پیامدهای  گیرد. 

گیری مطرح های مقاله در پایان در قالب نتیجهواپسین مبحث مقاله است. یافته
 شود.می

 های گذار چهارچوب مفهومی؛ چالش

ها صورت  انقالب، علیه وضعیتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا ترکیبی از آن
نتیجه می در  و  ساختنگیرد  دگرگون  به    ،  جایگزین  رژیم  از سوی  آن وضعیت 

میمطالبه تبدیل  انقالب  از  پس  دورۀ  در  محوری  عبای  به  نظام  شود.  ارتی، 
عمده  بخش  باید  خواستهبرنامه  جایگزین  تحقق  به  را  خود  عمومی های  های 

مصلحت   معارض،  احزاب  با  رقابت  در  حاکم  جناح  یا  »حزب  دهد.  اختصاص 
تشخیص   را  عامه  مصالح  بتواند  که  کرد  خواهد  تأمین  هنگامی  اساساً  را  دولت 

)فیرحی،   نماید«  تأمین  و  نتیجه،65:  1390]دهد[  در  کردن  (.  نگرش    نزدیک 
یا جناح حاکم به خواسته ای محوری است  ژهوی ها و منافع عمومی، کارحزب و 

دوره در  بویژه  به    که  فراوانی  کمک  انقالب،  جمله  از  کالن،  تحوالت  از  پس 
های حزبی با منافع ملی  کند. اما ادغام منافع و نگرشتثبیت نظام جایگزین می

 نیازمند تجربه و زمان است.  
محدودی دارد.    البی اغلب فاقد تجربه است و فرصت زمانی حال، رژیم انقبا این 

ن رژیم پیشین است،  ی گذار به ساختار مورد نظر مخالفارژیم جایگزین که مدع
می  روبرو  بزرگ  چالشی  با  اپوزیسیونی اغلب  »عقالنیت  از  که  نخبگان  شود   »

گیرد. زیرا »مهارت در اعمال قدرت و ادارۀ کشور با مهارت جایگزین ریشه می
)بشیریه،   متفاوت است«  نخبگانی  126،  1390در کسب قدرت  عبارتی،  به   .)

کنند، با چالش »رژیم شدن«  که تغییر را مدیریت کرده و رژیم را سرنگون می
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تجربه  شوند؛ چالشی که درروبرو می و  با کنش  نظری  و  پیشین    سطوح عملی 
تجربهآن دارد.  فاصله  می  ها  بروز  فضایی  در  کالن  مدیریت  در  که  ناچیز  کند 

 کند. ایگزین عمل میزمان، علیه نخبگان و رژیم ج
های دورۀ گذار، انتظارات عمومی از رژیم جایگزین کاهش  رغم دشواریاما به
یابد. این دوره »اغلب شاهد بروز شکافی بین آرزوها و انتظارات از یک سو  نمی

کنش و  واقعیت  میو  دیگر  سوی  از  )هالل،  ها  نتیجه،  12:  2013شود«  در   .)
دسته فشارهای ساختاری )بنیان جایگزین( و  گذار با دو    رژیم سیاسی در دوره 

می مرحله روبرو  گذار(  )دورۀ  توانمندیای  با  تناسبی  اغلب  که  آن شود   های 
کارویژه اعمال  لزوم  دیگر،  سوی  از  دورهندارد.  خاص  جمله    های  از  که  گذار 

تثبیت وضعیت آنها  توانایی   مهمترین  اقتصادی است،  و    رژیم جایگزین    امنیتی 
های یک رژیم  کارویژه  چندانی ندارد ـ در پیشبرد  ریدا بۀ حکومتکه طبعاً تجر

 کاهد.  ساالر را بیشتر میمردم
دشواری قابل  هنگامی  گذار  دورۀ  میفهمهای  درهمتر  به  که    تنیدگیشود 

متنوع کارویژه ک  های  معنی  بدین  شود.  توجه  رژیم  یادشده  عمکرد  ضعف  ه 
  کند؛ وضعیتصادی را دشوار میاقت  وضعیت   جایگزین در حوزه امنیتی، تثبیت 

بار   به  را  مطالبات عمومی  به  ناکامی رژیم جایگزین در عمل  اقتصادی،  بغرنج 
کند و از سوی خواهد آورد. چنین شرایطی از یک سو رژیم جایگزین را فلج می

می جایگزین  رژیم  و  نظم  مخالفان  به  را  فرصت  بیشتر  دیگر  انسجام  با  تا  دهد 
شوند عمل  وارد  آن  همزماعلیه  ترتیب،  بدین  دوره .  الزامات  با    نی  گذار 

یک سو  کارویژه از  جایگزین  رژیم  که  در شرایطی  مردمساالر،  رژیم  یک  های 
داری است و از سوی دیگر امکانات قابل توجهی برای رفع  فاقد تجربۀ حکومت

 کشد.  مشکالت دورۀ گذار ندارد، استمرار حیات رژیم جایگزین را به چالش می
ها، موفقیت و یا ناکامی رژیم جایگزین به توانایی آن  تراکم کارویژهدر شرایط  

یابد. اما تداوم بخشیدن به اجماع سیاسی که در برابر  آفرینی ارتباط میدر اجماع
شود. نکته  پس از انقالب دشوارتر می   رسد، در دوره رژیم پیشین به اوج خود می 
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نمی  طراحی  گذارها  که  آنآنجاست  ـ  با  شوند  میان  های  رقابتها  سیاسی 
مشو و  مشوش  در شرایطی شکل میشبازیگران  بنیادین کننده  قواعد  که    یابند 

تغییر و حتی فشل است«    زندگی در حال  نامعلوم، مستمراً   ,Brown) سیاسی 

. این در حالی است که در راستای تحکیم رژیم جایگزین در برابر  (56 :2013
سیاسی   اجماع  خارجی،  و  داخلی  میفشارهای  پیش ضرورت  از  در  بیش  یابد. 

اپوزیسیونی »عقالنیت  دوره،  سهماین  و  حاکم  نخبگان  سیاسی  «  رقبای  خواهی 
های تحکیم  شود و عدم تداوم اجماع سیاسی، کنترل دشواریزا میها چالشآن

 سازد. رژیم جایگزین را در عمل غیرممکن می

نخبگان نقش  تشدید  بویژه  در  قدرت  از  سهمی  جویای  و  محدود    رقیب  یا  و 
بحران در رژیم مهم آن است که    نکتههای جایگزین قابل مالحظه است.  کردنِ 

شوند.  تر میپیوسته منسجم  -که مورد اعتراض است    -جایگزینی    مخالفان رژیم 
این نکته بویژه هنگامی صادق است که نخبگان حاکم برای کنترل مخالفان خود؛  

»میانهمیانه زیرا  کنند،  پیشه  بیروهروی  در  جانب  ا  از  هم  انقالبات،  شتر 
افراطیمحافظه همدستان  سوی  از  هم  و  قدیم  رژیم  هواداران  و  خود  کاران  تر 

در  (. ناتوانی رژیم جایگزین  126:  1390گیرند« )بشیریه،  مورد حمله قرار می 
ناکامیاجماع معنای  به  کردن   آن  آفرینی  اجرایی  برای  قدرت  تجمیع    در 

دورکارویژه ا  ه های  تحکیم  گذار  و  تأسیس  در  بویژه  رویهست.  و  های  نهادها 
 شود. زدا میجایگزین، فقدان اجماع سیاسی مشروعیت  حقوقی و سیاسی

این بتبا  جایگزین  رژیم  که  هنگامی  تا  فاصلهحال،  پایه  واند  با  های خود 
دشواریگیریقدرت با  دارد  نگه  محدود  را  ش اش  روبرو خواهد  کمتری  د.  های 
برنامهرا در جهان عرب همواره در گفتمان، دیدگاهگهای اسالمجنبش های  ها و 

بوده خود[  ]جوامع  بحرانی  یا  و  ایجابی  واقعیت  به  پاسخی  و  برونداد  اند  خود، 
فاصله117:  2013انصو،  )ق نکته  این  جنبش  (.  نگرش  میان  موجود  های  ناچیز 

نشان میگرا و خواستهاسالم مردمی را  عاهای  بدیع، مرشد  اخوان  دهد. محمد  م 
یا پشت سر مردم مصر  المسلمین، در این زمینه می  گوید این جماعت »جلو و 



 7  ...در نیاخوان المسلم  يمباني حکمران

 

نمی  دشواریقرار  در  همواره  بلکه  )گیرد  است«  دسترس  در   MBها 

Chairman, 2011قدرت به  نکته  این  جنبش  گیری(.  از  این  پس  ها 
 های انقالبی منطقۀ عربی کمک کرد.  خیزش
این فاصلۀ  با  حکومتحال،  عمل  با  اپوزیسیون  جایگاه  از  برای  انتقاد  داری 
زا بوده است. جنبشی همچون اخوان »نه برای گرا همواره چالشهای اسالمجنبش

