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  دشواري هاي جناح هاي اپوزيسيون مصر در غلبه بر تفرقه

  

  CHERIT AYMAN:        نويسنده

  پژوهشگر و روزنامه نگار مصري  

  شهباز نخعي:       برگردان

  

  

ما، ا.  استرسيده  سابقه يبسركوب بيرحمانه عليه نيروهاي سياسي درمصر به حدي 

تفرقه ميان جريان هاي سياسي گوناگون، به ويژه بين اسالم گراها و غير مذهبي ها، و 

  .دليل هاي اصلي ثبات ظاهري رژيم است ،فقدان بديل 

  

  

ولوژي هاي گوناگون در مصر امكان داد كه در ئبه ايد ٢٠١١موفقيت زودگذر انقالب ژانويه 

در زمان قطب بندي موضع .  حزب تشكيل شد چهارچوبي قانوني به اظهارنظر بپردازند و دهها

يس جمهوري محمد مرسي، وابسته ئكه موجب سرنگوني ر ٢٠١٣يه ئژو ٣گيري ها پيرامون كودتاي 

جناح اسالمي، كه توسط اخوان المسلمين اداره : به اخوان المسلمين شد، دو جناح اصلي وجود داشت

ار ارتش عليه اسالم گرايان بين اين جناح حمله خشونت ب.  »جبهه نجات«مي شد و جناح غيرمذهبي 
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و عرصه سياسي فاصله انداخت، درحالي كه دولت با مشاركت حزب هاي جبهه نجات تشكيل شده 

  .هفت سال بعد، خود اين تشكل هاي سياسي نيز از عرصه  سياست حذف شده اند.  بود

  

  

  ممنوعيت كار سياسي

  

كند كه خود فعاليت هايشان را تعليق كنند و در  رژيم با مرعوب كردن حزب ها آنها را وادار مي

اخوان (مانند مورد حزب آزادي و عدالت  –موارد معدودي نيز اين كار را با منحل كردن حزب ها 

مانند ) ١(» اتحاد براي حمايت از قانونمندي«تشكل هاي وابسته به .  انجام مي دهد –) المسلمين

اقي مانده اند ولي هيچ امكاني براي انجام فعاليت درخور قانوني ب» سازندگي و توسعه«و » الواسط«

كه [قدرت حاكم مرتب اعضاي آنها را بازداشت مي كند تا به رهبريشان پيام دهد .  مالحظه ندارند

اگر حكومت فكر كند كه آنها از حدود مقرر فراتر رفته اند، خود رهبران نيز ].  دست ازپا خطا نكنند

  ).٢(قرار مي گيرند  تهاجميا  در منظر عام مورد ارعاب

  

خطر تهديد به انحالل نيز با متهم كردن تشكل هاي سياسي به تخطي از قانون برفراز سرشان 

به اين ترتيب، حزب ها كه از همه جانب محصور شده اند، جانب احتياط درپيش مي .  درپرواز است

ند اگر مردم را مورد خطاب قرار دهند با گيرند و به انتشار بيانيه بسنده مي كنند زيرا مي دان

  .  مجازات هايي سنگين روبرو مي شوند
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كه در حال تشكيل » نان و آزادي«به نظر مصطفي عبدالل، عضو كميته تدارك اساس نامه حزب 

است و حكومت با هرگونه  ٢٠١١بدتر از پيش از انقالب ژانويه «، حال و هواي سياسي )٣(است 

  .»دآزادي مخالفت مي كن

  

فراخواني براي تشكيل حزب » اتحاد مردمي سوسياليست«، يك گروه برآمده از ٢٠١٣در پايان سال 

زمان انتخاب شده براي ايجاد يك حزب زمان حساسي بود زيرا ارتش تازه .  داد» نان و آزادي«

اندهي ما براي سازم«: مصطفي عبدالل مي گويد.  اوضاع را تغيير داده و قدرت را تصاحب كرده بود

هزار عضو مقرر در قانون را ثبت نام كنيم، اما با گذر  ٥كادرهاي حزبي شروع به اقدام كرديم تا 

  .»زمان حال و هواي سياسي وخيم تر شده و از موقعيت هاي دسترسي به مردم كاسته شده بود

  

  

  احضار توسط پليس

  

شد منابع نيروي انساني و رژيم با اراده ايجاد محدوديت براي تشكل هاي سياسي به ويژه مي كو

