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گیرد و نوعی از تقابل و تعامل را بین سکوالرها با مسلک دموکراتیک و اقتدارگرایی و همچنین 
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مقدمه
سالازرا،کشوراینبرخودساله30حکومتدورانمصرپیشینجمهوررئیسمبارك؛حسنی

وآزادانتخاباتبرگزاريقولباو) 193: 1985حمودة، (سادات شروعانورتروردنبالبهو1981
کرد ثبتخودنامبهراریاستتخت،دورهدوبهکشورایندرجمهوريریاستکردنمحدود

ازبندچندتغییرباعرب،العمرمادامجمهوررؤسايدیگرهمانندولی).145- 143: 1994مورو، (
،2005سالتاکهجاستاینجالب.کندمصر حکمرانیبرسال30توانستکشور،اساسیقانون

مبارك، حسنیبیشتر اوقاتوبرگزارخیریابلهرفراندومشکلمصر، بهجمهوريریاستانتخابات
. شدمیجمهوريریاستپستدرحضوربهآراء، موفقازباالییدرصدبا

انتخاباتبرگزاريخارجی باوداخلیفشارهاي، تحت مباركحسنیهک2005سالبازمانهم
شد کهنوتحرکاتی وايکشور تبدیل به صحنهایندرسیاسیسپهرکرد،موافقترقابتیصورتبه

بامخالفهايگروهواحزابدیگروآوریل6جوانانکفایه، مجموعهالغد، جنبشچوناحزابی
. انداختندراهبهگستردهتحرکاتیقاهره،هايخیابانبهاعتراضیگفتمانواردکردن

ازچندهاییگروههمچنینومصرسیاسیهايشخصیتوافراداززمان تعداديهمیندر
چارچوبدروبردبهرهموجودهايظرفیتازتوانمیکهبودندمعتقدکشوراینمخالفین

مصر،سیاسیهايگروهواحزاببیشترکهشدناینتیجه.نموداعمالراکنونی تغییراتیقانون
ومباركرژیمتبانیباانتخاباتاینولی.کردندشرکت،2005سالپارلمانیانتخاباتدر

با .شدمصادرههیئت حاکمهنفعبهوشدهدستکاري به طور کاملسیاسی،هايجریانبرخی
اپوزیسیونهايگروهدیگربرخالفالمسلمین، اخوانچونهاییزمان گروههمیناین حال در

.کنندثبتخودنامبهراهاکرسیدرصد20نداشتند توانستندرامجلسدرحضوراجازهکه
جهتدرالبتهاساسیقانوندررااصالحاتیمباركحسنی، 2007سالبهومدتیازپس
وتغییراینیجهنت.رساندمجلستصویببهومخالف ایجاداحزابوهاگروهمطالباتعکس

انتخاباتدرکاندیداتوريبرايدشوارشرایطیهمکهبودشدهاساسی، اینقانوندرتحوالت
)484: 2010مسعد، (کرد محدودراانتخاباتبرقضاییهم نظارتوکردایجادجمهوريریاست

.افزودتخاباتانکاريدستومردمآرايتغییردرکشوروزارتاختیاراتيدامنهبرنتیجهدرو
: 2010بودریا،(شد روبرونظامسرکوببا، برانگیختراايگستردهاعتراضاتکهتغییراتاین
شد،برگزاردسامبرونوامبرهايماهدرکه2010سالبهوبعدسالسهپارلمانیانتخاباتدر. )69

کههاییگروهلاستدال. شدندتقسیمکنندهشرکتوتحریمی:دو دستهبهمخالفهايگروه
انتخاباتدرشرکت2007و 2005هايسالانتخاباتنتایجبهتوجهباکهبوداینکردندتحریم
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دموکراتحزبوبرگزارانتخاباتاولدور.کنیمتحریمراآنکهبایستمیونداردايفایده
دورهماولردودرکنندهشرکتاصلیرو، احزابازاین. شدقاطع، صدرنشینپیروزيباملی
هايکرسیدرصد97حاکم، حزبکهخوردرقمگونهاینامرنهایتوکردندتحریمرادوم

.)15- 12: 1392درخشه و هراتی،(کند خودآنازرامجلس
در.انگیختبرراعمومیخشموکردهرادیکالازپیشبیشراانتخابات مخالفینایننتایج

تحقیررامصري، قضاتمباركحسنیکهاستداللینابامصرقضاییخصوص دستگاههمین
واعتراضاست، رویهانگاشتهخودسیاسیمطامعبهنیلبرايابزاريمثابهبهراهاآنوکرده

پارلمانیانتخاباتکهبودآنازحاکیهازنیگمانهزمان،ایندر. مخالفت در پیش گرفت
مسعودنیا و (مباركجمالرسیدنقدرتهبوجمهوريریاستانتخاباتبراستايمقدمه

بوداینازمصر، نشانبرحاکمخفقاندیگر، فضايسوياز. )175- 169: 1390سعیدي حیزانی،
درجرقهاینکهشدمیبینیپیشلذاباشدمعترضینخشمآتششاهدقاهرههايخیابانکه

تمامینوینالگوییئهاراتونس، بایأسانقالبولی. شودزدهجمهوريریاستانتخابات
باوریختهمبربارهیکبهراگرانتحلیلهايبینیپیشومصربرحاکمحزبمحاسبات

نظامسقوطبا.زدمصردرمباركحسنیسیاستبرپایانیسرایت این جنبش به مصر، مهر
ایندهآینتاداشتندخاصی، سعیفکريمنظومهبامصر،سیاسیهايگروهازمبارك، هرکدام

ازتاریکیتصویرسازيِضمنرو،ازاین. )7- 3: 2014توفیق،(کنند ثبتخودنامبهراکشور
وکردهترسیمکشوراینسیاسیآیندهدرحضوربرايايفاضلهيمبارك، مدینهسیاسینظام

نوعیگیريشکلازتوانمی.کنندجذبخودگفتمانبهرامردمتابودنددرصددطریقایناز
وسکوالرگفتماندوبینکهنزاعاین.آوردمیانبهصحبتمباركپسامصرِدرگفتمانینزاع

محمدرهبريبهگرایاناسالمابتداگرفت، درشکلاقتدارگراودموکراتبامسلکگرااسالم
پیروياقتدارگراسکوالرگفتمانازگفتمانیِ خودمنطقکهارتشیانرهبريتحتومرسی

ارتش، همینکودتايبابعدهالکن.کنندثبتخودنامبهراریاستکرسیتوانستندکردندمی
رو، سؤالازاین.نشستندقدرتسریربردوبارههانظامیوکشیدهزیربهمصريدموکراتنظام

ومعنایینظامچهارتش ازچونهاییگروهرهبريبهاقتدارگراسکوالرگفتمانکهاینجاست
درراستا، ارتشهمیندروشود؟میبنديصورتچگونهوبوده؟رخورداربهویتیمنطق

روشباتاآن هستیمبرادامهدرگیرد؟میوگرفتهبهرهگفتماناینازخود، چگونهسازينظامی
.کنیمتبیینراگفتمانیمنظومهبرحاکمهايیادشده، مؤلفهگفتمانتشریح، ضمن»الکال«
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گفتمانیلتحل: چارچوب نظري
سیاسی هايگفتمان، مبنایی براي فهم و تحلیلموفهوالکالگفتمانتحلیلکهازآنجایی

.پردازیمهاي آن میمصر است، در ادامه به شرح مؤلفهحاکم بر
ترجمهنیز»گفتارتحلیل«و» کالمتحلیل«؛»کاويسخن«:بهفارسیزباندرکهگفتمانتحلیل