پذیری زیر فشار اقتدارگرایی ساخته  رقابت دموکراتیک آزاد بلکه برای انعطاف
را بر  . به عالوه اخوان المسلمین »ساختار خود (Brown, 2013: 57)شده بود« 

های غیردولتی و فراملی برای ترویج پیام خود و نه تالش برای اثرگذاری  شبکه
(. این  Monier & Ranko, 2013: 120ای بنا نهاد« )بر سیاست ملی و منطقه

عقالنیتی اپوزیسیونی بود.    ان میان تعامل و انتقاد بر مبنایبه معنای انعطاف اخو
پسند کنار گذاشته  عامه  گفتمان انتقادیداری،  حکومتدر گذار از اپوزیسیون به  

شد. همین امر به افزایش انتقادات از اخوان المسلمین مصر از سوی بسیاری از  
ند. در کنار  رفت اطرافی انجامید که پیشتر حامی و یا متحد این جنبش به شمار می

ناتوانی واقعیت،  کارویژه  این  اعمال  در  کارویژهاخوان  و  گذار  دورۀ  های  های 
آفرینی در نهایت  داری دموکراتیک به نحوی مطلوب و نیز عدم اجماعمتحکو

سرنگونی   نهایت  در  و  آنها  مخالف  متنوع  و  متعدد  اطراف  انسجام  افزایش  به 
 حکومت اخوانی مصر انجامید.   

 رهیافت اخوان در قدرت؛ الگویی نوین برای حکمرانی 

کارویژه با  مصر  منتخب  حکومت  متنوّاولین  و  متعدد  و  های  بود  روبرو  عی 
ها را پیش ببرد. محمد  رفت آنهای جامعه، انتظار می ثباتیباوجود تحوالت و بی

های دورۀ مبارک و نیز دورۀ گذار را به  مرسی، پس از انتخابات ریاستی، چالش
قدرت از  پس  بالفاصله  اخوانی  دولت  برد.  مارث  دو  با  شد:  گیری  مواجه  سئلۀ 

-بات و ناامن مصر از ارتش و آغاز برنامهث مدیریت بی  نخست تحویل گرفتن 
ها و دوم مبارزه برای تحکیم قدرت که از یک سو  ریزی در راستای رفع چالش
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گرفت و از سوی دیگر در  رژیم مبارک صورت می  در برابر ارتش و بازماندگان 
:  1392،  ای میان نیروهای انقالبی در جریان بود )احمدیان راستای ایجاد موازنه

عملک99 دوره   رد(.  در  پیش  سالهیک  اخوان  نیز  و  مرسی  نویس  حکومت 
همه  شدهتصویب در  اساسی  برای  2012دسامبر    پرسیقانون  الگویی  گویای   ،

است   میحکمرانی  مبانیکه  و  نامید  اخوانی«  حکمرانی  »الگوی  را  آن    توان 
توان در  این الگو را می  ا از آن استخراج کرد. اصول محوری حکومت مرسی ر

م )موازنهچهار  محوری  اصل  یک  شامل  که  کرد  اصل  ورد خالصه  سه  و  گری( 
 شود:   تبعی می

میازنهمو  :ری فراگ  یِگرموازنه را  اخوانیگری  حکومت  بنیادین  اصل  مصر    توان 
دانست. فراگیر بودنِ آن بدان معناست که اخوان نه تنها در عرصۀ سیاسی، بلکه  

نیز نظری، جویای موازنه ابعاد قانونی و    میانهگری و حفظ جایگاه  همچنین در 
نیروهای اصلی صحنه بود. این حکومت برخالف تصور    خود میان  سیاسی مصر 

وجود    گرایش نداشت بلکه ازها  یک از آنهای سلفی و سکوالر، به هیچجریان
سیاسی در صحنۀ  نیرو  دو  نیروی    این  عنوان  به  تحکیم جایگاه خود  برای  مصر 

 (.  99: 1392گرفت )احمدیان، می  گر اصلی بهرهموازنه
بر بیاتهام سلفی  اخوان در برابر  این جنبش به احکام اسالمی و    توجهی ها مبنی 

اتهام سکوال  مقابل  بر تالش اخودر  برای سلب ویژگی مدنی دولت  رها مبنی  ان 
ساختن  حاکم  و  از    مصر  کاستن  با  سو  یک  از  که  بود  آن  بر  شریعت،  احکام 

-های آن و نیز موازنهکارویژه  نیروها بر رژیم جایگزین، پیشبرد   فشارهای این 
پذیر سازد و از سوی دیگر ضمن محوریت بخشیدن به  سازی میان آنها را امکان

سیاسی،    سیاسی آن )آزادی و عدالت( در صحنه  نقش اخوان المسلمین و حزب 
های یادشده تبدیل کند. بدین  ترین گزینۀ جریانهمکاری با اخوان را به مناسب

در  ترتیب، رویکرد تقابلی مجموع دو نیروی سلفی و سکوالر در برابر یکدیگر،  
موازنه پیشبرد  نظری،  آسانسیا  گری سطح  را  اخوان  صحنه سی  کنترل  و    تر 

 ساخت. رتر میمیسسیاسی را 
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اصلموازنه مبنای  بر  اخوان  صورت  »جام  گری  مدنی«  حکومت  و  اسالمی  عۀ 
یاد کردهمی اند )ولد  گرفت که برخی از آن تحت عنوان »دولت مدنیِ اسالمی« 

بر عدم تصدی  (. شالوده 2012أباه،   گری امور دینی توسط دولت و  این دولت 
ادهای دینی و در رأس آنها األزهر  واگذاری اشاعۀ فرهنگ و اخالق اسالمی به نه

این    رایش دینی آشکاررغم گمبتنی بود. دولت مدنی اخوان بدان معناست که به
جماعت، رویکرد سیاسی آن در جامعه رویکردی غیردینی است و از این منظر  

گوید: »اخوان المسلمین جویای   ماند. محمد بدیع در این زمینه می مدنی باقی می
با   هدف؛    (.MB Chairman, 2011ای اسالمی است« )زمینهحکومت مدنی 

 جامعه بدون متهم شدن دولت به فعالیت دینی بود.    دینی افزایش گرایش
در نتیجه، دولت اخوانی تقویت األزهر و اعطای آزادی عمل به آن را آغاز کرد.  

اساسیِ   قانون  األزهر  2012در  عمل  استقالل  آن  ـ    مصر،  رئیس  که  نهادی 
و در   1شود لت نیست بلکه از سوی هیئتی از اساتید آن انتخاب میمنصوب دو

به حدی افزایش یافت که سوءظن برخی    ـگو نیست  نتیجه در برابر دولت پاسخ
شیوخ احتمالی  از  نیات  مورد  در  را  برانگیخت    األزهر  زمینه  این  در  اخوان 

در  100:  1392)احمدیان،   کردن(.  قانونی  با  مرسی  حکومت  ابات انتخ  واقع، 
داخلی األزهر برای تعیین رئیس آن، گام مهمی در راستای افزایش استقالل آن 
نهاد برداشتند؛ گامی که البته از دید برخی در راستای جذب األزهر و نفوذ در آن  

موازنه شد.  می ارزیابی  دنبال  نهادینه  صورتی  به  معنا  این  در  چنین  گری  و  شد 
می »دولت  تصوّر  نحو  بدین  که  اسالمی«  مدنیشد  »جامعۀ  کنار  در  « سکوالرها 

 شود.  ها تأمین میسلفی
نما،  متناقض  این دو هدف  پیش گرفتنوان با در  اخ  گر نهجالب آنکه نیروی مواز

 
 از یهیئتـ پـس آن از و داد تغییـر را األزهـر رئیس انتخاب ۀنحو 2012 ۀژانوی  در  مسلّح  یروهاین  یعال  یشورا.  1

 قـانون وارد تحول نیا یمرس ۀدور در .(Morsy, 2013) شدند األزهر شیخ انتخاب مسئول األزهر ۀبرجست یعلما
  .شد یاساس
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های بیمناک  و سلفیها  ها سکوالرهای بیمناک از تندروی سلفیتوانست تا مدت
فساد و  کفر  المسل  از  اخوان  سوی  به  را  بکشاندسکوالرها  یوسف  مین   .
اندیش آغاالقرضاوی،  در  اخوانی،  سال  مند  سفارش  2013ز  به  که  کتابی    در 

ن مصر  اوقاف  شرعیوزارت  تبیین  به  شد،  منتشر  و  دولت    وشته  رویکردهای 
تبیین   به  جمله  از  و  پرداخت  مردماخوانی  بودن  جایگاهشرعی  و   میانه  ساالری 
)القر پرداخت  عمل  و  نظر  در  ت 2013ضاوی،  اخوان  در  وی  کردن (.    ئوریزه 