دستورالعل هايي صادر مي «: به اين ترتيب، به عقيده مصطفي عبدالل.  هوادار حزب ها را بخشكاند

شود مبني بر اين كه صدور مجوز تاسيس يك حزب بايد منحصرا از جانب نهادهاي امنيت ملي 
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روبرو مي شود كه حاوي زماني كه درپي شكايت هاي مكرر، مدير دفتر ثبت با سندي .  انجام شود

  .  اين دستور العمل ها است، تقاضا كنندگان از سوي دادستان كل رد صالحيت مي شوند

  

اعضاي حزب به طور مداوم توسط پليس احضار مي شوند و «: مصطفي عبدالل تاكيد مي كند كه

 يت جديك فعاليهستند كه  ياسيآنها مبارزان س.تن از آنها در بازداشت هستند ٥درحال حاضر 

شود  يشامل م را  كه اعضاي فعاليهدف از اين بازداشت ها   »برند يش ميرا پ يو اجتماع ياسيس

  .است حزب تيدر فعال  جاد مانعيا، رنديگ يقرار نممطلقا امنيتي  كه  در چارچوب شروط

  

وضعيتي مشابه داشت  ٢٠١٢درفرداي انتخابات رياست جمهوري » نيرومند براي يك مصر«حزب 

او كه پس از .  ميليون راي به دست آورده بود ٤زيرا در آن انتخابات عبدالمنعم ابوالفتوح بيش از 

تشكيل رسمي حزب به سمت رياست آن برگزيده شده بود، كمي پيش از انتخابات رياست جمهوري 

بازداشت او درپي چندين حضور در .  تگيري معاون حزب، بازداشت شد، چندروز پس از دس٢٠١٨

رسانه ها انجام شد كه در آنها از خودكامگي قدرت حاكم و فضاي سركوبي كه بر كارزار انتخاباتي 

حكمفرما بود و به ويژه دستگيري سامي عنان، رييس پيشين ستاد ارتش، كه قصد داشت در 

  .د، انتقاد كرده بودانتخابات رياست جمهوري نامزد شو

  

  

  ١... كرسي به ١١٠از 
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به نظر يكي از رهبران اين حزب ها كه خواسته ناشناس بماند، نتيجه اين بازداشت ها هشدار دادن 

به حزب ها است تا گردهمايي هايشان در چهارچوب دفتر سياسي كه فقط به مسايل اداري مي 

هواداران از فعاليت هراس دارند «: ات متوقف شودپردازد محدود بماند و كار گسترده تر در حد والي

زيرا درحالي كه رهبر حزب، با آن كه نامزد پيشين رياست جمهوري بوده، بازداشت شده و در سلول 

  .»مورد بدرفتاري قرارگرفته، چه برسر اعضاي عادي خواهد آمد؟

  

پس از كودتا، ترس .  كرسي دارد ١كرسي در مجلس داشته، اكنون تنها  ١١٠اين حزب كه پيشتر 

اين .  را رد كرده است ٢٠١٣يه ئژو ٣فته كه حزب مقررات از وحشيگري پليس تاحدي افزايش يا

به قدرت رسيدن السيسي باعث شد كه تعداد زيادي از اعضاي حزب استعفا «: منبع به ما مي گويد

انند ثابت كنند كه دادند و برخي استعفاي خود را كتبا اعالم كردند تا با دريافت پذيرش آن بتو

، ترس ٢٠١٣اين امر نشان مي دهد كه پس از كودتاي سال .  »رابطه شان با حزب پايان يافته است

  .ناشي از اقدامات امنيتي تاچه حد حكمفرما شده است

  

يد مي كنند كه هيچ تماسي بين حزب هايشان و رژيم كنوني ئدو منبعي كه با آنها تماس داشته ايم تا

، ابوالفتوح دعوت براي رياست را رد كرد زيرا بيشتر آن را يك عمليات ٢٠١٤درسال .  وجود ندارد

  .تبليغاتي مي ديد تا اراده اي براي گشايش يك گفتگوي اجتماعي واقعي
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  رد همكاري با جريان هاي اسالمي

  

خود حزب ها هم دراين تحليل رفتن فعاليت هاي هوادارانه ازراه كشيدن حصارهاي اعتقادي 

كافي است به رفتار .  كت مي كنند و از توافق درباره موضع هاي مشترك سرباز مي زنندمشار