1970دههاواسطتا1960يدههاواسطازکهاستايرشتهبیناتیمطالعگرایشیکاستشده
نگاري؛قومشناسی؛انسان:چونهاییرشتهدرمعرفتی–علمیگستردهتغییراتپیدر

وشناسینشانهشناسی؛زبانبیان؛معانیشعر؛اجتماعی؛وادارکیشناسیروانخرد؛شناسیجامعه
فرآیندوکارکردوساختارمندنظاممطالعاتبهمندعالقهانسانیواجتماعیعلومهايرشتهسایر
.)7: 1379فرکالف،(پدید آمده است نوشتاروگفتارتولید

شده و تعبیر گفتمان از سوي متفکرانی که هرکدام بر مبناي بینشی خاص تعریف تحلیل
:یافته است که در ادامه هرکدام را بررسی خواهیم کرد

زلیکانگلیسیمعروفشناسزبانازايمقالهدربارنخستین» گفتمانتحلیل«اصطالح
به گرایانهصورتیک دیدهریسزلیکمقالهایندر. استکار رفتهبه1952سالدرهریس

برشمرد متنوجملهبهساختارگرایانهوگرایانهصورتنگاهیراگفتمانتحلیلوداردجمله
).89: 1380لو،عضدان(

انتقادي تحلیل گفتمان را قسمتی از طرح خود براي بازسازي مجدد جریان یاسشنزبان
را یشناسیعنی تحلیل گفتمان انتقادي در نظر دارد که زبانآوردیحساب مبهیشناسمسلط زبان

- 139: 1385زاده، آقاگل(مسائل اجتماعی و قوانین مرتبط به آن بداندعنصري مسئول درباره
141(.

وموفهالکالمانگفتتحلیل
سازد که این ساختن از گفتمان؛ جهان اجتماعی را در قالب معنا میالکال وموفهدر نگاه 

زبان در ایجاد واقعیت و در بازنمایی آن نقش اساسی . ثبات داردطریق زبان است و ماهیتی بی
شدهتعیینشود و هیچ واقعیتی از پیشدسترسی به واقعیت، تنها از طریق زبان حاصل می. دارد

. ها سبب تغییر در کل نظام اجتماعی خواهد شددر این دیدگاه تغییر در گفتمان. وجود ندارد
وجود به با این. گرددرو نزاع گفتمانی به ایجاد تغییر و بازتولید واقعیت اجتماعی منجر میازاین

لزامات تاریخی؛ رسد که ارتباط گفتمان با واقعیت ارتباطی دیالکتیک است؛ چراکه انظر می
توانند نوع خاصی از گفتمان را درخواست و پس از مدتی آن را اجتماعی و فرهنگی نیز می
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بر مطالبات و الزامات اجتماعی و سیاسی جامعه و ها بنابر این اساس گفتمان. حاکم سازند
وان عنکند؛ نظام معنایی خود را بهوپنجه نرم میهایی که گفتمان حاکم با آن دستکاستی

.کنندرفت از مشکالت جامعه بازسازي مینظامی کارآمد در برون
نوع ارتباطی که با واسطهها اموري غیرقابل تغییر نیستند و هویت خود را بهنتیجه گفتماندر

که بتواند به یک ثبات نسبی واقع گفتمان آنگاهدر. نمایندها دارند باز تعریف میسایر گفتمان
هویت . شودایی خودش را تثبیت نماید به یک گفتمان هژمونیک تبدیل میبرسد و نظام معن

که یک گفتمان دچار تصلّب شده یک گفتمان ارتباطی پویا و فعال در همین راستا دارد، آنگاه
سوي بوم اجتماعی خود ارتباط برقرار کند، راه بهشاید با زیستوگونه که بایدو نتواند آن
تر از سوي که اگر بتواند بر مشکالت فائق آید، جذاب بوده و راحتدرحالی. بردنابودي می

. سازدبا این شرایط است که یک گفتمان خود را هژمونیک می.شودها پذیرفته میسوژه
سازي این است که یک گفتمان نظام معنایی خود را برجسته ساخته و نظام مقصود از هژمونی

).57- 55: 1389سن و فیلیپس،یورگن(راند معنایی رقبایش را به حاشیه می
ي مثابههاي زبانی و غیرزبانی بهي وسیعی از دادهبا مجموعهالکالبنابراین تحلیل گفتمان 

بندي حول یک گفتمان مفصل«: توان گفتمان را چنین تعریف کردمی. کندمتن برخورد می
هژمونیک کردن آن با ایجاد نشانه و دال است که چینش ذهنی و تشکیل نظام معنایی را تثبیت و 

تحلیل گفتمان الکال مشحون ). 96- 94: 1390مقدمی،(» یک اجماع و اقناع عرفی موقت است
.هاستمشروط به شناخت آناز مفرداتی است که فهم این دو نظریه

توانست 2011هاي امروز مصر که با تحوالت سال طور که اشاره شد یکی از گفتمانهمان
در قالب گفتمان نشان دهد؛ سکوالر اقتدارگرایی است که امروزه بر جامعهنوعی خود رابه

هاي در ادامه با روش الکال ضمن تشریح نظام معنایی این گفتمان، مؤلفه. مصري حاکم هست
.سازیمحاکم بر آن را تبیین می

انست زمان با انقالب ایجاد شد سپس توهایی است که همسکوالر اقتدارگرا ازجمله گفتمان
قدرت خود را بر همگان هژمون سازد که همواره خود را ناجی ملّت مصر نامیده و امروزه پس 

وکارایی خود و ضعف رقیب، نظامی آرمانیکردن خود، در تالش است تا با غلواز هژمونیک 
کارآمد نشان دهد که با ترسیم آن توانست هژمونیک شده و رقبا را از میدان سیاست به در کند، 

.گیري آن را تبیین کنیماي شناخت این گفتمان و تثبیت آن، بهتر است که روند شکلبر
کنند همواره در لباس حلّال آن را نمایندگی میگفتمان یادشده که ارتش و نظامیان مصر

و هژمونیک شدن را ؛)73: 1992أرندت، (مشکالت خود را براي مردم این کشور نمایانده است 
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ارتش با نداي ). 213: 2012شابیرو، (زهاي اول سقوط مبارك مشاهده کرد توان از همان رومی
داري و کمک به ملت عرب مصر، توانست بر فضاي ملتهب مسلط و امنیت نسبی را به مردم

اش داريي دیگري از قهرمانی ارتش و مردمگزینهسپس با برگزاي انتخابات،. کشور بازگرداند
این اقدام ارتش، تصویري . ال قدرت به رأي مردم بودبراي مردم مسجل گشت و آن انتق

هاي شان، چهارچوبدهد که باوجود جایگاه اقتدارگراییدموکراتیک از نظامیان نشان می
: 1392هراتی و ظفري،(خوبی شناخته و پایبند است المللی را بهسیاسی جاري در سطح نظام بین

هایش را هاي خود شمرده و بیانیهجأ خواستهرو شاهدیم که مردم ارتش را ملازاین). 148-152
، با تصویرسازي نظامیان برگی مرسیدوران حکومت . دانندي پایان خوش تحوالت میمثابهبه

ي روز دایرهمرسی که روزبه. داري ارتش را براي ساکنان اهرام رو کرددیگر از مردم
گونه ها را آنخصوص جوانبههاي انقالبیونیافت و نتوانست درخواستاشتباهاتش فزونی می

ها و همچنین اسرائیل، مردم مصر استجابت کند و با همراهی رادیکال1که خود وعده داده بود،
مرسیاز سوي دیگر برخورد . شان، خواهان پایان یافتن این دو اقدام بودندرا شوراند که خود