گری اخوان از اصل دیرین »وسطیه« بهره گرفت و اخوان را به عنوان حد  موازنه
 های سیاسی مصر مطرح کرد.  واسطی میان جریان

البته نباید انتقادات وارد شده به این تفسیر را از نظر دور داشت؛ از دید برخی،  
گیری جای خود را به  آن در عمل و پس از قدرت  گری وسطیۀ اخوان و موازنه

به   داد؛  گروه  این  سوی  از  سیاسی  فضای  کنترل  و  سلطه  بسط  برای  تالش 
اخوانی  راستای  در  اخوان  در    سازیعبارتی،  کردند.  حرکت  حاکمیتی  نهادهای 

عدم    شود. از جمله وعدهاخوان اشاره می  های عمل نشدهاین زمینه بویژه به وعده
ان به  اکثریت تخاورود  کسب  برای  رقابت  عدم  و  ریاستی  اشاره    بات  پارلمانی 

تدوین قانون    گری همچون شیوهشود که به هیچ یک عمل نشد. به مواردی دی می
افزایش حاکمیتی  احکام  صدور  رئیس   دهندهاساسی،  عزل    اختیارات  و  جمهور 

شود.  یاخوان اشاره م  گریهای نقض موازنه دادستان کل مصر نیز به عنوان مثال
هیچ و  دارند  متفاوتی  نگرش  حامیانش  و  اخوان  در  البته  را  فوق  موارد  از  یک 

1دانند. راستای گسترش سلطه و بازتولید دیکتاتوری با صبغۀ اخوانی نمی
سایر   

 
 در  نمونـه  یبـرا.  کنندیم  دیتأک  انیجر  نیا  یهااستیس  رییتغ  بر  آن  تأثیر  و  مصر  لمتحو  طیشرا  به  ژهیبو  اخوان.  1

 عنـوان به مسلح یروهاین یعال یشورا توسط پارلمان انحالل به اخوان ،یجمهور استیر  یبرا  ینامزد  ییچرا  مورد
 ه،یـاول حضـور عـدم اعـالم رغمبـه ،یاسـتیر انتخابات به ورود ،یعبارت به. کنندیم اشاره  اخوان  حذف  یبرا  تالش
 عبدالمجیـد عزل و یتیحاکم احکام صدور گرید ۀنمون. بود  صحنه  در  ماندن  یبرا  یتالش  و  اخوان  حذفِ  به  یواکنش

 و دانندیم کیدموکرات ندیفرا از حفاظت یراستا در  را  آن  اخوان  که  بود  یمرس  یسو  از  مصر،  کل  دادستان  محمود،
 و یاستیر انتخابات در گسترده تخلّفات بروز اعالم یبرا دادستان یهماهنگ با ونیسیاپوز ۀشدهماهنگ یهاتالش از
 مطـرح اخـوان یهاکنش هیتوج یبرا تواندیم هانییتب  لیقب  نیا  اگرچه.  کنندیم  اشاره  یمرس  یِقانون  عزل  جهینت  در
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فراگیر    گریمکمل و در راستای اصل موازنههای حکومت اخوانی را باید  مؤلفه
 آن دید و تحلیل کرد.  

کردنحرفه  :ارتش  کردن  یاسی رسی غ کردن  ای  جدا  و  فرایندهای    ارتش  از  آن 
مادۀ   در  این اصل که  بود.  اخوانی  از دیگر اصول حکومت  قانون   194سیاسی 

بر  2012اساسی   که  ارضی  مصر  تمامیت  و  امنیت  و  از کشور  به    حفاظت  آن 
التأسیسیعنوان وظایف ارتش تأکید داشت، مورد توجه قرار گرفت )   ه الجمعیۀ 

مشر للبالدلوضع  دستور جدید  افزون54،  2012،  وع  در    بر  (.  مرسی    11این، 
شورای    2012اوت   اعضای  و  ارتش  فرماندهان  حاکمیتی،  احکامی  صدور  با 

یا به خدمات مدنی منتقل کرد ) (. Fahim, 2012نظامی را از خدمت عزل و 
تن از فرماندهان و افسران    70بیش از    عزل و جابجایی  ر این احکام مقدمهصدو

مرسی و آرامش سیاسی پس از    رتش بود که جملگی به دلیل پیروزی ده باالی ا ر
استدالل جمله  از  پذیرفتند.  را  یادشده  احکام  اکراه  با  ریاستی،  های  انتخابات 

کردن خارج  که  است  آن  راستای    مخالف  در  سیاست  میدان  از  ارتش 
برای    گرفت و از جمله، تالش مرسینهادهای حاکمیتی صورت می  سازی اخوانی

تنش به  داخلی  مسائل  از  ارتش  توجه  کردنِ  بحران  دور  همچون  خارجی  های 
این شواهد  اتیوپی،  با  اختالف  و  جهتسوریه  در  گیریگونه  انتقاد،  این  بود.  ها 

 ارتش نیست. قض تالش مرسی برای غیرسیاسی کردن صورت صحت، نا
ی ژرف  توانست مبدأ تغییرات تحقق، جداسازی ارتش از سیاست می  در صورت 

ارتش به عنوان بازوی    و جامعه در مصر و جهان عرب و نقشدر روابط دولت  
های اقتدارگرا در کشورهای عربی باشد. در اکثر کشورهای عربی، از  حکومت

، ارتش یا ارتش حکومت بود و  1960و  1950های هنگام وقوع کودتاهای دهه
داداه،   ولد  )أنظر  بود  حکومت  خود  در  2002یا  تح(.  چنین  برای  نتیجۀ  ولی، 

 
 وجـهچیه به یمرس  حکومت  یهاواکنش  و  قیعم  دولت  و  ارتش  تحرّکات  با  ارتباط  در  اخوان  کالن  تیروا  اما  شود
  .ستین  اغماض قابل
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خاورمیانه در  بار  ایفای    اولین  جای  به  ارتش  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
محدود  یژهکارو را  خود  اهداف  حاکم،  رژیم  سود  به  سیاسی  از  ای  حفاظت  به 

تمامیت و  مرزی  می  امنیت  کشور  )احمدیان،  ارضی  اما  101:  1392کرد   )
چنین تحقق  داد  نشان  مرسی  سقوط  به  منجر  کوتاه  تحوالت  در  مدت تحولی 

 غیرممکن است.   
این کردن با  غیرسیاسی  ام  حال،  و  منافع  به  توجه  با  اقتصادیارتش  آن   تیازات 

بود.  اقتصادی  دشوار  کارفرمای  بزرگترین  برآوردهای   ارتش  طبق  مصر، 
از   می  40تا    10مختلف،  کنترل  را  کشور  این  اقتصاد  نتیجه  درصد  در  و  کند 

اقتص و  نهاد  »در  کنار  نظامیان  راحتی  به  که  دارند  منافع  آن  از  بیش  دولت  اد 
  نقش اقتصادی ارتش برای موفقیت (. افزون بر این،  Bishara, 2012بروند« )

  رغم دنبال کردنت. به عبارتی، بههای اقتصادی اهمیت داشاخوان در رفع چالش
قابلیت نیازمند  مرسی  ارتش، حکومت  کردن  غیرسیاسی  برای  اصل  ارتش  های 

شد که در  های اقتصادی بود. اهمیت اقتصاد ارتش از آنجا ناشی می اریرفع دشو
منابع    نتیجه برخی  این کشور  عربی«،  »اعتدال  به  موسوم  محور  از  مصر  خروج 

کمک از  خود  سرمایهمالی  و  »دالیل  گذاریها  داد.  دست  از  را  خارجی  های 
ب بر  آمدن  فایق  برای  مصر  به  کمک  از  دیگران  اجتناب  برای  حران  متعددی 

نمی اقتصادی اجتناب کردند زیرا  برخی  دارد،  انقالبی  اش وجود  به هیچ  خواهند 
نمی را  مصر  نهضت  دیگر  برخی  کنند،  دیگری  کمک  اطراف  و  خواهند 

المسلمین کمک کنند« )هویدی،  نمی اخوان  به  ای 2013خواهند  را  (.  ن شرایط 
وضعیت نتیجه  در  گردشگری  صنعت  فروپاشی  کنار  در  ا  باید  و  بغرنج  منیتی 

 ثباتی سیاسی دید.  بی
: اصل دیگر، حفظ و تحکیم تفکیک قوا بود. حکومت  قوا  کی تفک  یسازنهینهاد

گانه  تفکیک قوای سه  ل اصلی خود را تأکید و تحقق عملی اخوانی یکی از مسائ
بنابر  می نیز  مبارک  دورۀ  در  جمله  از  و  مصر  اول  در جمهوری  اگرچه  دانست. 

