ژنرال مغرور در سرزمین فراعنه
استانداردهای دوگانه عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر

زهــرا میرابیــان /السیســی ،ژنرالــی نظامــی که بــا کودتای
نظامیــان علیه مرســی در مصــر به قدرت رســیده ،شــاید از
نســل آخریــن ژنرالهــای به قدرت رســیده در جهــان عرب
باشد .او بســیار مالیم سخن میراند و ســعی دارد دیپلمات
گونــه رفتــار کنــد .یــک سیاســتمدار امریکایــی دربــاره او
میگوید« ،سیســی بــا لهجه آرام خــود دیگــران را به انجام
فرامینــش وادار میکنــد .او ژنرالــی اســت کــه ســعی دارد
از دریچــه یــک دیپلمات بــه قضایا بنگــرد ،اما جایــگاه یک
دیپلمات را نمیتواند کســب کند».

میوه انقــاب فوریه  2011در مصر ،نصیب کســانی شــد که
نظارهگر فوران خشــم مردم بوده و در نخستین فرصت بهره
مــورد نظــر خــود را از آن بردنــد .در زمــان انقالب مصــر تنها
 5ســال از پایــان تحصیــات نظامی سیســی در کالــج نظامی
کارلیز پنسیلوانیا امریکا گذشته بود .سیسی شخصیتی مرموز
دارد .چاک هیــگل ،وزیر دفاع اوباما درباره سیســی میگوید:
«مقامات نظامی ما از او و شــخصیت و خانوادهاش اطالعات
چندانی ندارند .او از جمله کسانی است که همواره دیوارهای
بلندی را به دور خود میکشند».

عکسReuters :

مصر سیسی
امــروز وضعیــت حقوق بشــر در مصر ،بــه مراتــب بدتر از
زمان حســنی مبارک است .اقتصاد مصر در آستانه فروپاشی
اســت .شاید شخصیت سیســی را بتوان از ویدئویی که در سال
 2013از او ضبط شــده اســت بهتر شناخت ،جایی که میگوید
«نمیشــود بــه نقطــهای
بازگشت که از آنجا شروع
کردهای».
سیسی در نوامبر 2015
مالقاتــی با نخســتوزیر
ســابق بریتانیــا ،جیمــز
کامرون در لندن داشــت.
اهــداف ایــن ســفر تمامــاً
اقتصــادی مطــرح شــد.
سیســی بعــد از این ســفر
بریتانیــا را بزرگتریــن
شــریک غیــر عــرب مصر
خوانــد .وی ایــن ســفر را
ســفری پر بــار نامیــده و از
نتایــج آن بســیار تعریف
میکنــد .چهــار روز بعــد
هواپیمای توریســتهای
روس کــه بــه ســمت
شرمالشــیخ در حرکــت
بود ،توســط تروریستها
ســقوط کــرد .مقامــات
مصــر آن را نقــص فنــی
اعــام میکننــد و داعش
مسئولیت این حمله را بر
عهده میگیرد.
داستان
درایــن
 224نفــر
ژنرالسیسی
حادثــه کشــته میشــوند.
داستان مردی است
مســألهای کــه دولــت و
که در دوران توسعه
مصریهــا ضربــهای
سیاسیازبطنکودتا
بزرگ بر اقتصاد توریسم
بیرون آمده است .به
مصــر تلقی کردنــد .جان
کیســون ســفیر بریتانیــا
حامیانکودتایخود
در مصــر اهــداف ســفر
وفادار نبوده ،به
سیســی بــه کشــورش را
همپیمانانسنتیعرب
اقتصــادی نمیداند .وی
مصرپشتکرده
با اشاره به افزایش تلفات
وغرورناسیونالیستی
مصریها در سینا از سوی
مصریها را با وعده
تروریســتها میگویــد
واگذاریجزایر
مصــر بــا تهدیــد جــدی
بهعربستانجریحهدار
تروریســم مواجه اســت و
نمیخواهــد نگرانیاش
ساختهاست
را در ایــن مــورد آشــکار
سازد.
غــرور مصریهــا در
قبــول واقعیــات گاهــی سیاســت را در مصــر میچرخاند .در
تجزیهوتحلیلشخصیتشناسیسیاسیغربیها،رفتارهای
فــردی یــک شــخص ،تأثیــرات عمیقــی را بــر سیاســتهای
اعمــال شــده از ســوی آن فرد در عرصــه سیاســت میگذارد.
این مســأله را در درک سیاســت امروز مصر میتوانیم بخوبی
درک کنیــم .غــرور نظامی سیســی در مواجهه بــا بحرانهای