ارتش با تصویرسازي و . ندبا ارتش این کشور نیز، نظامیان را شوراند تا مرسی را برانداز
ي مصر را ملتهب ساخت تا خود بتواند از این آب سازي نقاط ضعف مرسی، جامعهبرجسته

پس از شروع . شان بهره گیرندبنديپیکرهاي آرمانی و سیطرهآلود براي ساخت جامعهگل
با بازهم همچون گذشته . نظمی بار دیگر سراسر مصر را فرا گرفتتظاهرات ضد مرسی بی

ارتش هم از فرصت استفاده کرده و . کنندگان شورش کردندهدف امنیت و ثبات، تظاهر
ها نبود تحت هاي شناوري که گفتمان حاکم پاسخگوي آنبندي جدید از دالتوانست با مفصل

گفتمانِ سکوالرِ اقتدارگرا را بر مصریان مسلط ي گفتمانی خود،لواي عبدالفتاح السیسی، سوژه
.گرداند
اي از دولت وي مجموعه. ي مصري قدرت را در دست داشتسی در اوج بحران جامعهمر

ها را در مقایسه با مطالبات انقالب، ماندگان رژیم سابق را که چنین امري این سازمانباقی
اي بیش نبود، به همراه اقتصادي ورشکسته که از رژیم پیشین به ارث برده بود با روند مخروبه

. کردل سرمایه و نیروهاي انسانی، هرروز اوضاعی بدتر از پیش پیدا میروبه رشد اضمحال
هاي فروپاشی ائتالف گفتمان. تقاضاهاي اجتماعیِ سرریز شده، بیش از توان این دولت نوپا بود

ها و هاي جدید برشدت منازعهها و گروهها، حزبمخالف مبارك و رشد سریع گفتمان
هاي جدید اقتدار دولت را به چالش گیري ائتالفین میان شکلافزود و در اهاي داخلی میتنش

که در صورت به قدرت رسیدن وزارتی المسلمین، به جوانان انقالبی وعده داده بودند طورکلی اخوانمحمد مرسی و یا به. 1
.ها را مسئول این وزارتخانه خواهد کردتحت عنوان وزارت جوانان تأسیس، یکی از همین جوان
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دولت و در زیر چتر گفتمان سکوالر قرار داشتند، ها که بیرون از سیطرهاین ائتالف. کشیدمی
. کشیدنداین واقعه؛ دولتی در دولت به شمار آمده و حاکمیت دولت مرسی را به چالش می

مانست که با وجود انتظارهاي بسیاري که یال و دمی مییگونه بود که دولت مرسی به شیر باین
.رفت، توانی اندك داشتاز او می

به مردانش در ناتوانی درك و همراهی با جامعههاي مرسی و دولتعامل اصلی ناکامی
پشتیمرسی که مشی اخوانی خود، مبنی بر تدرج و حرکت الك. شدت انقالبی مصر نهفته بود

اخوان گرفت درصدد بود تا تفکر چندین سالهسیاسی اخوان دارد را پی میه که ریشه در تجرب
. مصر محقق سازدحکومتی مبتنی بر اسالم، با قرائت سنی مذهب در جامعهدر خصوص اقامه

شده از دوران مبارك را تا مدتی براي مهیا به همین خاطر مجبور بود تا روند سیاسی تثبیت
تاکتیک خود را به همراهی رژیم . روداساس راهبرد خود پیشگشتن فضا جهت مانور بر 

اي که از خود نشان رانی نظامیان با سبقهها قرارداد و براي به حاشیهصهیونیستی و جذب سلفی
.ها تمام تالش خود را کردداده بودند با هدف تسلط دولت بر آن

آزادي را ها سرکوب و اختناق،مصر ناسازگار بود که پس از سالاین امور با روحیات جامعه
هاي انقالبی؛ سریع؛ مدرن و دموکرات تمایل ازپیش به گفتمانکرد و هرروز بیشاحساس می

.یافتمی
مرسی که در آخرین روزهاي حیات سیاسی خود به این نکته پی برد، تالش کرد تا عناصر 

بارك که در روزهاي آخر او مانند م. بندي کنداش را بازخوانی و از نو مفصلسیال گفتمانی
مرسی که وظیفه . زد، قول داده بود که مطالبات مردم را پاسخ دهدسقوط، حرف از تغییر می

گستردهداشت کار انتقال از نظام قدیم به نظامی جدید را سامان داده و تثبیت کند در منازعه
.گفتمانی تاب نیاورد و میدان را به رقیب خود واگذار کرد

پیدایش گفتمان سکوالر اقتدارگراهايزمینه
گراي ناتوانی گفتمان اسالم. پیدایش گفتمان سکوالر اقتدارگرا در عوامل فراوانی ریشه داشت

هاي مدنظر خود، مصري و حفظ نیروها و تثبیت نشانهدموکرات در جذب و ساماندهی جامعه
.هاي اجتماعی پیدایش گفتمان جدید را فراهم آوردزمینه

شده بود هایی که در طی یک سال حکومت مرسی به حاشیه راندهگفتمانن دوبارهفعال شد
الزم را براي پیدایش گفتمان سکوالر اقتدارگرا در پی این ناکامی صورت گرفت و وعده

گراي از سوي دیگر جنبش جوانان انقالبی که از دل همین گفتمان اسالم. فراهم آورد
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گراي مصر تحت لواي نیروهاي سکوالر؛ لیبرال و ملیستردهدموکرات سر برآورد و فعالیت گ
ي نجات ملی در فراهم کردن پشتوانهو دیگر رهبران در چارچوب جبههمحمد البرادعی

هاي سیاسی به پیوند نیروها و گفتمان. تئوریک گفتمان سکوالر اقتدارگرا تأثیر بسیاري گذاشت
اي را رقم زد؛ سرانجام بندي تازهبود که مفصل) تمرد(شد و جنبش جوانان مصري حاشیه رانده
ها و نیروهاي سیاسی این گفتمان. گرایی سکوالر بامشی اقتدارطلب را در پی داشتپیدایش ملی

از . شده بودنددر طول دوران حکومت مرسی توسط ایشان و دیگر همراهانش به حاشیه رانده 
اقتدارگرا به فعالیت سیاسی روي آوردند که گراي سوي دیگر، برخی از نیروهاي گفتمان اسالم

).235: 2014اسماعیل، (هايِ جوان شد مدارانِ در حاشیه بودند و انقالبیموجب پیوستن سیاست
سرآغازشدصادرمرسیمحمدتوسطکهجمهوريریاستاختیاراتافزایشبیانیه
محمدحال بازهمبااین. دبوالمسلمیناخوانومرسیعلیهجانبههمهوفراگیرهايمخالفت

بااليقابلیتشان،هاي تهی در میدان گفتمانیالمسلمین ضمن فراموشی دالاخوانومرسی
مهمهايپستواگذاريبههمچنانوگرفتندنادیدهخودعلیهعمومیبسیجبرايرامخالفان

ازمخالفانتاشدبموجاقداماتگونهاین. دادندادامهاخوانبهوابستهنامزدهايبهحکومتی
کننداستفاده»دیگرمبارکیمرسی؛«یاو»مصرفرعون«یا»حزبیدیکتاتوري«نظیراصطالحاتی

جمهوريرئیسبلکهنیستمصرمردمجمهوررئیسمرسی،کهبقبوالنندعمومیافکاربهو
روه در چنین تصویري از این گ. داردقرارآنسرانوالمسلمیناخوانخدمتدرکهاست

گرفت، باز سازي منظومه هاي رقیب قرار میکه جایگزین گفتمانبندي، آنگاهفضاي مفصل
ي هاي تهیِ پاسخ دهد و زنجیرهکرد تا بر شمار دالازپیش آسان میها را بیشگفتمانی اخوانی