اما در عمل قوهنص قانون اساسی، تفکیک ق بود،  مقننه همواره   وا تضمین شده 
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انگیزه از  یکی  بود.  مجریه  قوۀ  اهداف  پیشبرد  ابزارهای  از  تخلفات یکی  های 
، پیشگیری از انتخاب نمایندگانی از  2010  رژیم در انتخابات پارلمانی   ستردهگ

ک بود  جانشینی اپوزیسیون  پروژه  برابر  در  آشکارا  )توریث(    ه  مبارک  جمال 
 (. Murphy, 2010کردند )گیری میموضع

گیری جنبش  اندازی قوۀ مجریه به قوۀ قضاییه به تدریج به شکلبه عالوه دست
قاضی و  انجامید؛  حقوقدانان  مجریه  قوۀ  مداخلۀ  به  اعتراض  در  مصری  های 

رژیم    به بعد تضادهای آشکاری با  2005جنبشی که بویژه از انتخابات پارلمانی  
،  ز ی عبدالعز  ای زکر   ی قاضمتعددی زد.    های خیابانیکرد و دست به اعتراضپیدا  

( مصر  قضات  باشگاه  پیشین  اعتراضات  EJCرئیس  که  است  آن  بر   )2005  
بسیج عمومی علیه قضات مصری علیه عملکرد رژیم مبارک در انتخابات نیز به  

 (. Ali, 2012موجود کمک کرد ) محوروضعِ سرکوب
مب به نحوی بر این  قوا  نا، یکی از اهداف حکومت اخوانی، تحقق اصل تفکیک 

قا چارچوبی  گذشته،  رژیم  بازتولید  از  پیشگیری  ضمن  که  به  بود  نونمند 
دوره کنش در  اخوان  به   گری  توجه  با  بویژه  که  امری  بدهد؛  مبارک  از  پس 

سیاست علیه  اپوزیسیون  نظر  های  اعتراضات  به  الزم  حکومت،  در  اخوانی 
قضاییه داشت.    استقالل قوه. بر این مبنا، اخوان بویژه توجهی خاص به  رسیدمی

برای سلب استقالل قوۀ   به تالش  اخوان را متهم  البته  قضائیه از  مخالفان اخوان 
کل  دادستان  انتصاب  ب  راه  سن  تغییر  و  اخوان  به  با  متمایل  قضات  ازنشستگی 

کردن  وارد  می  هدف  قضاییه  قوۀ  به  اخوانی  بقضات  نمونه  کردند.   عالء رای 
سیاسییاألسوان فعال  و  ادیب  سرنگونی  شناخته    ،  از  پیش  ماه  یک  مصر،  شدۀ 

 مرسی نوشت: 
  اصالح   یا ی جو[  نیالمسلم]  اخوان  اما  است  اصالح   ازمندین  مصر  یقضائ  نظام» 

  ینیگزی جا  و  ی قاض  هزاران  کردن   بازنشست  ق یطر  از  خواهندی م  بلکه  ستند ین  آن
  کل  دادستان  که  است   درست .  شوند  مسلط   آن   بر   خودشان،  تابع  ی قضات  با  آنها

  آنکه  یبرا  نه  گذاشتند   کنار   را   او  اخوان  اما  بود  ساز هم  مبارک  نظام  با  ن یشیپ
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  اورندیب  کار  ی رو  ی دادستان  آنکه   یبرا  بلکه  باشد   ملت   ۀ ندینما  دادستان،   گاهی جا
 . (2013 األسوانی، ) باشد خودشان تابع که

کیک  اخوان که مورد توجه اپوزیسیون بود، پذیرش اصل تف  اما گذشته از نیات
کردن اجرایی  برای  تالش  و  اساسی    قوا  قانون  در  نیز  و  مرسی  عملکرد  در  آن 

ت... نوعاً به ها و نظام سیاسی اهل سن»اندیشه  آشکار بود. در نگاهی کلی  2012
  سمت محدود کردن اختیارات حاکمان و تفکیک یا تقسیم قوا پیش رفته است«

از انتخاب مرسی خواستار  که اخوان پس  (. زیرا باوجود آن64:  1391)فیرحی،  
برآمده،    انحالل آن و نیز شورای مؤسس  تنپارلمان و غیرقانونی دانس  بازگشایی

ون اساسی مبنی بر غیرقانونی بودن  از آن شدند در برابر اصرار دادگاه عالی قان
پ  انتخابات را  اساسی  پارلمانی، عقب نشسته و حکم آن  قانون  مطالعۀ  ذیرفتند. 

تفکیک قوا در تدوین    دهندۀ مبنا قرار گرفتن اصل کارا نشانمصر نیز آش  2012
آن است. در نتیجه، اخوان به عنوان یکی از قربانیان عدم رعایت اصل تفکیک  

پیش از  یکی  به  خود  از  قوا،  پس  اما  شد.  تبدیل  جدید  دورۀ  در  آن  برندگان 
به تفکیک قوا    عدم پایبندی   های مخالفان وی، استداللسرنگونی مرسی، از جمله  

دولت«  کردن  »اخوانی  برای  تالش  وی   1و  که  آمد  بر  آنجا  از  اتهام  این  بود. 
ای های استراتژیک دادستانی و رسانهستداران به اخوان المسلمین را در پ»وفا

 (.    Wickham, 2013دولت منصوب کرد« )
بر  اخوان  :یمدن  –  یاسالم   یدموکراس مقول  ساالریمردم  المسلمین  مبنای   ه بر 

از جمله    دموکراسی   کرد و اصول کلیاسالمی و دولت مدنی« تأکید می  ۀ »جامع
بیان و وسایل ارتباط جمعی، برابری در برابر قانون    تحزب، تفکیک قوا، آزادی

می  را شامل  غیره  )احمدیان،  و  جامع101-2:  1391شود  دولت    ۀ (.  و  اسالمی 
محو در  مردممدنی  این  میریت  قرار  از  ساالری  پیش  که  امری  گیرد؛ 

 
 الدولۀ أخونۀ. 1
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میقدرت دنبال  سندیکاها  در  نیز  اخوان  »اسالم گیری  اخوان؛  دید  از  زیرا  شد 
(. این رویکرد  185:  2006م،  ای است بر اسالم سیاسی« )إبراهیاجتماعی مقدمه

دهه  دهۀ    1990  از  سرکوب  برابر  در  کرد.  مجموعه1990بروز  اخوان  از  ،  ای 
جماعت    ( و »بیانیه 2004اصالحات داخلی« )  سناد از جمله »ابتکار اخوان برای ا

( المسلمین«  به 2005اخوان  المسلمین  اخوان  پایبندیِ  بر  که  کرد  منتشر  را   )
 (. 2005ساالری و اصول آن تأکید داشت )بیان جماعۀ اإلخوان المسلمین،  مردم

اقتصادی    ادن به وضعیتر تالش برای سامان دافزون بر این، حکومت اخوانی د 
نیز به تداوم حرکت مصر به سمت اقتصاد آزاد تأکید کرد. اهمیت این موضوع 

ناشی می اقتصاد  از آنجا  نهادهای دموکراتیک،  برای  شود که »وضعیت مطلوب 
بنگاه آن  نه  بازار است که در  و  به بخش خصوصی  متعلق  اغلب  اقتصادی  های 

داری است نه اقتصاد سوسیالیست و یا  دولت است که به معنای اقتصاد سرمایه
( ب  (.Janusauskiene, 2008: 145دولتی«  در  الزامات  لذا  نیز  اقتصادی  عد 

رژیم دموکراتیک مورد توجه اخوان بود. در بعد تئوریک نیز یوسف القرضاوی 
 1در کتابی که پیشتر به آن اشاره شد، از اصل »عصمت مجموع امت از ضاللت« 

(.  2013دموکراسی استفاده کرد )القرضاوی،    ای تبیین شرعیبه عنوان بنیانی بر
قرار   دموکراسی  به  اخوان  نگرش  تحکیم  خدمت  در  اسالمی  نگرش  نتیجه،  در 

 گرفت. 
موازنه استراتژی  چارچوب  دولدر  فوق،  اصول  و  مدیریت  گری  اخوانی  ت 

های دورۀ گذار تالش  مصر را آغاز کرد و در تعامل با بحران  های گسترده چالش
توانست رد از چارچوب یادشده خارج نشود. چنین الگویی طبعاً تا هنگامی می ک

عنوان  موفقیت به  را  اخوان  جایگاه  و  شود  حفظ  داخلی  موازنه  که  باشد  آمیز 
عنصر محوری این موازنه تداوم بخشد. افزون بر این، این الگو تا هنگامی دوام 

 
عمومی« ژان ژاک روسو است که عاری از خطا در نظـر  ن الضاللۀ. این اصل یادآور »ارادهمجموع األمۀ م  . عصمه1