خودداري ازهمكاري با اخوان .  نسبت به اسالم گراها نگاهي انداخته شود) ٤(» جنبش مدني«

المسلمين، كه مقامات رژيم آنها را يك گروه تروريستي مي دانند بي ترديد قابل درك است، اما 

وني سركوب عمومي، كمتر مي توان دليل اكراه نسبت به حزب هاي قانوني اپوزيسيون درشرايط كن

  .را درك كرد» براي يك مصر نيرومند«يا »سازندگي و توسعه«، »الواسط«مانند 

  

اخوان المسلمين نيز به سهم خود پيش از درگذشت محمد مرسي بر بازگشت به قدرت اصرار مي 

اين تشكل موضعي اتخاذ كرده بود كه براي .  ان مي دانستورزيد و آن را راه حلي براي بحر

ازاين رو، به نظر نمي آيد كه هيچ يك از .  نيروهاي غيرمذهبي تنها جنبه تحريك كننده داشت

تشكل هاي بزرگ سياسي آماده براي مصالحه درجهت رسيدن به يك ديدگاه واحد براي شكستن 

  .ه اپوزيسيون باشدقطبي گرايي و تدارك زمينه براي ظهور يك جبه

  

حزب هاي كوچك تر مي توانند گفتماني متعادل تر داشته باشند، اما نمي توانند منگنه قطبي گرايي 

آوريل به خاطر درگذشت مرسي به اخوان المسلمين تسليت  ٦به عنوان نمونه، جنبش .  را بشكنند
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.  وني مرسي بودندگفت درحالي كه خود اين جنبش در راس تشكل هايي بود كه خواستار سرنگ

جناحي  –همچنين، مي توان نظاره گر پيشرفت هاي حاصل شده توسط يكي از عوامل جنبش اسالمي 

بود كه بيانيه اي انتشار داد كه  –به رسميت شناخته نشده   نياخوان المسلم يباالكه توسط رهبران 

ن عمل سياسي عام و رقابت جنبش اخوان المسلمين اكنون تمايزي قاطع بي«: در آن اظهار مي كرد

  .»ل استئتنگاتنگ هوادارانه براي كسب قدرت قا

  

عوامل اصلي .  دهد يمشكل قرار م يتيدر موقعطبيعت چنين اظهاراتي همه بازيگران سياسي را 

درمورد حزب .  اخوان المسلمين اين انديشه تمايز بين سياست عام و عمل سياسي را نمي پذيرند

كه اخوان المسلمين حزبي است كه از حزب هاي  توانند استدالل كنند يگر نميدديگر، آنها هاي 

زيرا اين حزب آشكارا اعالم   ، ديگر آمادگي بيشتري براي برنده شدن در مسابقه كسب قدرت دارد

قدرت حاكم هم، كه از اخوان المسلمين به عنوان  خود.  مي كند كه از ميدان رقابت كنار مي كشد

اگر كل  را نخواهد داشت، ين بهانه ايگر چنيديك مترسك در روابطش با خارج استفاده مي كند، 

  .جنبش اخوان المسلمين اين موضع گيري را بپذيرد

  

كه مي خواهند ناشناس بمانند، تاحدود زيادي ) ٥(» كجنبش مدني دموكراتي«بنابر گفته دو منبع از 

به دليل تهديدهاي ضمني رژيم است كه برخي از تشكل ها از حزب هايي كه گرايش هاي اسالمي 

برخي از رهبران اين جنبش .  فاصله مي گيرند) »براي يك مصر نيرومند«به عنوان نمونه (دارند 

تماس با آنها، در معرض سركوبي شديد مانند آنچه درواقع ازاين هراس دارند كه درصورت داشتن 

بنابراين، رد همكاري با تشكل هاي اسالم گرا به خاطر ترس از .  به سر اسالم گراها آمده قرار گيرند

  .سركوب است



orient XXI. 