.هاي قیام کرده را سهل گرداندگونگی گفتمانارزي و همهم
خود طیف متنوعی از ند هر گفتمان دیگري در مراحل اولیهگفتمان سکوالر اقتدارگرا همان

این نیروها نارضایتی از فضاي وجه مشترك همه. نیروهاي سیاسی و اجتماعی را در برداشت
این نارضایتی و میل به ). 38: 2015الحیدري،(موجود و چشم داشتن به جهانی مطلوب بود 

سی در روح نیروهاي مذکور رسوخ کرده و در طور مشخص از زمان تدوین قانون اساتغییر، به
گفتمان سکوالر .گرفتن مشکالت اقتصادي و اجتماعی، به اوج رسیده بوداین زمان، با شدت

گراي دموکرات ارزي در مقابل گفتمان اسالمهماقتدارطلب نیروهاي متنوع را در یک زنجیره
ان حاکمیت ایشان، تحول تحت پوشش خود قراردادکه با روي کار آمدن مرسی و در دور

.گفتمانی یافته و به گفتمانی اقتدارطلب تبدیل شده، هویت بخشیدند
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هاي اصلی گفتمان سکوالر اقتدارگرامؤلفه
اسالمی و با -هاي عربیکوشد تا با بازخوانی مدرن ارزشگفتمان سکوالر اقتدارگرا می

هاي مردم گرایانه و کیدکردن بر جنبهویژه با تأهاي هویت عربیِ گفتمان خود و بهتکیه بر سویه
بخش نظام گفتمانی خود، در آینده یک گفتمان فراگیر، جذاب و معطوف به آینده را وحدت

ها و رانی اخوانیاند تا با حاشیهو دیگر حامیان آن، در تالشالسیسیرو، ازاین. ریزي کندپی
از سوي دیگر . ت مصر معرفی کنندترسیم تصویري تروریستی از این گفتمان، خود را ناجی امنی

و وزارت اوقاف درصدد است تا از نقش و جایگاه االزهربا جذب نیروهاي سلفی در کنار
فایده نامیده تا از این دریچه تدریج آن را ناکارآمد و بیاسالم سیاسی اخوانی کاسته و به

جستجوي ترکیبی در واقع گفتمان یادشده در ). 186: 2015هالل،(خود حذف گردد خودبه
سازواره از هویت عربی و سکوالریسم بوده که با ادعاي امنیت کل مصر، تالش دارد تا تمامی 

.نیروهاي سیاسی را با خود همراه کند
هاي ، سخنگوي اصلی این گفتمان، مفهومالسیسیهاي در اینجا با تکیه بر رفتار سیاسی و گفته

:کنیماصلی آن را بررسی می

امنیت
. امنیت استعنوان گفتمان پیش رو، مقولههاي مورد تأکید ژنرال السیسی بهله مؤلفهازجم



)49پیاپی (95زمستان، 19شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه226

سازي عملکرد کند تا با اصرار بر امنیت مصر، ضمن برجستهرو، تمام تالش خود را میازاین
گرایان، هم خود را ناجی ملت مصر معرفی کند و هاي تروریستی و انتساب آن به اسالمگروه

آمیز خود هاي خشونتنشین نموده و از این طریق، فعالیتگرایان را حاشیهاسالمهم رقیب خود؛
شدت از به قدرت رسیدن را توجیه کرده چراکه به» نهضت«و » رابعه عدویه«میدان مثل حادثه

ارتش باز طورکلی مجموعهعلت آن نیز به نوع تعامل مرسی با ایشان و به . ترسدگراها میاسالم
قدرت مصر، بازنشسته هایی بود تا ارتش را از گردونهکه حکومت اخوانی در پی بهانهگردد می

و در تالش است تا قدرت نظامی مصر با محوریت 1بیندچیز را امنیتی میلذا شاهدیم همه . کند
.ارتش را باال ببرد

ناپذیر ل و خدشهاي مستقتواند دو دلیل داشته باشد؛ یکی تضمین آیندهالبته خود این اقدام، می
حکومتی اخوان گویاي این است که امکان دارد حکومتی در مصر بر براي ارتش؛ چراکه تجربه

بنابراین تالش دارد تا به شکل رسمی و قانونی، ارتش را سرکار آید که جایگاه ارتش را تقلیل دهد؛
کاري نوعی قدرت دیگري اینکه برآن است تا با چنین . اي با استقالل بیشتر گرداندمجموعه

اي که اگر بار گونهبه. بازدارندگی براي کشورش در مقابل تحوالت بیداري اسالمی رقم بزند
.دیگرکسی قصد انقالب در مصر داشته باشد با ارتش و دولتی نیرومند روبرو خواهد بود

با تروریسم، اگرچهمبنی بر تدوین قانونی براي مبارزهسیسیاز سوي دیگر اقدام جدید 
گویاي این است که به دنبال ساخت مصر با امنیت باالست، ولی این امر بیانگر نگرش امنیتی 

وقمع مخالفان خود تحت قانون مداري است که فرصت و فضاي کافی براي قلعایشان به دولت
.کندمبارزه با تروریسم را به ایشان اعطا می

در گفتگوي مطبوعاتی باهمتاي در آخرین دیدار خود از کشور روسیهعبدالفتاح السیسی
در چهارچوبی که هر دو بر تحقق امنیت و ثبات منطقه«: دارد کهگونه بیان میاش اینروسی

رو همکاري و تعامل بیشتري در پیشکنیم، امکانخاورمیانه اصرار داشته و بدین امر تصریح می
.»داریم

ر برخی منتسبین به سیسی و همچنین گیري اخیتوان در موضعجو امنیتی حاکم بر مصر را می
ارتشی خود، بر مردم شکل داده است، مشاهده اي که براي تسلط اندیشهاي گستردهرسانهشبکه
براي مثال، بسیاري از وزراي دولت سیسی یا کسانی که دیروز در زمین مرسی بازي . کرد
گیرند سعی دارند مرسی و کردند و امروز زمان اقتضا نموده است که زیر چتر سیسی قرار بمی

اي منفی تصویر سازند که گونهدولتش را در مورد، اتهام فاش کردنِ اطالعات امنیتی به قطر، به
مصر بازي کرد و کل مصر را به دشمن فروخت و از این طریق نشان دهند دولت پیشین با امنیت

.ولیکن اصرار بر چنین امري، متعارف نیست. نظامی ایشان، امري طبیعی استالبته این موضوع، با توجه به سابقه. 1



2015227تا 2011از خیزش ژانویه: گفتمان سکوالر اقتدارگرا در مصر

.در پی ساخت هویتی پایدار براي خوداند
اي نزدیک از درون میدان در حال رشد بیشتر است در آیندهروز فضاي امنیتی که روزبه
کنیم قرارگرفته و ها اشاره میهایی دیگر که در ادامه به برخی از آنگفتمانِ نظامیان در کنار دال

چراکه مردم و . با بازسازي گفتمانِ سکوالرِ اقتدارگرا، شاهد سقوط این گفتمان خواهیم بود
شدت در عذاب بوده و حاضر به پذیرش آن ي چنین فضایی بهگیرنخبگان این کشور از شکل

فرهنگی و - بسیاري از اصحاب قلم و دانشگاهیان مصري از وضع علمی: براي مثال. نیستند
مصر بیش از دوران اند و اعتقاد دارندکه اختناق اخیر در جامعهخفقان در این کشور معترض

کتاب "بایست هاي مصر میروزه در دانشگاهام«: نویسند کهگونه میلذا این. مبارك است
تدریس شود و هر کس از چنین امري استنکاف ورزد بداند که سرانجامش خیلی "سیسی