 شد.گرفته می
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میان توانمندی و یا جاذبۀ  یافت که اصل »ارتش غیرسیاسی« تداوم یافته، نظامی
تفکی تحکیم  برای  این،  بر  افزون  نیابند.  باز  را  سیاسی  امر  در  قوا،  مداخله  ک 

همراه نیازمند  طیف  سازیاخوان  ساختن دیگر  مطمئن  و  سیاسی  از  آن  های  ها 
مردم  برنامه بود.  معنای حداقلیخود  در  اخوان  اصل  خو  ساالری  بر سه  مبتنی  د 

)موازنه غیرسیاسی   یادشده  ارتش  فعال،  نیروهای  میان  قوا(    سیاسی  تفکیک  و 
دادن  دست  از  و  دچار    بود  را  اخوانی  حکومت  تداوم  اصل  سه  این  از  یک  هر 

 کرد.  مشکل می

 آن وط اخوان و عقبگرد الگوی حکمرانیسق

برای    هنگامی که اخوان المسلمین قدرت را به دست گرفت پس از هشت دهه
انتقا از موضع  بار  نقد آن    دیاولین  به  اپوزیسیون در جایگاهی قرار گرفت که 

اخ عبارتی،  به  بود.  گرفته  عقالنیتخو  و  ذهنیت  با  المسلمین  اپوزیسیون    وان 
رغم  خود را عملی سازد. در نتیجه به  رت گرفت و تالش کرد الگوی حکومتی قد 

میانه بر  ا تأکید  برخی  )وسطیه(،  سیاسی  نیروهای  میان  اخوان  روی  رهبران  ز 
تی که  کردند؛ عقالنیاپوزیسیون با مخالفان خود برخورد می  ان با عقالنیت همچن

به مثاب تعبیر می  هاز دید مخالفان  اقتدارگرایی  به  شد.  تندروی و گرایش اخوان 
اخوان نیست. به    کته نافی وجود طرحی برای سرنگونی البته از دید برخی این ن

بازگشت به نظم و نظام قدیم  مبارک برای    ای از هنگام سرنگونیعبارتی، توطئه
توان حال، نمی(. با اینYumitro & Estriani, 2017: 180در جریان بود )

عقالنی اپوزیسیونیتأثیر  مرسی    ت  سرنگونی  به  منتهی  تحوالت  در  را  اخوان 
 نادیده گرفت. 

را در    1950پیش از حکومت مرسی، اخوان تنها سابقۀ وزارت، آن هم در دهۀ  
از آن تنها و مهمترین تجربۀ سیاسی اخوان به حضور آن در  کارنامه داشت. پس  
می مربوط  ا پارلمان  انقالبی شد.  شرایط  که  است  حالی  در  از    ین  پس 

داد و این شرایط انقالبی حتی  آزمون و خطا نمی  ، به اخوان فرصتگیریقدرت
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کرد. بدین ترتیب شرایط داخلی  گیر مییک حکومت کارآمد و باتجربه را زمین
امکان  )درون جملگی  منطقه(  نیز  و  مصر  سیاسی  )فضای  پیرامونی  و  سازمانی( 

باید بدون خطا  به میتجربی  داد و اخوان ه لغزش اخوان را نمیگذشت از هرگون
کرد. در چنین فضایی، اخوان با  آرام هدایت می  زده مصر را به ساحلکشتی سیل 

 هایی جدی مواجه بود:  چالش
ای شد که محور  موازنه  یعامل مشخص سبب فروپاشدو    : یسازموازنه  یدشوار

فعالیت    حکمرانی شرایطی  در  اخوانی  حکومت  آنکه  نخست  عامل  بود.  اخوان 
ای از نیروها از ابتدا در  سازی آغاز کرد که مجموعهخود را بر مبنای اصل موازنه

شکل و  وجود  امقابل  حکومت  یک  می گیری  قرار  مجموعه خوانی  این   گرفتند. 
شا مجموعهمتنوع  »فلول«، مل  به  موسوم  مبارک  رژیم  از  مانده  جای  به   های 

طویل و  عریض  لیبرال  بوروکراسیِ  نیز  و  امتیازاتش  سلب  از  و ترسان  ها 
بیمناک  دموکراسی مصر  در  دینی  حکومت  یک  تشکیل  از  واقعاً  که  خواهانی 
می آنبودند،  انتخابات  شد.  در  انتخاب    2012ها  با  و  کردند  حمایت  شفیق  از 

 ای یافتند.  سابقهرسی، در برابر حکومت وی انسجام کمم
دشواری عامل   سطح  موازنه  دوم،  به  )وسطیه(  نظری  سطح  از  گذار  در  سازی 

سازیِ سیاسی میان نیروهای مختلف( بود. اگرچه اخوان المسلمین عملی )موازنه
موازنه ایجاد  برای  تالش  با  را  خود  و  کار  سلفی  سیاسی  نیروهای  میان  ای 

چپ نیرو )لیبرال،  سکوالر  ملیهای  و  از  گرا  اما  کرد،  آغاز  سو  گرا(  یک 
موازنهبندیصف در  اخوانی  ها  دیگر  سوی  از  و  نبود  آشکار  کامالً  ها  یادشده 

بهتجربه دلیل  همین  به  نداشتند.  زمینه  این  در  عملی  گرفتن ای  قرار    رغم 
موازاخوان بسیاری،  موارد  در  سیاسی،  دو سر طیف  میان  از دست  المسلمین  نه 

ب نوامبر    حران احکام حاکمیتیآنها خارج شد. دشواری این مسئله بویژه پس از 
سیاس  2012 فضای  کردن  متحول  با  که  احکامی  شد؛  را  آشکار  زمینه  مصر،  ی 

خوردن برهم  موازنۀ    برای  بحرانمتوالی  واقع  در  ساخت.  فراهم  احکام    موجود 
و   همهحاکمیتی  نهایت    پرسیسپس  در  اساسی  طیفقانون  سر  برابر    دو  در  را 
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 گری قرار داد.  جویای موازنهاخوان  
غیرسیاسی  زدهاستی س  ارتش اصل  تجربه:  از  ارتش  سایر    کردن  و  اخوان  تلخ 
ناشی  جریان با ارتش مصر در طول شش دهۀ گذشته  تعامل  های غیرنظامی در 

راستامی در  مجموعهشد.  نخستین  در  اصل،  این  تحقق  در    ی  حاکمیتی  احکام 
(، مجموعۀ قابل  SCAF، مرسی ضمن منحل کردن شورای نظامی )2012اوت  

خدم به  یا  و  برکنار  را  ارتش  اثرگذار  فرماندهان  از  غیرنظامی  توجهی  ات 
آرام سیاسی توان و یا ارادۀ اعتراض را از دست داد و    گماشت. ارتش در فضای

می بپانتظار  سیاست  در  مداخله  از  همچنان  میرفت  نشان  تجربه  اما  هد  درهیزد 
بازیگران  همواره  گسترده  ی حاشیه  بحران  و  صحنه  ای  به  نیز  را  غیرسیاسی  ا 

 آورد.  می
نوامبر   تا  برای غیرسیاسی کردن  2012از اوت  اخوان  به درستی    برنامۀ  ارتش 

و آغاز اعتراضات فراگیر    2012نوامبر    ش رفت اما با صدور احکام حاکمیتیپی
اخوان  حکومت  )عبدالفتاح،  به  داد  نشان  واکنش  بیانیه  دو  صدور  با  ارتش   ،

(. پس از آن اگرچه ارتش دخالتی در سیاست نکرد اما به دقت تحوالت 2012
می دنبال  را  سیاسی  درصحنۀ  و  فراگیر   کرد  اعتراضات  نتیجۀ  در    30  نهایت 

وارد صحنه شد و سه روز پس از آن کودتا کرد. واقعیت آن است    2013ژوئن  
ارت نوکه  اثرگذاری ش مصر در فضای  و  مداخله  توان  از    ین سیاسی  را  سیاسی 

د شدن دست  بحرانی  با  تنها  و  بود  می  اده  سیاسی  صحنه  فضای  به  توانست 
بازگردد. مخالفان حکومت اخوانی با علم به این واقعیت، سطح تنش را با طرح  

ه صحنه  و امکان بازگشت ارتش بمکرر لزوم ورود ارتش علیه اخوان باال بردند  
 ر شد. میس

حکومت، تفکیک    اخوانی  یکی از اصول مورد تأکید الگوی  :یسازیاخوان  اتهام
اخوانی بود.  اپقوا  نیروهای  مجموع  و  دورهها  در  از    وزیسیون    ژانویه  25پیش 