 ٢٠١٩ اوت نتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي نشريه اينتر

 

  

  

  تكرار درگيري هاي كهنه

  

مانند .  كنندكه در برخي مواقع اعالم مي  هستند اختالف هاي عقيدتي ريتحت تاث همچناننخبگان 

كه  –) ٦( ٢٠١٣ژوئن  ٣٠يا تظاهرات  ٢٠١١يادواره رويدادهاي خيابان محمد محمود در نوامبر 

  .موقعيتي براي تكرار مكرر درگيري هاي همراه با اين رويدادهاي دردناك بود

  

دو » جنبش مدني«ن براي توضيح اين فاصله بين جريان غيرمذهبي و اخوان المسلمين، يكي از رهبرا

به نظر او تفاوتي بين .  مطرح مي كند راازدست رفتن اعتماد متقابل و تفاوت هدف ها : دليل ديگر

واقعيت ارتقاء حكومت مدني و كسب قدرت وجود دارد چنانكه اين امر درمطالباتي كه مدتي طوالني 

او با اولويت دادن به منافع  به نظر.  پيش از رياست جمهوري مرسي عنوان شده بود به اثبات رسيد

اخوان المسلمين  –كه بر فقدان هرگونه تحول در انديشه سياسي تاكيد مي كند  –سازمان خود 

اما، نكته اي كه در اينجا مطرح مي شود اين .  منافع خصوصي را بر منافع عمومي ارجحيت دادند

ين باشد، چگونه مي توانند اگر جزا.  حزب ها كسب قدرت است  همهاست كه به طور طبيعي هدف 

؟  آيا اين به معني آن است كه اخوان المسلمين نبايد چنين هدفي داشته  افكار خود را اجرا كنند

  باشد؟
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بنابر نظر منبعي ديگر، شمار زيادي از شخصيت هاي مستقل كه بخشي از جنبش مدني هستند، ايده 

حزب هاي   رون رفتنيموجب باين كار را بدون اتحاد با اسالم گراها را مي پذيرند، اما نمي توانند 

آن اثري قابل مالحظه بر  تواند ين كار مياهستند كه  ياز جنبشعضوهايي  ، كهانجام دهند  سياسي

يد مي كند كه حزب ئمنبع اول تا.  چتر سياسي آن هستند ت هاين شخصياي كه جنبش. داشته باشد

اين .  درواقع امروز به خاطر گفتمان هاي متعددش بهتر پذيرفته مي شود» براي يك مصر نيرومند«

نزديكي انجام مي شود، «: منبع ارزيابي مي كند كه اپوزيسيون بيشتر از سالمندان تشكيل شده است

  .»اما نه بين جريان هاي كنوني كنشگران متفاوت

  

از يك : ، در دومورد تفاوت هايي با سالمندان اين جنبش دارند»دموكراتيكجنبش مدني «جوانان 

سو، گرايش بيشتري به پذيرش اسالم گراها در يك اتحاد بزرگ تر دارند؛ از سوي ديگر، اكراه 

اين موضوع در زمان رد اتحاد با حزب محافظه كار .  بيشتري در جذب عوامل موافق با رژيم دارند

» ملي دموكراتيك«، كه درميان رهبران هردو از اعضاي حزب »ز قانون اساسياتحاد براي دفاع ا«

)PND ( داشت  شركت قدرت در ٢٠١١ژانويه  ٢٥وجود داشت كه پيش از انقالب.  

  

  

  خطرهاي انفجار
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، رژيم مصر كوشيده شكاف هايي كه مي تواند موجب ٢٠١١با درس گرفتن از انقالب ژانويه 

اض ها شود را مرمت كند و براي اين كار راهبردي كلي برگزيده كه در آن دستگاه ازسرگيري اعتر

به .  هاي متعددي از جمله امنيتي، قانونگذاري، قضايي، رسانه اي، اجتماعي و اقتصادي دخالت دارند

اين ترتيب، رژيم با تحت فشار گسترده قراردادن مردم، با هرگونه جريان مخالف به شدت برخورد 

اگر اوضاع .  و اين خطر را به وجود آورده كه وضعيت درهر لحظه به نقطه انفجار برسد مي كند

  .وخيم تر شود، هيچ كس قادر به مهار كردن خيابان نخواهد بود

  

همچنين، رژيم دست به بازداشت دهها .  در عرصه امنيتي، ترجيح رژيم راه حل هاي پليسي است

بنابر مفاد .  زده است) هزار تن ٦٠هاي دفاع از حقوق بشر  بنابر برآورد برخي از سازمان(هزار تن 

 ٤در مدت » تروريست« ١٩١٠٨منتشر شده،  ٢٠١٨يك بيانيه وزارت كشور، كه در ماه مارس 

  .سال تحت تعقيب قرار گرفته اند

  

چهره هاي : ، هيچ يك از حزب ها از اين كارزار تعقيب و سركوب معاف نشده است٢٠١٣يه ئاز ژو