یا اینکه به دستگیري دانشجویان توسط نیروهاي امنیتی و دولتی اشاره داشته و » !مشخص نیست
هاي ، محدودیت پژوهشعدم فضاي باز براي انتقاد از اقدامات دولتاز نبود آزادي بیان،

علمی مصر جامعهي ترس بر سراپردهفعالیت اساتید آن و گسترش روحیهدانشگاهی و حوزه
احمد عبد «از سوي دیگر، یکی از اساتید سیاست تطبیقی دانشگاه قاهره به نام. شکایت دارند

مقایسه با یم، قابلدانشگاهی مصر شاهدآنچه از فشار بر جامعه«یادداشتی اظهارکرد که طی » ربه
آزادي اندیشه در دانان مؤسسه، یکی از حقوق»محمد عبدالسالم«یا که . »زمان مبارك نیست

محدودیتی که امروزه براي اساتید و دانشجویان دختر وجود دارد فقط از «: کندمصر، بیان می
تنها بخشی از این. »ها نظارت دارندها هم بر آنها نیست بلکه رسانهسوي رؤساي دانشگاه

رسد بدین ترتیب، به نظر می. شده استگرفته بیاناظهاراتی بود که در اعتراض به فضاي شکل
گران معتقدند که یکی از علل سقوط مرسی این بود که نتوانست مصر اگرچه بسیاري از تحلیل

ا همواره لذ. ها خود نتوانستند در این بازار تجدد، نو شوندنظامی. جدید و مردمش را بفهمد
.کنندمبارك و دیگر رؤساي جمهور مصر را دنبال میگري اقتدارطلبانههمان مشی نظامی

مردم
مصر براي ما بسیار اهمیت دارند، این گفتمان برآن است تا با تأکید بر اینکه مردم در جامعه

ه مردم نوعی منسوب بهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی خود را بهتمامی اقدامات و فعالیت
گذار مردم معرفی اي که از همان ابتداي حضور در عرصه سیاسی، خود را خدمتگونهبه. کنند

ها بقبوالنند که ارتش و نظامیان خود را فداي زندگی و آزادي این اند تا به آنکرده و در تالش
ب را سازي چنین فضاي گفتمانی، رقیخواهند تا با برجستهبر این اساس، می. کنندمردم می
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عنوان کسی که حاضر نبوده مردم را محترم شمارد و احترامی قائل نیست معرفی کرده و از به
.این طریق خود را هژمون سازند

اي که گونهتر بسازد، بهآن را گستردهکند تا دایرهداري که دولت تالش میاین تصویر مردم
در آزادي سیسین به اقدام اخیر توابا نوعی احساس همدردي همراه است که از آن نمونه می

1.سودانی و یا تعداد زیادي از جوانان مصري، اشاره کردزندانیان

از سوي دیگر، به تازگی دفتر ریاست جمهوري در یک اقدام نمادین، ایمیلی را در 
جمهور نشر داده است و از بوك و تویتر، براي ارتباط با رئیسهاي اجتماعی چون فیسشبکه

جمهور خود م مصر خواسته تا از این طریق، هرگونه سؤال یا درخواستی را با رئیستمامی مرد
یا اینکه خود سیسی، اظهار داشت که براي کمک به رفع مشکالت اقتصادي . در میان گذارند

عالوه . دهمارزي تحویل ام را به صندوق ذخیرهمردم مصر نیمی از حقوق خود و نصف دارایی
جدید مصري بیان داشت اش در خصوص تأسیس شبکهاهمتاي سنگاپوريبراین، در دیدار ب

. مردم استصحنهها و حضور فعال و همیشه درحمایتبه ثمر رسیدن این پروژه، نتیجه«: که
از دولت و «: ایشان در بیانی دیگر اظهار داشت. »دانمرو، من آن را متعلق به ملت مصر میازاین

2.»راه رسیدن به آزادي سپاسگزارممردم مصر درت از ارادهملت سنگاپور به خاطر حمای

، طی سخنانی بیان داشت »السویس«ي اندازي شبکه، هنگام افتتاح و راهعبدالفتاح السیسیژنرال 
ها آن.ترین تشکیالت تروریستی فائق آمده و آن را دفن کندملت مصر توانست تا بر بزرگ«: که

و مالد؛ها را به خاك میا این ملت روبرو شوند، مردم مصر، بینی آنحتی اگر در زمین مبارزه هم ب
3.»زد خواهد کردمطمئن باشید که تاریخ، این پیروزي و صالبت را به همگان گوش

هویت عربی
روز به آن دامن زده ها روزبههاي این گفتمان که ارتشیان و دیگر همراهان آناز دیگر مؤلفه

هستند تا هاي به اصطالح اسالمی مصر، بر آنعربی در مقابل ارزشهايو با بازخوانی ارزش
ها خواهان برتري هویت اسالمی مردم گرایان اخوانی ارائه دهند که آنتصویري را از اسالم
شان بودند این در حالی است که ملت مصر یک ملت عربی است و به این مصر بر هویت عربی

عبدالفتاح رو ازاین. کندي درخشان دارد، افتخار میقهاش که تاریخی کهن و سابهویت عربی
برگزار شد طی سخنانی همین الشیخشرمي عرب که درمین اجالس اتحادیه26در السیسی

هاي عربی و همراهی در جلوگیري از دخالت استعمار و هویت عربی را اساسی براي اتحاد ملت

1. http://www.youm7.com/story/2015/8/6/% .10/6/1394مشاهده شده در تاریخ 
2. http://24.ae/article/177147 , Last seen at 1/September/2015
3 . http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate, Last seen at 1/September/2015
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باید همگان «: دشمنان جهان عرب و همچنین رفع مشکالت اقتصادي برشمرده و بیان داشتند که
عنوان مسئولین این مردم، آگاه باشیم که امت عربی امروزه، انتظارات بسیاري از ما دارد و ما به

گو بوده و تالش کنیم تا هرچه بیشتر و بهتر براي رفع داریم که این انتظارات را پاسخوظیفه
ناگفته نماند که راه رسیدن به چنین امري، تقویت همکاري . هاي این مردم تالش کنیمنیازمندي

م که تهدیداتی بسیار امنیت امروزه شاهدی«: ایشان در ادامه افزودند که. »کشورهاي عربی هست
هاي دور ملی کشورهاي عربی را در خطر قرار داده است و البته ملت عربی ما که از گذشته

اي طوالنی نزاع استعمارگران و بیگانگان را تجربه کرده است، هرگز در مقابل تاکنون، دوره
ی مشکالت امنیتی و مصر امروز با تمام. چنین مشکالتی سرخم نیاورده و استوار ایستاده است

اقتصادي خود، تقویت روابط با کشورهاي عربی منطقه را بر اساس هویت عربی در صدر 
مورد . »ي تعامل در تمامی ابعاد حکومتی و غیر حکومتی استهاي خود قرار داده و آمادهبرنامه

بل هویت سازي آن در مقابر این هویت عربی و برجستهالسیسیدیگري که نشان از تأکید بسیار 
اسالمیت مصر تنها به سابقههاي اوست که در همین جلسه نهاسالمی دارد، این بخش از گفته

» بیت العرب«گرایی عربی مصر، این کشور را کند که با اصرار بر هویت ملیاي نمیاشاره
1.خواندمی

اقتصاديتوسعه
و همچنین 2011ل هاي شناور گفتمان حاکم بر مصر پیش از تحوالت ساازجمله دال
گراي دموکرات که با هژمونیک کردن خود توانست ریاست مصر را با گفتمان اسالم