رژیم    2011 از  سختی  پارلمان، ضربات  و  قضاییه  قوۀ  استقالل  عدم  نتیجۀ  در 
این واقعیت و نیز با پذیرش این اصل که یکی    سیاسی متحمل شدند. در نتیجه
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ت قوا،  تفکیک  اصلی  بنیادهای  نظارت  قویتاز  موازنهنظام  و  قوای   1ها ها  میان 
اسالسه متفکران  نوین  سیاسی  اندیشۀ  در  که  است  اصول  گانه  از  یکی  به  می 

پس از مبارک به یکی از اصول    سیاسی تبدیل شده است، تفکیک قوا در ساختار 
 های سیاسی تبدیل شد.  مورد تأکید اخوان و سایر جریان

بهبا این بر اصل تفکیک قحال،  به اخوانیرغم تأکید  سازی  وا، حکومت اخوانی 
یادشده مربوط به قوه  هام  ای از ات( حکومت متهم شد و بخش عمده)أخونۀ الدوله

دادستان کل و انتصاب دادستانی نزدیک به رویکرد اخوانی    قضاییه و برکناری 
نوامبر   حاکمیتی  می2012)احکام  ا(  بازنشستگیشد.  سن  تغییر  این،  بر    فزون 

  رغم نیاز قوۀ قضاییه مصر به قضات بیشتر صورت گرفت، از سویقضات که به
کر وارد  برای  تالش  به  این،    دنمخالفان  بر  افزون  شد.  تعبیر  اخوانی  قضات 

از جمله جماعت اسالمی نیز  گرا  های اسالماستاندار جدید از جریان  18انتصاب  
جهت  اخوانیاخوانی  در  اتهام  شد.  تفسیر  برنامهسازی  پلیس،  شامل  های  سازی 

می  قضائیه  قوۀ  و  اوقاف  سعد،  آموزشی،  و  )حنفی  این،  2012شد  بر  افزون   .)
اخوانیالماخوان برای  تالش  به  رسانهسلمین  کنترل  و  می سازی  متهم  نیز  شد  ها 

ژوئن    30گسترده در نهایت به محور اعتراضات    (. این اتهام2012)عبدالعزیز،  
 تبدیل شد. 

دشوار مجموع،  موازنهدر  سیی  سیاسی  فضای  در  سیاستسازی  مصر،  زدگی  ال 
را خدشه اخوان  اعتبار  که  اتهاماتی  و  میارتش  به  دار  را  اخوانی  حکومت  کرد، 

بیبن سطحی  به  را  آن  مخالفان  انسجام  و  رساند  رسانبست  »اخوان  سابقه  د. 
کردن  مجاب  در  منطقه  المسلمین  بازیگران  و  داخلی  اینکه  مخاطبان  به  ای 

 ,Khanتواند گذاری ماندگار و قابل پذیرش در مصر پیش ببرد، ناکام شد« )می

ن120 :2013 بنابر  که  نحوی  به  در  (.  کودتا،  اوان  در  زاگبی  مرکز  ظرسنجی 
درصد به    26و    28ها به ارتش اطمینان داشتند؛ تنها  درصد مصری  94حالی که  

 
1. Checks and Balances 
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 ,..Support for Egyptترتیب به مرسی و اخوان المسلمین اطمینان داشتند )

نتیجه (.  2013 که حدود    در  بود  تحول  در    72همین  مصری  از جوانان  درصد 
اعالم دیگری  نمی  نظرسنجی  نمایندگی  را  ما  پارلمان،  نمایندگان  کنند  کردند 

استطال رأی،  )نتایج  نظرسنجی 2013ع  در  همچنین  از     80گلوپ،    (.  درصد 
مصر  مصری وضعیت  مرسی[ها  دورۀ  سرنگونی    ]در  از  پیش  دورۀ  از  بدتر  را 

تنها   بهتر دانستند. در پیشدرصد    14مبارک دانسته و  ها از  مصری  بینی آن را 
مبارک بدتر    وضعیت را باز هم در قیاس با دوره   درصد   50آینده نیز  پنج سال  

تنها   بود  درصد پیش  32دانستند در حالی که  بهتر خواهد  بینی کردند وضعیت 
(Younis, 2013  در چنین فضایی، ارتش حکومت مرسی را در رأس ائتالفی .)

حکومت و بویژه  های از مخالفان سرنگون کرد. ناتوانیِ اخوان در تحقیق کارویژه
ث سرنگونی بازگرداندن  در  نباید  را  امنیت  و  )ثابت،    بات  گرفت  نادیده  آن 

2014 :11 .) 

 گرد روند دموکراتیک بر اخوان تأثیر عقب 

س فوق  عوامل  موازنهمجموع  خوردن  هم  بر  حکومت    بب  نظر  مورد  سیاسی 
عقب نتیجه،  در  و  آن  سرنگونی  و  )اخوانی  دموکراتیک   Democraticگرد 

Setbackساده« البته  برخی  دید  از  شد.  مصر  بگیریم  (  نتیجه  که  است  انگارانه 
(. Beck, 2013: 5خاتمه یافته است« )  2013مرحلۀ گذار با کودتای ژوالی  

 ,See Brownاند )گرد دموکراتیک مصر تأکید کردهبرخی دیگر اما بر عقب

زگشت  نخست را بازیافت. با  ما با سقوط مرسی، ارتش نقش سیاسی(. ا2013
یاست عربی را مطرح  س  زدایی های نظامینظامیان به قدرت، باری دیگر دشواری

ناتوانی  و  غیرسیاسی    کرد  سر  بر  اجماعی  ایجاد  در  غیرنظامی  سیاسی  نیروهای 
ل دموکراتیک را  بازگشت فرایند تحو  ها را به نمایش گذاشت. اینکردن ارتش

داور، به  آینده  سال  چندین  برای  را  »ارتش  و  ناظر    متوقف  و  نگهبان 
(. پس از کودتا،  4:  2013کننده تبدیل خواهد کرد« )معضلۀ اإلنقسام،  مشارکت
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های فراوان آن برای اعتبار و  پسامبارک و زیان  به تجربۀ دورۀ انتقالی با توجه  
های سکوالر سپردند، با  محبوبیت ارتش، نظامیان این بار قدرت را به غیرنظامی

رئیس  این م  حال،  و  ب  سئوالن دورهجمهور  ارتش  ودند و حتی  انتقالی منصوبان 
تخطی از خواست    مستقیم به ارتش، توانایی و اراده  در صورت عدم پاسخگویی

 ارتش را نداشتند.  
به صورت شکاف نخبگی،  آنکه شکاف  امتداد  نکتۀ دیگر  هایی عمیق در جامعه 

اقلیتی را  یکدیگر  طرف  دو  اگرچه  تص  یافت.  )اکثریت(  خود  برابر  ویر  در 
به حاشیه راند.  اقل   ـاکثریت    ساالرانهمردم   ها بحثکردند، این شکافمی را  یت 

مرکز مصری »بصیره« که پیش از سقوط مرسی انجام شد، از میان    در نظرسنجی
هایی که از وجود جنبش »نافرمانی« )حرکۀ التمرد( اطالع  درصد از مصری  60

و    50داشتند،   تأیید  را  آن  را    50درصد  آن  میدرصد  مجاهد،  رد  دالیا  کردند. 
نویسد: »این نزاع، ملت را در برابر ملت  ها مینویسندۀ عرب، با تکیه بر این داده

می )مجاهد،  قرار  اجماع  2013دهد«  نیازمند  و  دشوار  شکافی  چنین  التیام   .)
عمل   ضعیف  بسیار  زمینه  این  در  که  نخبگانی  است؛  مصر  سیاسی  نخبگان 

بازکرده عبارتی،  به  دموکراسیاند.  در  رأی  صندوق  به  شده  گشت  تحکیم  های 
مرتفع مچالش را  اما در کشورهایی که در دورهیها  سر    کند  به  تحول و گذار 

»توافقمی راه برند،  و  صندوقحلها  از  باید  میانه  بگیرند«  های  پیشی  رأی  های 
ساالری، توافق  مصر به مردم  برای رسیدن به ثبات و بازگردانی  (.2013)ماضی،  

 نخبگان سیاسی ضروری است. 
نتیجه  دورهن  در  وارد  مصر  اخوان،  الگوی  جایگزین    اکامی  رژیم  شد.  انتقالی 

گذار مواجه شد و در کنار چنین    یز همچون سلف خود با الزامات دوره اخوان ن 
اخوان   جمله  از  مخالفان  فشارهای  با  از  الزاماتی،  دفاع  جبهه  و  المسلمین 

نیاز    مشروعیت اخوانی،  مصر  همچون  مرسی  از  پس  مصر  بود.  روبرو  قانونی 
داخلی در   اما شرایط  امنیتی داشت.  بغرنج اقتصادی و  بهبود وضعیت  به  مبرمی 