ني كه در موج تظاهرات منجر به سقوط مرسي مشاركت داشتند، مانند احمد دوما و شاخص جوا

يس ستاد ارتش و سرهنگ احمد ئحازم عبدالعظيم و نيز نظاميان پيشين مانند ژنرال سامي عنان ر

كنسووا، كه هردو براي رياست جمهوري اعالم نامزدي كرده بودند، قضات و حقوق داناني مشاور 

ازجمله كساني هستند كه [يپلمات هاي پيشين مانند سفير سابق رفع طحطاوي محمود خديري و د

مواردي ثبت شده : اسالم گراها، ازجمله زنان و دختران در اين شمارند].  تحت تعقيب قرارگرفته اند

كه همه افراد يك خانواده، حتي كودكان بازداشت شده و سپس كودكان به نزديكانشان سپرده شده 
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پليس خانه هاي برخي از افراد تحت تعقيب را به آتش كشيده يا تخريب كرده و گاه  همچنين،.  اند

  .زندانيان را تاحد مرگ شكنجه كرده است

  

  

  كشتار هدفمند به عنوان يك روش سركوب

  

بنابر يك گزارش خبرگزاري رويترز، كه برپايه .  رايج ترين روش پليس قتل هاي هدفمند بوده است

تن را  ٤٦٥زارت كشور تهيه شده، اين وزارتخانه درمدت سه سال و نيم، مرگ مطالعه بيانيه هاي و

اين گزارش موارد متعددي را مطرح مي كند كه در ميان درگذشتگان، به گفته .  اعالم كرده است

  .نزديكانشان، آنها در بازداشت دستگاه هاي امنيتي بوده اند

  

وانيني را براي كنترل سختگيرانه فضاي عمومي درعرصه قانونگذاري، پس از كودتاي نظامي، رژِيم ق

، قانون ٢٠١٣ازاين جمله مي توان از قانون مربوط به تظاهرات درسال .  به تصويب رسانده است

قانون . نام برد ٢٠١٧و قانون مربوط به انجمن هاي مدني در سال  ٢٠١٥تروريسم درسال  ضد

هرات را چهارچوب بندي كند يا درواقع نخست به اين منظور به تصويب رسيد كه سازماندهي تظا

به اين ترتيب، از قانونگذاري به عنوان ابزاري براي سركوب .  براي آن محدوديت ايجاد نمايد

  .  مخالفان استفاده شده است
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به موازات اين امر، چندين قانون هم براي اين به تصويب رسيده تا چهارچوب فضاي سياسي كشور 

  :اكم شكل دهدرا برمبناي خواست قدرت ح

  .درمورد انتخابات براي تشكيل مجلسي مطيع -

قانون مربوط به اطالعات، كه بنابرآن در تشكيل شوراها و مراجع سازماندهي  -

  .كارهاي رسانه اي حكومت حرف آخر را مي زند

يس هاي سازمان هاي كنترل، كه توسط السيسي بدون نظر ئدرمورد انتخاب ر -

يس هاي نهادها را ئجمهوري اين اختيار را مي دهد كه ريس ئمجلس منصوب مي شوند و به ر

نصب و عزل نمايد، بدون آن كه به نظر كسي تخطي يا تجاوز به استقالل اين نهادها به 

  .حساب آيد

  

تصويب شد و شمار آنها در » تروريسم«براي مبارزه با  ٢٠١٣اين مقررات و قوانين درپايان دسامبر 

دادگاه ها صدها حكم محكوميت به مرگ صادر .  نون رسيدقا ٩به  ٢٠١٨ - ٢٠١٩سال قضايي 

كردند و، بنابر گفته مدافعان حقوق بشر، هيچ معياري در اين محاكمه ها رعايت نشد، متهمان 

درپشت حصارهاي شيشه اي ظاهر مي شوند كه مانع مي شود بتوانند راحت با قاضي ها و وكيل ها 

بدرفتاري است و قاضي ها اعتراف هايي را مورد توجه قرار بازجويي هاهمراه با .  تماس داشته باشند

.  مي دهند كه به زور شكنجه گرفته شده و به آنچه دربرابرشان گفته مي شود توجه نمي كنند

  .دربيشتر موارد نيز حكم هاي سنگين صادر مي شود
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  متهم به مزدور بودن

  