اقتصادي و یا به تعبیري دیگر، حل بحران رانی رقبایش به نام خود ثبت کند، توسعهحاشیه
همین خأل، سبب شد تا نوعی . سوي پیشرفت بوده استاقتصاد بیمار این کشور و حرکت آن به

ارتش و دیگر .شکل بگیردمرسیسقوط گفتمانی بین نیروهاي سیاسی مصر در برههنزاع
هاي سکوالر دیگر و همچنین همراه ساختن منتقدین نیروهاي امنیتی مصر، با همراهی گفتمان

تنها یک دولت ضعیف در گرایان رادیکال توانستند دولت مرسی را نه خصوص اسالمبهمرسی
هاي هند، بلکه خود اقدامات این کشور را، عاملی براي شدت بحراناقتصادي نشان دعرصه

بار که موجب تخریب به همین سبب، بر رشد تروریسم و اعمال خشونت. شمردنداقتصادي برمی
ترین منبع اقتصادي مصر تأکید ورزیده و با عنوان اصلیو اضمحالل اقتصاد گردشگري به

.نستند خود را درنهایت حاکم بر مصر سازندهاي اقتصادي مبهم تواي برنامهارائه

1. https://www.youtube.com/watch?v=0D5m8A2qW8w,
.Last seen at 1/September/2015» ي عربدر اجالس اتحادیهفتاح السیسیعبدالفیلم سخنرانی «
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. اقتصادي مصر استهاي مورد تأکید این گفتمان، رشد و توسعهرو، ازجمله مؤلفهازاین
رود اصرار که ارتش مصر، خود یکی از شعب اصلی اقتصاد این کشور به شمار میازآنجایی

دیم که امروزه با برگزاري رو، شاهازاین. دلیل نیستبر این بخش از نظام مصري، بیسیسی
هاي مختلف این کشور، سعی دارد تا ضمن برقراري هایی بسیار در بخشها و کنگرهاجالس

عنوان برگی اقتصادي آن را آغاز کند تا بتواند از آن بهثبات اقتصادي در مصر، رشد و توسعه
.برنده براي هژمونیک شدن دوباره بهره گیرد

دیدار خود از کشور اردن و در اجالس مطبوعاتی، اقتصاد مصر در خاللعبدالفتاح السیسی
بر اساس «: پیشرفت دانسته و بیان داشت کهرا از دوران به قدرت رسیدن خودش، اقتصادي روبه

المللی و آمارهاي جهانی، امروزه اقتصاد مصر از جایگاه خوبی برخوردار بوده و معیارهاي بین
بنابراین، دولت مصر تمام تالش خود را براي را جلب کند؛توانسته است تا اعتماد مردم خود

1.»بهبود هرچه بیشتر اقتصاد این کشور خواهد نمود

برقراري باتااستدرصددمصردولت، السیسیعبدالفتاحکار آمدنرويزمانازحالبااین
مراوداتسطحبردنباالباوکردهجبرانرااقتصاديکمبودهايباهمسایگانشنزدیکروابط

شورايعضولذا کشورهاي.کندمالی فراهمهايبحراناینازگریزبرايراهیسیاسی،واقتصادي
12کهدادندشده بود، وعدهالشیخ برگزاردر نشستی که سال گذشته در شرمفارس،خلیجهمکاري

2اماراتاول،حلهمردر. کنندگذاريسرمایهکشورایندرمصرمرکزيبانکطریقازدالرمیلیارد
مصردرآیندهسال5طیدالرهزار500همعمان ودالرمیلیاردیکعربستاندالر،میلیارد
2.کنندگذاري میسرمایه

حکومتازسالیکباگذشت«اند که گران بر این عقیدهدر همین خصوص، برخی تحلیل
اوحکومتمآبانهنظامی وگیرانهتسخهايسیاستبرخیمنتقدانازبسیاريآنکهباوجودالسیسی

گذاشتهاجرابهمصراقتصادياصالحاتبرايکههاییطرحدانند،میاقتصادتضعیفموجبرا
مردمزندگیبههاسالازپسامنیتوثباتگویی. سازدمینمایانراامیدازهاییبارقهکمکمشد،
3.»یابندباز میمصربهراخودراهگردشگرانوگذارانسرمایهوگرددبازمیمصر

بر این باورند که اقتصاد مصر با » ابراهیم عیسی«برخی دیگر از متخصصین اقتصاد مصر چون 
4.رود، رو به فالکت میسیسیروي کار آمدن 

1. http://www.elwatannews.com/news/details/735202, Last seen at 1/September/2015

2. http://www.ghatreh.com/news/nn25266946, Last seen at 1/September/2015

3. http://vafameshkat.gorgblog.ir/page-160466.html, Last seen at 1/September/2015

4. http://www.aljisr-news.com/news/?p=42619, Last seen at 1/September/2015
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براي خروج از بحران، سیسیبندي امروز ترسیم یک چنین شرایطی براي این بوده تا مفصل
کوشد تا بندي، اقتصاد ارتش یک بال منظومه معنایی بوده و میکرهدر این پی. بهتر روشن گردد

اقتصادي را وسعت کنشی ارتش در عرصهنظام اقتصادي جدید خود دایرهضمن معنا بخشی به
گیري ثبات اقتصادي، مدت به علت شکلبندي اگر چه در کوتاهیک چنین طبقه. بخشد

ها در عرصهبندي گفتمانی ژنرالهد که مفصلدبخش خواهد بود لکن تجربه نشان میرضایت
.بخشی نشان دهدتواند در درازمدت کارایی رضایتاقتصادي نمی

عدالت اجتماعی
کند گرایی مصري تعریف میگفتمان عدالت اجتماعی را در چارچوب هویت عربی و ملی

ی هرچند نظري از تعریفو دین و ایدئولوژي را براي نیل به عدالت اجتماعی ودر اساس ارائه
بندي اجتماعی مصریان را رد نموده و سعی بندي و طیفبنابراین درجهداند؛آن، دخیل نمی

رو، ازاین. دارد تا عدالت اجتماعی مدنظر خود را به امنیت این کشور ربط و آن را مدرن سازد
اي شکالت ریشه، نبود عدالت اجتماعی و همچنین فقر و نابرابري را ازجمله مالسیسیعبدالفتاح 

لذا معتقد . داندرفت از آن را، مبارزه با فقر و نادانی میاقتصاد مصر جدید دانسته و راه برون
خصوص مصر؛ اقتصادي و همچنین اجتماعی جمله مشکالت کشورهاي عربی بهاز«: است که

ماعی فقر و نبود عدالت اجتسوادي؛بیکاري جوانان؛ بی: ترین این مشکالتکه از مهماست؛
بدون شک چنین شرایطی، امنیت کشورهاي عربی را با خطر جدي روبرو خواهد ساخت؛ . است

بایست براي رفع این مشکالت، دست در دست هم دهیم تا بتوانیم مطالبات مردم لذا همگی می
سیسی، فقر و نادانی و در پی آن نبود عدالت اجتماعی را دلیل اصلی . »را پاسخگو باشیم

در . کشورهاي عربی را ناامن کرده استته که معتقد است یک چنین امري،تروریسم دانس
کنم که راه نیل به یک بایست اشارهدر خصوص مبارزه با تروریسم، می«: گویدهمین باره می

آن است که همگان تالش کنیم تا اسبابی را که منجر به چنین ي حقیقی و کارآمد،مبارزه
از سوي 1.»توان به فقر و نادانی اشاره داشتز آن جمله میشود برطرف کنیم که افضایی می

