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Սույն հոդվածի նպատակն է դիտարկել եգիպտական 

դիցաքաղաքական համակարգի1 ձևափոխման տրամաբանությու-

նը և վերլուծել հետհեղափոխական Եգիպտոսում ձևավորվող 

դիցաքաղաքական համակարգի որոշ առանձնահատկությունները՝ 

նշված տրամաբանության համատեքստում։  

Եգիպտոսում «Ազատ սպաների» հեղափոխությունն2 իր 

բնույթով ազգային-ազատագրական էր: Որպես դիցաքաղաքական 

ենթահամակարգ, 1952թ. դրությամբ, այն իրենից ներկայացնում էր 

առկա երկու հիմնական քաղաքական գաղափարախոսութ-

յունների՝ Ազատ սպաների և իսլամիստների, արժեհամա-

կարգերը3։ Իրադարձությունների զարգացումը հանգեցրեց այդ 

երկուսի՝ աստիճանաբար իրարից տարանջատմանը, և շուտով 

իսլամական գործոնն առանձնացավ ու դարձավ ինքնուրույն 

ենթահամակարգ4։ 

Ազգային-ազատագրական ենթահամակարգը, որի շուրջ 

միավորվել էին «Ազատ սպաները» և «Մուսուլման եղբայրները», 

իրավիճակի փոփոխության և իսլամիստների անջատման արդ-

յունքում դադարեց գոյություն ունենալ իր սկզբնական տեսքով, 

                                                        
1  Դիցաքաղաքական համակարգը տվյալ հանրույթի աշխարհընկալումը 

ձևավորող գործոնների  ամբողջությունն է 
2 1952 թվականի հեղափոխությունը Եգիպտոսում տապալեց միապետությունն ու 

իշխանությունն անցավ զինվորական գաղտնի կազմակերպության` Ազատ 

սպաների ձեռքը. 
3 Խոսքն այստեղ Մուսուլման եղբայրների մասին է, կառույցը հիմնվել է 1928թ-ին. 
4  Դա տեղի ունեցավ 1954թ-ին Գամալ Աբդ ան-Նասրի դեմ իսլամիստների 

մահափորձից հետո, երբ Մուսուլման Եղբայրների գործունեությունը երկրում 

արգելվեց:  
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ինչի արդյունքում ծնվեց դիցաքաղաքական նոր ենթահամակարգ: 

Նասրի նախագահության շրջանում Եգիպտոսում դոմինանտ 

դարձավ «արաբականության» գործոնը` «Եգիպտացին նախ արաբ 

է, հետո մուսուլման ու եգիպտացի» սկզբունքով, որի առավել վառ 

արտահայտում է կարելի համարել Միացյալ Արաբական 

Հանրապետության ձևավորումը։ 1967թ. արաբաիսրայելական 

պատերազմում արաբական երկրների պարտությունը ծանր 

հարված հասցրեց այդ գաղափարին, երեք տարի հետո Նասրը 

մահացավ, իսկ նոր նախագահը փոխեց դիցաքաղաքական 

առաջնահերթությունը: Նասրի մահվան պահին երկրում գործում 

էր դիցաքաղաքական երկու դոմնանտ ենթահամակարգ` 

արաբականություն և իսլամ, երրորդն ի հայտ եկավ Սադաթի օրոք: 

Անվար Սադաթի նախագահությունն առանձնացավ 

արաբականությունը ազգայնականությամբ փոխարինելով, 1970-

1981թթ. գործում էր «Եգիպտացին նախ եգիպտացի է, հետո՝ 

մուսուլման ու արաբ» սկզբունքը: Ազգայնականությունը, որը 

Սադաթը ներկայացնում էր նաև եգիպտական «արմատներին» 

վերադառնալով և նոր Եգիպտոսը փարավոնների Եգիպտոսի 

ժառանգորդը հռչակելով,  ենթադրում էր եգիպտացու՝ մուսուլման 

լինելու երկրորդականացում:  

Սադաթի սպանությունից հետո5, Հոսնի Մուբարաքի 

նախագահության երեք տասնամյակում երկրի դիցաքաղաքական 

համակարգը չառանձնացավ մեկ հիմնական բաղադրիչով, ինչպես 

Նասրի և Սադաթի նախագահության տարիներին: 1981-2011թթ. 

Եգիպտոսի դիցաքաղաքական համակարգը գործող ենթահամա-

կարգերի սինթեզ էր, այստեղ կար ոչ միայն Սադաթից  ժառանգած 

ազգայնականությունը, այլ նաև իսլամը: 

Մուբարաքի նախագահության ժամանակ իսլամական 

ենթահամակարգում նոր շեշտադրումներ դրվեցին, ստեղծվեց 

«իսլամ, որը սպանում է Սադաթին», և «իսլամ, որի հետևորդն է 

նաև Մուբարաքը»: Այս բաժանմամբ Մուբարաքն իր իշխանութ-

                                                        
5 Անվար Սադաթին սպանել են 1981թ-ի հոկտեմբերին: 
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յունը «տեղադրեց» և՛ ազգայնական և՛ իսլամական ենթահամա-

կարգերում` ստեղծելով դիցաքաղաքական խառը համակարգ:  