مخالف  اق  جهت  تثبیت  و  امنیت  جهتتحکیم  تداوم  تصادی  شد.  گیری 
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رژیم  مخالفت مانور  قدرت  نیز  آنها  حامیان  و  المسلمین  اخوان  گسترده  های 
 داد.  ن در صحنۀ سیاسی را تقلیل میجایگزی 

الیت  در مصر و منطقۀ عربی به دلیل سی  بینی آیندۀ اخوان المسلمیناگرچه پیش
به سقوط حکومت  ثباتی سیاسی دشوار است اما با توجه به تحوالت منتهی  و بی

توان نکات زیر  تعامل حکومت سیسی با این جنبش، می  اخوانی مرسی و شیوه
 آینده مطرح کرد: را در ارتباط با 

جااخوان  یداخل  یهاانشعاب رژیم  مدیریتی  توان  از  گذشته  سقوط  :  یگزین، 
ای در این  های تازهالگوی حکمرانی اخوان، به انشعاب  حکومت مرسی و ناکامی

آمدن جر بر  و  افراطیجریان  یان  میانههای  یا  و  سازمان تر  این  درون  از  روتر 
اخت از سقوط مرسی،  پیش  اخوان در مورد شیوانجامید. حتی    ه الفاتی در درون 

جنبهحکومت در  این  داری  وجود  بود.  کردن  رصد  قابل  آن  مختلف  های 
گاه به  اختالفات البته با توجه به ساختار مستحکم و توانمند اخوان المسلمین هیچ

ای نشد. اما سقوط حکومت اخوانی موجب بروز آشکارتر  صورت گسترده رسانه
ین اخوان از این  های معترض به مشی کنونی و یا پیشاختالفات و خروج طیف

سابقه شد.  است.    سازمان  شده  تکرار  بارها  گذشته  دهۀ  شش  در  تحولی  چنین 
طیف اسالموجود  متنوع  افراطیهای  از  میانه   گرا  تا  اسالمی  حزب  جماعت  رو 

الوسط که جملگی از درون اخوان المسلمین خارج شدند وقوع چنین تحولی را  
 پذیر کرد.  نااجتناب

های افراطی )وابسته و یا  بروز و گسترش فعالیت جریان  :ییگراافراط  گسترش
سرنگونی اخوان توسط ارتش بود.    ه به اخوان المسلمین( دومین نتیجهغیروابست

ب در  خود  قدرت  المسلمین  اخوان  کنش اگرچه  در  را  کودتا  از  پس  رژیم    رابر 
»مسالمتمسالمت نگاه  این  و  کرد  آزاد  منبع  ججو  مهمترین  جماعت  این  ویی 

)حبیب،   است«  کودتا  برابر  در  آن  با 2013قدرت  بود،  شده  پذیرفته  کامالً   )  
گرا را کنترل کند. افزون بر این،  جریان اسالم  تواند تمامیحال، اخوان نمیاین

مشی  گویند که آن را به پذیرش خطهای داخلی اخوان میبرخی سخن از بازبینی
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(. بدین  Brown & Dunne, 2015آمیز( سوق داده است ))خشونتتر انقالبی
جو و نیز  های مسالمتجریان  گرایی خشونتتواند به  های مصر میترتیب، تنش
گروه اسالمظهور  خشونتهای  گروهگرای  این  هرچند  شود،  منتهی  با گرا  ها 

جنبشچالش تکرار  مانع  احتماالً  که  مواجهند  سازمانی  نافرمانی  های  دهۀ  های 
1990  ( بتوDrevon, 2013شود  اخوان  اگر  لذا حتی  سازواری  (.  اند وفاق و 
نمی  سازمانیدرون کند،  را حفظ  ظهور جریان  تواندخود  مبارزه از  افراطی    های 

گرایی مصر پیشگیری کند؛ امری که سرکوب را متوجه  اسالم  حنه مسلحانه در ص
جریان این  میتمامی  و  کرده  اخوان،  جمله  از  از  کندها،  ]اخوان  کردن  »دور   .

انجامد، بدین معنی که  کند و به آن میصحنۀ سیاسی[، دورانی متقابل ایجاد می
گروهمی گرایش  به  و  تواند  تندروی  سوی  به  جوانان  بویژه  اخوان  از  هایی 

  کتۀ مهم آنکه گفته شده است رهبری (. ن193:  2006خشونت بینجامد )إبراهیم،  
 آنها های سیاسیجوانان، به گرایش  دادن وفاداری تأثیر بیم از دست  اخوان تحت
بی نحو  میسابقهبه  بها  گرایشای  بروز  سبب  امر  همین  و  انقالبیدهد  تر های 

 (. Brown & Dunne, 2015اخوان شده است )
»اسالمقدرت  به  بازگشت  یدشوار ریاست  :  از  کرد  تالش خواهند  گرایان حتماً 

قابل زمان  اما  بیاموزند،  مرسی  دارند«    جمهوری  نیاز  کاری  چنین  برای  توجهی 
(Brown, 2013: 56) .  اگرچه از دید برخی از رهبران این سازمان، تظاهرات

ها و مخالفان وانمود کردند  بسیار محدودتر از آن بود که رسانه  2013ژوئن    30
دار را  بسیجی  چنین  توان  نیز  اخوان  اینکه  میو  نظر  به  بعید  اما  رسد  د، 

  ای جدیالمسلمین امکان بازگشت به قدرت از مجرای تظاهرات را گزینهاخوان
با سکوالها و مجموعه  تلقی کند. زیرا از یک سو همراهی    ها ای از سلفیارتش 

به سرنگونی مرسی انجامید. و از  ـ  تمامی نیروهای غیراخوانی    یعنی اجماع نسبی
درت که در سخنان و  اخوان به ق سوی دیگر، ایستادگی ارتش در برابر بازگشت  

تخلیۀ  کنش  نهایتاً  و  مرسی  سقوط  از  پس  سیسی  میادین  ژنرال    رابعه  خونین 
سازد. اگرچه شاید  آشکار شد، این گزینه را کامالً غیرمحتمل می النهضه و  هی عدو
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از   اثرگذاریاخوان پس  به  امیدوار  ارتش  فشار خیابانی درکنار فشار    کودتای 
، اما گذر زمان نشان داد چنین فشارهایی  غرب برای بازگشت به قدرت بودند

نمی اعمال  سطحی  در  در  بیاورد.  ارمغان  به  را  اخوان  مطلوب  نتیجۀ  که  شود 
گزینه آننتیجه،  برونداد  و  محدود  اخوان  پیشهای  غیرقابل  است.  ها  بینی 

ها افزایش  تر در میان اخوانیهمچنانکه پیشتر بیان شد، گرایش به کنش انقالبی
 یافته است. 

: بازگشت اخوان به استراتژی اإلصالح و التدرج دیگر  اخوان  ییگراعمل  شیافزا
جنبش عمل    تر شدنتحول احتمالی است. این رویکرد البته در تناقض با انقالبی

د به استراتژی فوق نشان  ل، اخوان در سطح رسمی خود را مقی حاکند. با این  می
ای برای مردم« را در سال  المسلمین »بیانهاند. در واقع، از هنگامی که اخوان داده

این    کنش جمعی و نیز منش سیاسی رهبری  گرایی برمنتشر کرد، عمل  1995
در   عملگرایانه  رویکردهای  گرفتن  پیش  در  با  جنبش  این  و  شد  غالب  جنبش 

اپ نیروهای  سایر  نیز  و  مبارک  رژیم  با  اعتبار  تعامل  بر  تدریج  به  وزیسیون 
فزوده و جایگاه سیاسی خویش را ارتقا بخشید. عملگرایی  خویش ا   ساالرانهمردم

بردند که محمد مهدی عاکف، مرشد  رویی پیش مینوین اخوان را رهبران میانه
می رهبری  اخوان،  سابق  مبارک،  عام  سرنگونی  به  منتهی  سال  یک  در  کرد. 