و به ويژه عليه اخوان المسلمين، در براي شوراندن خيابان عليه مسئوالن سياسي در مفهوم عام، 

زماني كه آنان در مجلس يا مسند رياست جمهوري بودند، از همه ابزارهاي رسانه اي استفاده شده 

رسانه ها با به كاربردن توصيف هاي منفي كوشيدند اخوان المسلمين را از چشم مردم .  است

ورانه اطاعت مي كنند، درحالي كه هواداران بياندازند و آنها را به گوسفندهايي تشبيه كردند كه كورك

توصيف و متهم به اين مي شوند كه از خارج پول هايي براي » جوانان مزدور«جنبش هاي جوانان 

  .ايجاد آشوب در كشور دريافت مي كنند

  

درعرصه اقتصادي، رژيم حساب هاي هزاران تن، به  ويژه اخوان المسلمين و اعضاي جريان هاي 

درسال .  ، اجتماعي يا نيكوكاري باشند]سياسي[مسدود كرده، اعم از اين كه آنان فعال  اسالم گرا، را

اقدامات تجسسي، سرشماري و مديريت هزينه هاي  سازماندهي«مربوط به  ٢٢قانون شماره  ٢٠١٨

در آن هنگام، حكومت تاكتيك .  انتشار يافت» صندوق هاي گروه هاي تروريستي و تروريست ها

پرداخت، درحالي  آنهابه مصادره  مخالفانر داد و از توقيف و مسدود كردن حساب هاي خود را تغيي

  .به دليل وابستگي سياسي خود ازكار اخراج شده بودند  اين افرادكه 

  

قدرت حاكم با به كارگيري همزمان همه دستگاه هاي خود، كوشيده تا تخم وحشت درميان مردم و 

در زمينه ثبات ظاهري رژيم السيسي، دوره دوم .  ل هاي سياسي بپراكندبه ويژه هواداران تشك
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رياست جمهوري خود را با يك رشته تغييرات در قانون اساسي براي تقويت اقتدار خود آغاز كرده و 

اين اقدامات موجب شده كه نسبت به زمان پيش از كودتا ازميزان رودررويي با رژيم تاحد قابل 

  .مالحظه اي كاسته شود

  

دست اندركاران سياسي و مردم كامال مرعوب اين راهبرد كلي قدرت حاكم شده اند و به رغم اثر 

بارز بر قدرت ابتكار مردم و خطرهاي بزرگ براي كساني كه بكوشند با آن مخالفت كنند، عاملي كه 

  .خيابان را از رودررو شدن با رژيم بازدارد وجود ندارد

  

بينشي كلي، منسجم و  قانع كننده .  ، و نه فقط در راس رژيم استعامل اصلي همچنان فقدان بديل

كه به مردم امكان دهد از هرج و مرج سياسي، اقتصادي و قانونگذاري برقرارشده توسط رژيم به 

اين نداشتن بينش و آشتي ناپذيري بين عناصر مختلف، .  ثباتي در همه زمينه ها برسند وجود ندارد

  .است كه اپوزيسيون مصر ازسر مي گذراندگواه وخيم بودن بحراني 

  

از چندين حزب و جنبش تشكيل شده كه از رئيس حمهور  »اتحاد براي حمايت از قانونمندي« -١

  .فعاليت مي كندمرسي دفاع  و برضد كودتا 

  

بالفاصله پس از كودتا بازداشت شدند و سال گذشته  »الواسط«رئيس و نايب رئيس حزب  -٢

  .دستگير شدند »براي يك مصر نيرومند«ب رئيس حزب همچنين رئيس و ناي



orient XXI. 

 ٢٠١٩ اوت نتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي نشريه اينتر

 

  

  .احزاب در حال تشكيل آنهائي هستند كه تمام شروط بوجود آمدن يك حزب را دارا نمي باشند -٣

  

  .بودن است» الئيك«بودن معادل » غيرنظامي « در مصر  -٤

  

  : گروهي شكل گرفته از سياستمداران و احزاب مختلف  -٥

Parti égyptien démocratique et social ; courant Al-Karama ; Al-Doustour ; 
Alliance populaire socialiste ; Réforme et développement ; Pain et liberté ; 
Égypte Libre. 

 

  ني مرسي را مهيا كردند.تظاهرات وسيعي كه به قدرت رسيدن ارتش و سرنگ -٦

  

  

   

  
  