دیگر در اولین حضور رسمی خود در سازمان ملل متحد این عدالت اجتماعی را به هویت عربی 
هاي اخیر، بار دیگر و از نو، ملت مصر طی سال«:و بیان داشت2گرایی مصري پیوند زدهو ملی

الي این بازسازي، بر مقوالتی چون ید مردم مصر در البهدر این میان، تأک. تاریخ خود را ساخت
سویی چنین درخواستی با و همهاعنوان حق مسلّم آنکرامت انسانی و عدالت اجتماعی، به

1. http://www.masralarabia.com/%, Last seen at 1/September/2015
2. http://www.elshaab.org/news/136916/, Last seen at 1/September/2015
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1.»سازدتر میهویت عربی، این حرکت تاریخی را برجسته

حقوق شهروندي و کرامت انسانی
بندي اجتماعیِ شهروندان را نفی رابري، طبقه، با تأکید بر مفهوم بعبدالفتاح السیسیژنرال 

2.ورزدها تأکید میدولت در احترام به حقوق مردم و حفظ کرامت انسانکرده و بر وظیفه

اي تا آنجا که قصد تجاوز به حریم ازنظر وي نظامی مطلوب است که در آن از هر دین و طایفه
پس از اداي سوگند براي سیسیین باره، در هم. امنیتی مصر نداشته باشد حقوق انسان ادا شود

امروز «: گونه خطاب قرار داده و گفته استجلوس رسمی بر صندلی ریاست، مردم مصر را این
دهم که تمام تالش خود را براي دفاع از وطن پس از اداي سوگند، به شما مردم مصر وعده می

اي مختلف کشور برقرار هکوشم تا وحدت را بین دستگاهو نگهداشت آن خواهم کرد و می
چراکه . خوبی رعایت کنمها را بهنموده و ضمن احترام به حقوق تمامی شهروندان مصري آن

همچنین . بنابراین بین ملت مصر تفاوتی قائل نیستمجمهور تمامی مردم مصر هستم؛من رئیس
خود فهکنم که مصري ایمن داشته باشیم و حفاظت از تمامی اراضی آن را وظیقسم یاد می

جدي عنوان دو خواسته، حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندي بهسیسیدر گفتمان 3.»دانممی
بسیار کسانی بودند که از همان شروع تغییرات اخیر «: گویدلذا می. مردم اهمیت بنیادین دارد
این دانستند کهها نمیآن. نوعی جهت این تحوالت را منحرف سازندمصر، بر آن بودند که به

مردم براي انتقال به وضعیتی برتر و نیل به انقالب مردمی است که از دل ارادهتغییرات، نتیجه
آن رو است که برنامهاز این. آزادي سیاسی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی بیرون آمدند

4.»خرابکار به هم خوردهعده

مبارزه با تروریسم
هاي تروریستی و منازعاتی بسیار در د رشد فعالیتشاه،2011کشور مصر پس از تحوالت 

که تعدادي از ازآنجایی). 182: 2012حسین،(برخی مناطق، چون صحراي سینا بوده است 
گرایی را نیروهاي تکفیري در این منطقه حضور دارند چنین اقداماتی ابزاري براي گفتمان اسالم

اي به نقش داشتن اسرائیل در این ونه اشارهگبدون هیچسیسیرو ژنرال ازاین. کوبیدن شده است
گرا ربط دهد تا از این طریق کوشد تا این اقدامات تروریستی را به نیروهاي اسالمتحوالت، می

1 .http://www.youm7.com/story/2014/9/24, Last seen at 1/September/2015
2. http://almesryoon.com/, Last seen at 1/September/2015
3 . http://www.horytna.net/Articles/Details.aspx?AID=118154, Last seen at 1/September
/2015
4. http://almesryoon.com /, Last seen at 1/September/2015
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ها بد سازد و درنتیجه گفتمان رقیب خصوص اخوانیگرایان بهتمامی اسالمدید مردم را نسبت به
، براي به حاشیه سیسیجاست که خود جالب این. کلی حذف کندخود را به حاشیه رانده یا به

اي رادیکالی در مصر دارند با خود همراه ها را که کارنامهرو، سلفیگرایان میانهراندن اسالم
تحت چنین شرایطی او . ها بسته استکمر به تخریب اخوانیها،ساخته است و با حمایت از آن

هموارهقاهره«: دانسته و بیان داشته است کهیکی از وظایف دولت خود را مبارزه با تروریسم 
نهادهايازمحافظتاهمیتبهتوجهبازیرادهد؛میهشدارتروریسمپدیدهگسترشبهنسبت
نفوذکردنمتوقفبرايکارآمدياقداماتتاکنونهاآنتخریبازممانعتوکشور

منطقهکشورهايدرگرااطافرهايگروهبهتسلیحاتیومالیهايرسانیکمکوهاتروریست
1.»استنگرفتهصورت

جمهوررئیس«: همچنین پس از دیدار باهمتاي روس خود، طی اجالس خبري بیان داشت
بلکهومنطقهتمامکهراتروریسمخطرویژهبهخاورمیانه،درموجودخطرهايتمامیروسیه
بامصرروابطاساسیيمحورها«همچنین افزودند که . »کردهکند دركمیتهدیدراجهان

او در . »داردتکیهتروریسمبامبارزهبرايهماهنگیواقتصاديهايهمکاريبر پایهروسیه،
بامبارزهبرايجهانیاستراتژيیکاتخاذخواستاراش،همین دیدار و در جمالت پایانی

.ردکتشویقشومپدیدهاینبامبارزهبهراجهانکشورهايتمامیوشدتروریسم
هاي سخنان اخیر سیسی، قدر براي این گفتمان مهم هست که جملهمبارزه با تروریسم، آن

براي نمونه، ایشان در دیدار با . مشحون از این واژه یا کلماتی است که بیانگر چنین معنایی هستند
رسیده است تروریسم به باالترین حد خود در منطقه «هاي اماراتی، عنوان داشتند که تعدادي از رسانه

تاریخی خود را ترین مرحلههاي ما مثل عراق؛ مصر؛ یمن؛ سوریه و لیبی امروزه خطرناكو سرزمین
شود بلکه الزم ي با تروریسم فقط به افزایش راهبردهاي امنیتی محدود نمیمبارزه. کنندتجربه می

2.»اي خود را بیشتر کنیمهاي فرهنگی و رسانهاست تا در این راستا فعالیت

هاي لفظی نیست بلکه گیرياستراتژي سیاسی براي مبارزه با تروریسم، محدود به همین موضع
رو، قانونی ازاین. عمل هم تالش کرده تا تروریسم ستیزي و نفی خشونت را نهادینه کنددرصحنه

هرقانون،اینموجبرا مدتی پیش تصویب کرد که به» قانون مبارزه با تروریسم«تحت عنوان 
بهکند،منتشرافراطیجنگجویانعلیهعملیاتیاحمالتدر خصوصکذباخبارکهفردي

محکوم) یوروهزار58هزارتا23بین(مصر يلیرههزار500تا200مبلغتاايجریمهپرداخت
مجازاتباکنندمیمالیتأمینومدیریتطراحی،راتروریستیعملیاتیکهشد و افراديخواهد

1 . http://alwafd.org /, Last seen at 1/September/2015
2 . http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/11/14/%D8%A7% , Last seen
at 1/September/2015
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این در حالی است که بسیاري معتقدند خود چنین راهبردي، موجب . شوندمیرووبهراعدام
و از سوي دیگر خود نظام سیسی، به بهانه1روز خشونت در مصر افزایش یابدشود تا روزبهمی

.اش را توجیه کندطلبانهبا تروریسم اقدامات خشونتمبارزه

سیاست خارجی مستقل
استثباتبه دنبالجدیددورهدرمصرکهکرده بوداعالمخودلیفتحمراسمدرسیسیژنرال 