محافظه جریان  صعود  به  که  دید  خود  به  داخلی  تحوالتی  زیان  اخوان  به  کار 
اصالحمیانه  جریان و  خیرت  رو  بدیع،  محمد  همچون  افرادی  و  انجامید  طلب 

الشاطر، محمد مرسی، سعد الکتاتنی، محمد البلتاجی و غیره اخوان المسلمین را  
 (. 1392در دست گرفتند )نبوی، 

محافظه جریان  عملتسلط  میزان  از  المسلمین  اخوان  بر  در  کار  اخوان  گرایی 
ازمان، کاست. اگرچه اخوان در  ای اخوان بر این سروهمیانه  قیاس با دوره سلطه 

با غرب و    دوره حکومت مرسی در موضوعاتی همچون صلح با اسرائیل، رابطه 
کرد  بی رفتار  عملگرا  بسیار  جامعه  به  اسالمی  شریعت  قوانین  تحمیل  به  میلی 
(El-Sherif, 2013 اما در قیاس با دوره .)    حکومت مبارک، عملگرایی اخوان
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نزول عروندی  کاهش  نتیجۀ  در  داشت.  ورطهملی  در  تدریج  به  اخوان    گرایی، 
نیروهای  با  تعامل  نیز  و  مصر  متحول  سیاسی  سپهر  که  آمد  گرفتار  تناقضاتی 

عمل از  دوری  آورد.  بار  به  احکام  اپوزیسیون  صدور  از  پس  بویژه  گرایی 
نوامبر   رویارویی  2012حاکمیتیِ  آغاز  خیابانیو  اخوان    های  با  اپوزیسیون 

ای انجامید که اخوان آن  هایی در موازنهویداتر شد و در نهایت به ایجاد شکافه
را مبنای حکمرانی خود قرار داده بود. سرنگونی مرسی و تحوالت پس از آن به  

رو را باری دیگر به  کاران اخوانی را به حاشیه رانده و جریان میانهتدریج محافظه
روهای ی، جریان نسبتاً منزوی میانهز سقوط مرسآورد. پس اصحنه آورده و می

 اخوان به تدریج به صحنه بازگشته است. 
نمی شکل  خأل  در  البته  شده  یاد  با    شیوه گیرد.  تحوالت  جایگزین  رژیم  تعامل 

کنش اخوان اثرگذار بوده و خواهد بود. حاکمان نظامی   المسلمین بر شیوه اخوان  
اند؛ نخست  از خود نشان دادهو غیرنظامی پس از کودتا در این زمینه دو گرایش 

گرا و  موعۀ جریان اسالمگروهی که خواستار قلع و قمع اخوان المسلمین و مج
کردن شامل   دور  مجموعه  این  شدند.  جایگزین  سیاسی  ساختار  از  آنها 

جریان از  برخی  و  )فلول(  مبارک  رژیم  و  بازماندگان  سیاسی  نوظهور  های 
انقالبی جوانان  میان  در  بویژه  سیاسی  می  اجتماعی  جریان  مقابل  در  شود. 

ملیریشه )لیبرال،  قرار میگرا و چپدارتر سکوالر  لزگرا(  بر  مهار گیرد که  وم 
ال  حکنند. با این  آنها به صحنه تأکید می  شده   کنترل  اخوان از طریق وارد کردن 

ثبات    سیاسی برای بازگردانی  خویش، مصالحۀ   محورنظم  ارتش به دلیل ماهیت
آن ضربه نزند. در واقع حکومت    ای تحمل خواهد کرد که به کنترلهنرا تا آستا

نتیجه،   در  و  است  بخشیده  اولویت  با  )سرکوب(  نخست  گرایش  سیسی 
اقدام آن علیه متحصنین اخوانی در   طرفداران گرایش دوم کنار گذاشته شدند. 

در   قاهره  آن    2013اوت    14میادین  به  ارتش  رسیدن  چارچوب  در  باید  را 
 تفسیر کرد.   آستانه

های  طلبی ارتش نیست. اگرچه تالش ونت طلبی و یا خش این لزوماً به معنای قدرت 
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ای از »اصول« بر تدوین قانون اساسی به عنوان تالشی  ارتش برای تحمیل مجموعه 
احمقانه برای دفاع از خود مورد تمسخر قرار گرفت، اما طرح مجموعۀ واقعًا مورد  

پایه  قواعد  از  مردم ت می   توافقی  ]وضعیت[  بهبود  به  بینجامد  واند  مصر  در  ساالری 
 (Goldenziel and Landau, 2013 از جمله آثار سیاسی .)   ساالری،  تعلیق مردم

به سود حکومت نظامیان است که به صورتی    غایب شدن  نهادها  حکومت قانون و 
)الدیب،   کرد  خواهد  دخالت  عمومی  زندگی  و  سیاست  در  در  2013فزاینده   .)

ناتوانی نیروها و نخبگان غیرنظامی در رسیدن به توافقی برای بازگشت به    مجموع، 
ثبات  اهداف  شد  سبب  مدنی،  اهداف  نظم  به  را  خود  جای  تدریج  به  ارتش  جوی 

صحنه طلبانه  منفعت  از  ارتش  اخراج  که  امری  بازگرداندن   بدهد؛  و  به    سیاسی  آن 
حال، »همچنانکه  ت. با این  الوصول کرده اس ای دشوار و صعب ها را به مسئله پادگان 

را مستقر کنند،  اسالم  دیگران دموکراسی  از طریق محروم کردن  نتوانستند  گرایان 
نخواه  نیز  کردن دیگران  مستثنی  طریق  از  توانستند  کنند«  اسالم   ند  چنین  گرایان 

 (Khan, 2014: 84 به مصالحه،  جای  به  رویارویی  تداوم  عبارتی،  به  رغم  (. 
دموکراتیک    رانی تواند حکم شکلی به دموکراسی، نمی   انتخابات و پایبندی   برگزاری 

 به بار بیاورد. 

 گیرینتیجه

تمامی کرد  سقوط  مبارک  که  متوجه  هنگا  هنگامی  خارج  و  داخل  در  ها 
ها  ترین آنترین تشکل اپوزیسیون و آمادهیافتهالمسلمین به عنوان سازماناخوان

های فراوان و خطاهایی که در  رغم دشواریبه  برای جایگزینی رژیم مبارک شد.
و   ریاستی  انتخابات  دو  در  اخوان  شد،  مرتکب  خود  سیاسی  اهداف  تحقق  راه 

با ریاست محمد مرسی به    2012پارلمانی مصر پیروز شد و قدرت را از ژوئن  
قدرت از  پس  گرفت.  خود  دست  خاص  الگوی  عدالت  و  آزادی  حزب  گیری، 

پیش    برای در  را  محوریت حکمرانی  موازنه  گرفت.  بر  الگو  فراگیر  این  سازی 
ارتش، تحکیم تفکیک    اصولی چون غیر سیاسی کردن قرار داشت و در کنار آن،
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 مدنی قرار داشت.  ـ ساالری اسالمی قوا و مردم
که در نهایت به شکست    اما الگوی حکومتی اخوان در عمل دچار مشکالتی شد 

تجرب  جماع  اولین  این  انجامیدحکومتی  ناکامیت  دالیل  جمله  از  الگوی   . 
موازنه دشواری  اخوان،  بیحکومتی  و  سیاسی  سیال  در شرایط  با    شثباتیسازی 

دوره مرسی  حکومت  بیسقوط  و  ناامنی  از  نوین  فراگرفت.  ای  را  مصر  ثباتی، 
انجامید،  مجموعه چالش اولین حکومت اخوانی  به سرنگونی  نهایت  هایی که در 
پیش وهمچنان  بود  مصر  »سرکوب   روی  البته  است.  اخوان  جایگزین  رژیم 

خلیج   کشورهای  از  اقتصادی  کمک  جهانی    ]فارس[داخلی،  فشار  فقدان  و 
 :Bahgat, 2015جملگی به سیسی کمک کرد تا رژیم خود را تحکیم کند« )

نوین   رد چگونگی تعامل اخوان با وضعیت(. اگرچه سناریوهای متعددی در مو9
ا و حاکم بر اخوان پس از کودت  اهی به گفتمانرح شده است، اما نگسیاسی مط

می مسالمت  کنش  نشان  آن  سرمای جوی  جنبش،  این  و    هدهد  داخلی  سیاسی 
 آمیز قرار داده است. خارجی خود را در گرو کنش مسالمت

با آیند  به داده  ۀدر ارتباط  با توجه  قابل  اخوان تحوالت چندی  های مطرح شده 
های جدید  احزاب و جریان  و سربر آوردن   . نخست بروز انشعاببینی استپیش

افراط تشدید  دوم  است.  جنبش  این  درون  مسلحانه از  کنش  افزایش  و    گرایی 
یا جریان و  غیراخوانی( است که تحت کنترل گفتمانی  و  )اخوانی  افراطی  های 

ارشاد    گرایی دوره م بازگشت اخوان به عملسیاسی اخوان المسلمین نیستند. سو
انی در حکومت است.  کاران اخومحافظه  هجه به شکست تجربمهدی عاکف، با تو
شیوه  مجموع،  را    در  جریان  این  سیاسی  آیندۀ  انتقالی،  دورۀ  در  اخوان  کنش 

می رویاروییتعیین  راه  اخوان  چنانچه  با  )مسالمت  کند.  مسلحانه(  یا  و  جویانه 
دهد و اجماع نخبگان  ها و احزاب سیاسی ترجیح  نظم نوین را بر توافق با جریان

مدت  ارتش بر سپهر سیاسی مصر در کوتاه و میان  سلطه ر نشود،  غیرنظامی میس
 تحکیم شده و بازگشت غیرنظامیان به حکومت دشوار خواهد بود.  
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