اســت .او نخســتین کســی اســت که بــه ترامپ تبریــک گفت.
رســانههای مصر از این اقدام با نارضایتی یاد کردند .سیســی
معتقد اســت که اسالم سیاســی به اندازه تروریسم خطرناک
اســت .شــاید این ایده که او با اســام مخالف اســت عقایدش
را بــه ترامــپ و دیدگاههایش بدون اعتنا بــه مواضع جامعه و
جهان ابــراز میکند .نقطه مورد توجه در شــخصیت سیســی
این رفتار دوگانه اســت .او خود را ملیگرایی سخت میخواند
ولــی در اقدامــی بیســابقه جزایــر مصــر را در ازای اهــداف
مالی میفروشــد .با اســام سیاســی بشــدت مخالف اســت و
اخوانالمســلمین را که عامل اصلی به قدرت رسیدنش بود،
بزرگترین خطر پیش روی خود میداند .سیســی به طبقات
سیاسی امروز جهان عرب شباهتی ندارد .ناسیونالیستها او
را خائن میدانند .به آرمانهای نظامیان ســابق مصر پایبند
نیســت .به طرفــداران خود وفادار نبوده و مخالف سرســخت
اندیشــه غالب مردم مصر و جنبشی که مرسی را با اکثریت آرا
به ریاست رسانید ،است.
سیســی برای حل مسائل و مشکالت داخلی و خارجیاش
ایــن بار بــه ترامپ پنــاه آورده اســت .داســتان ژنرال سیســی
داستان مردی است که در دوران توسعه سیاسی از بطن کودتا
بیرون آمده اســت .بــه حامیان کودتای خود وفــادار نبوده ،به
همپیمانانسنتیعربمصرپشتکردهوغرورناسیونالیستی
مصریها را با وعــده واگذاری جزایر به عربســتان جریحهدار
ساخته است و اینک سرگردان از فضای بیاعتمادی در درون
و بیرون از مصر امیدش را در سیاستهای ترامپ جستوجو
میکند.
منابع :فایننشال تایمز و نیویورکر
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همای سعادت بر شانه ژنرال جوان
حســنی مبارک بعد از  30ســال رهبری به وســیله انقالبی
بــدون رهبــر و ســاختار ،از قــدرت برکنار شــد .بعــد از انقالب
نیز کشــور توســط افســران نظامی که وظیفه انتقــال قدرت را
بر عهده گرفته بودند ،اداره شــد .سیسی جوانترین عضو این
کادر موقت رهبری بود .بنابر گزارشها ،او نقشــی اساســی در
مذاکــرات نظامیــان با اخــوان المســلمین داشــت .در تاریخ
معاصــر مصر اخوان المســلمین همواره نقش پر تنشــی را با
نظامیان داشــته اســت .در ابتــدای انقالب تصور میشــد این
تنشهــا رو بــه کاهش اســت و ارتــش و اخوان المســلمین به
توافقهایی دست یافتهاند.
شــاید این تصور ناشــی از این مســأله بود که ارتش در حال
کنتــرل و تســلط بر روند پروســه تحــول سیاســی در مصر بود،
مســألهای که با ســرنگونی دولت منتخب مرسی به واقعیت
بدل شــد .یک دیپلمات اروپایی ایــن وضعیت را به ازدواجی
موقت تشــبیه میکند .یعنــی اخوان تا زمانی میتوانســت بر
مســند قدرت باقی بماند که ارتــش و نظامیان را به حال خود
بگذارد.
اخوان المسلمین با اعتماد به نظامیان ،مخصوصاً ژنرال
سیســی خود را در معرض ریســکی بزرگ قرار داد ،اما زمانی
که مرســی در صــدد کاهش اختیــارات نظامیان بــر آمد مورد
خشم نظامیان از جمله سیسی قرار گرفت.
اقــدام اولیــه مرســی کــه شــادی جوانــان انقالبــی را
بر انگیخت ،انتخاب سیســی  57ساله به جای ژنرال  76ساله
در کادر رهبران نظامی بود .سیســی در مارس 2013همزمان
با آغاز اختالفات بین دولت و ارتش مصر با همتای امریکایی
خــود دیدار کــرد .در آن زمان چــاک هیگل که بــه قاهره آمده
بود مالقاتش با سیسی را بسیار رضایتبخش توصیف کرد.
بــا شــدتگیری بحــران بــه نظــر رســید ،سیســی از طریــق
نماینــده پنتاگــون در حــال برقــرار کــردن ارتباطاتــی
نزدیــک بــا دولــت امریــکا اســت .هیــگل میگوید«مــن و
ژنــرال سیســی ســاعتهای متمــادی بــا یکدیگــر گفــت و گو
داشتیم».
بــازی قــدرت در مصــر بــه شــکلی رقــم میخــورد کــه در
اعتراضات خیابانی و درگیریها بســیاری از مردم خواهان به
قدرت رســیدن سیســی میشــوند و در نهایت دولت منتخب
با کودتایی دیگر به رهبری سیســی ســرنگون میشود .سیسی
در جایی میگوید« :من تنها کســی هستم که میتواند مصر را
نجات بخشد».
در انتخابــات  2014او رقیــب جــدی نــدارد و رســماً رئیس
جمهــوری مصر میشــود .شــخصیتی مرمــوز کــه تمایلی به
آشــکار کــردن زندگــی شــخصی خود نیــز ندارد .سیســی پس

از به قدرت رســیدن  ،رویهای چرخشــی را در سیاســت از خود
نشان داده است .او ناخواسته در مورد ساختارهای سیاسی در
مصــر و جهان اظهارات متفاوتی بیان کند .سیســی در اجرای
سیاســت خارجی نیز روشهای منحصر به فردی دارد .نظیر
اســتخراج پول نقد بــرای دولتش از کشــورهای حــوزه خلیج
فارس .او حاضر است به هر بهایی این کار را بکند.

درونی مصر ،مســائل متعددی را بــرای مصر امروز به تصویر
کشــیده اســت .دولتی کــه خطر تروریســم را از جامعــه پنهان
میکنــد برای رفع مشــکالت اقتصادی به صــورت اصولی و از
منظر اقتصــادی ،راهکار را در فروش جزایرش به کشــورهای
دیگــر میبینــد ،در اتخاذ مواضع سیاســی نســبت به مســائل
منطقــه نیز مواضع متفاوتی را در مدت زمانی کوتاه میگیرد.
بنابــر اعتقــاد بســیاری از کارشناســان بیثباتــی شــخصیتی
سیســی که بــا بیثباتی درونــی مصر امروز همراه شدهاســت،
آینــده پــر مخاطــرهای را بــرای آینــده سیاســی مصــر رقــم
زدهاست.
برخالف بســیاری از جهانیان ،سیســی شــخصی اســت که
از آمدن ترامپ به عرصه سیاســی در امریکا خشــنود و راضی

سالنامه 1395

221