ي مسئله گویاي این است که در دورهاین. یافتبازخواهدراخودالمللیبینوايمنطقهنقشو
سازي او در این مورد هم به غیریت. ریاست جمهوري ایشان، سیاست خارجی نقش پررنگی دارد

جز کشورهایی که حامی تروریست هستند روابطی ه با تمامی کشورها بهپرداخته و بیان داشته است ک
توان گفت که سیاست خارجی به همین خاطر می. حسنه بر مبناي منافع کشور مصر خواهیم داشت

جهان عرب؛ : گفتمان سکوالر اقتدارگرا به نمایندگی ژنرال السیسی، در سه ساحتمصر در دوره
اي که هویت عربی مصر در روابط خارجی با گونهبه. بررسی استبلالمللی قاافریقا و نظام بین

با . نمایدکشورهاي دیگر، امري اساسی بوده که رعایت احترام آن براي هر کشور دیگر بدیهی می
توان گفت که سیاست خارجی مصر تأمل در اظهارات و رویکردهاي دولت سیسی و اطرافیانش می

:گونه بیان داشتها را اینترین آنتوان مهمد مؤلفه هست که میي سیسی، تحت تأثیر چندر دوره
مصلحت مصر؛.1
فارس؛ي خلیجطور خاص کشورهاي حاشیهامنیت کشورهاي عربی و به.2
؛)وحدت کشورهاي عربی(وحدت عربی .3
مبارزه با تروریسم؛.4
).ي اقتصاديتوسعه(اقتصاد مصر .5

ارجی پویایی از خود نشان داده که به هیچ دولتی وابسته این گفتمان برآن است تا سیاست خ
از سیسی عبدالفتاحسویی با مصر، مریکا در خصوص همارو پس از تردید از این. نیست

اي خود، در تالش است پیمانان منطقهمریکا ناامید گشته و ضمن تالش براي حفظ هماحمایت 
2.هاي بزرگ دیگر را جایگزین آمریکا کندتا قدرت

که سعی دارد تا مصري مستقل در عرصه خارجی به ملت عرب منطقه نشان دهد، سیسی
فلسطین اتخاذ کرده و بر روابط با اسرائیل اصرار موضعی به طور کامل دوگانه در قبال قضیه

ي اسرائیل و مصر خبر هاي خبري اسرائیل از روابط دوستانهاي که برخی سایتگونهبه. ورزدمی

1. http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=342695 , Last seen at 1/September/2015
2. http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2015/06/150608_egypt_sisi_one_year, Last
Seen at 1/September/2015
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خارجی، درصدد آن ي راهبردي با کشورهاي دیگر در عرصهو با متنوع کردن رابطها. دهندمی
مریکا رقم امریکا بیرون براند و هم تهدیدي براي انوعی از زیر یوغ منّت است تا هم خود را به

اي این هاي خاورمیانههاي خود پازل سیاستحمایتبزند که در صورت طرد مصر از دایره
1.د خوردکشور به هم خواه

گیرينتیجه
هاي انقالب در این کشور، به تونس موجب شد تا شعله2011رشد و گسترش تحوالت سال 

عنوان مصر به. آن نفوذ کرده و حیات سیاسی آن دیار را نو سازددیگر کشورهاي عربی همسایه
با پیدایش اي کهگونههاي سیاسی متعدد در جهان عرب، یکی از این کشورهاست بهآبشخور گروه

هاي هایی با ایدئولوژيانقالب تونس و با مشارکت جوانان انقالبی و گروهانقالب در آن به دنباله
هاي زمان با تحوالت یاد شده هرکدام از گروههم. متعدد، نظام سیاسی جدیدي را تجربه کرد
تحوالت مصر را در معنایی به خصوصی نبض سیاسی مذکور، در تالش بودند تا با الهام از منظومه

اي از رو، شاهدیم که مجموعهاز این . دست گرفته و کرسی ریاست را به نام خود ثبت نمایند
رفته بر گرفته و رفتهگرا با دو مسلک اقتدارگرایی و دموکرات شکلهاي سکوالر و اسالمگفتمان

این . گفتمانی هستیمها افزوده شد تا اینکه شاهد نوعی تداخلتضاد یا همکاري آنوسعت دایره
هایی یکی از گفتمان. هاي معنایی سبب شد تا فهم تحوالت این کشور پیچیده گرددپیوستگیِ نظام

د مرسی، سعی در بازخوانی و خصوص باروي کار آمدن محمزمان با تحوالت و بهکه هم
ارتش و . تسازي خود داشته، گفتمان سکوالر اقتدارگرا به رهبري نظامیان این کشور اسهژمون
هاي نظامی مصر، پس از استعفاي مبارك، قدرت را در دست گرفته و توانستند شرایط گروه
این که طی یک رقابت انتخاباتی، نتیجه. گیري انتخابات را در این کشور فراهم آورندشکل

گراي دموکرات به رهبري کننده در انتخابات از سوي گفتمان اسالمهاي شرکتگفتمان
پس از به . شده و هویتی تازه گرداگرد اسالم سیاسی شکل گرفتمسلمین به حاشیه رانده الاخوان

ها ها و تعامل آنهاي رقیب که راضی به نوع رفتار سیاسی اخوانیقدرت رسیدن این گفتمان، گفتمان
و اقتصادي گفتمان چون توسعههاي شناور در حوزهنشدند، بلکه تالش کردند تا با تأکید بر دال

گراي دموکرات را ناکارآمد اي از نظام مطلوب خود، گفتمان اسالمي فاضلهمساوات و ترسیم مدینه
گرفته است که اساس رو در پاسخ به این سؤال شکلپژوهش پیش. به حاشیه برانندنشان داده و

؟ و عنوان گفتمان کنونی حاکم بر مصر، چه معنا و مفهومی داشتهگفتمان سکوالر اقتدارگرا به

1 . http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2014/8/30 /, Last seen at
1/September/2015
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اند؟ هاي حاکم بر این گفتمان کدامشود؟ از سوي دیگر، مؤلفهبندي میچگونه صورت
عنوان ابزاري براي فهم گفتمان یادشده، روش الکال و موفه بهگران با مبنا قرار دادن نظریهپژوهش

.اش را ترسیم نمودندي گفتمانینظام معنایی این گفتمان را فهم و پیکره
اقتدارگرا ، شاهد نوعی تعامل و همکاري گفتمانی بین اسالم2013سال در جریان تحوالت

گراي دموکرات رانی گفتمان اسالمو سکوالر دموکرات با سکوالر اقتدارگرا در به حاشیه
عهده رفت، نظامیان مصر برپیش میهاي اسلحه بهرهبري این اعتراضات را که با گلوله. بودیم

هایی چون توسعه اقتصادي؛ حقوق شهروندي و کرامت خشی به دالباین گروه بامعنا. داشتند
انسانی؛ عدالت اجتماعی؛ مبارزه با تروریسم؛ حاکمیت مردم و استقالل در سیاست خارجی 

تمام تالش خود را براي به حاشیه رانی این گفتمان کرده و » امنیت«گرداگرد دال مرکزي 
ناگفته نماند که همین منطق گفتمانی . امر نایل آیندریزي کودتایی نظامی به اینطرحتوانستند با

رو، به نظر از این. سیاسی مبارك و حزب دموکرات ملی نیز شاهد بودتوان در رفتاررا می
رسد که گفتمان حاکم بر مصر تفاوت چندانی با نظام پیشین نداشته است جز اینکه توانسته تا می

.کندنظام معنایی گفتمان مبارك را بازخوانی 
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