Հարկ է նշել, որ երեք նախագահների կողմից առաջ քաշված 

դիցաքաղաքական ենթահամակարգերն ունեին հստակ մշակված, 

երկրի առաջ ծառացած մարտահրավեր. Նասրի ժամանակ դա 

Իսրայելն էր, որը սպառնում է արաբներին, և իսլամը, որը թույլ չէր 

տալիս իրագործել «համաարաբական առաքելությունը», քանի որ 

իր մեջ ներառում է նաև իսլամադավան այլ ազգերի, և դուրս է 

թողնում քրիստոնյա արաբներին: Սադաթի նախագահության 

շրջանում Իսրայելը սկսում է դադարել մարտահրավեր լինել, 

միակ թշնամին մնում է իսլամիզմը, Մուբարաքի նախագահության 

շրջանում իսլամիզմը շարունակում է մնալ որպես մարտահրավեր, 

բայց մի տարբերությամբ՝ ի հայտ է գալիս «նախագահ սպանող 

իսլամ» և «իսլամ, որին հավատարիմ է նախագահը»: 

 Մուբարաքի նախագահության դիցաքաղաքական համա-

կարգի գլխավոր սպառնալիք հանդիսացող ծայրահեղական 

իսլամը սեփական դիրքերն ամրապնդելու համար նոր ձևեր 

որոնելու ընթացքում աստիճանաբար սկսում է հրաժարվել 

ծայրահեղականությունից, տեղի է ունենում իսլամիստների 

սերնդափոխություն ու արդեն 2000-ականներին իսլամը սկսում է 

չընկալվել  որպես մարտահրավեր, այն տեսքով, ինչպես 1980-

ականներին: 

2010թ.-ի հունվարին «ալ-Ահրամ» շաբաթաթերում հրապա-

րակվել է մի հոդված, որտեղ խոսվում է «Եղբայրների» ներսում 

ռեֆորմիստների և պահպանողականների պայքարի մասին և 

նշվում է, որ առայժմ երկրորդներն ավելի մեծ կշիռ ունեն 

կազմակերպության ներսում, բայց նախաձեռնությունն աստիճա-

նաբար անցնում է ավելի երիտասարդ ռեֆորմիստներին:6  

Ներքին պայքարի արդյունքում «Եղբայրները» սկսեցին 

բարձրաձայնել նաև կրոնի հետ կապ չունեցող խնդիրներ, նրանց 

քննադատությունների բովանդակությունը ավելի աշխարհիկ 

երանգ ստացավ, ինչն իր կողմը գրավեց շատ մարդկանց, որոնք 

                                                        
6 http://weekly.ahram.org.eg/2010/979/sc102.htm 09.03.2011թ. 

http://weekly.ahram.org.eg/2010/979/sc102.htm
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դեմ էին պահպանողական իսլամին, բայց և դեմ՝ իշխող կուսակ-

ցությանը:7  

Սկսած 2000-ականներից Եգիպտոսում սկսեց ձևավորվել 

դիցաքաղաքական նոր ենթահամակարգ: Աստիճանաբար 

հասանելի դարձավ համացանցը, դրա մասսայականացման և 

արտերկրից ստացվող ինֆորմացիայի քանակի հասանելիության 

աճի հետևանքով Եգիպտոսում սկսեց ձևավորվել քաղաքա-

ցիական հասարակություն, որը տեսանելի դարձավ սկսած 2004 թ., 

երբ ստեղծվեց “كفاية” /Բավ է/ շարժումը 8 : Արդյունքում սկսեց 

ձևավորվել «քաղաքացիական» ենթահամակարգ, որը մինչև այդ 

երկրում գոյություն չուներ: 

Արդյունքում, Հոսնի Մուբարաքի նախագահության վերջին 

տասնամյակում մի կողմից գլխավոր ձևակերպված սպառնալիքը 

դառնում է ավելի ու ավելի ոչ ակտուալ, մյուս կողմից ի հայտ է 

գալիս դիցաքաղաքական բոլորովին նոր, օտար ենթահամակարգ` 

քաղաքացիականություն: Գործընթացը շարունակվում է մինչև 

2011թ. ու պայթում`հանգեցնելով անորոշության: 

Եգիպտոսում ի հայտ է գալիս նոր, բոլորովին անծանոթ 

քաղաքացիական դիցաքաղաքական ենթահամակարգ` հիմնված 

օտար միֆոլոգեմների9 վրա, որոնք Եգիպտոսում առ այսօր 

իռացիոնալ են ընկալվում: Դիցաքաղաքական նոր համակարգը ոչ 

միայն քանդել է նախկին ենթահամակարգերի հարաբերակ-

ցությունն ու հանգեցրել հեղափոխության, այլև, հայտնվելով 

անծանոթ միջավայրում, չի կարողացել գտնել մյուս ենթահամա-

կարգերի հետ համատեղ գործելու բանաձևը, հետևաբար նոր 

համակարգի միֆոլոգեմները չեն տեղայնացվում, չեն գտնում 

կապը գործող այլ միֆոլոգեմների հետ, որպես արդյունք՝ նոր 

համակարգի միֆոլոգեմները ստանում են իռացիոնալ մեկնաբա-

նություն: 

                                                        
7 http://www.scribd.com/ նույն տեղում 
8 Քաղաքացիական-երիտասարդական ընդդիմադիր շարժում Եգիպտոսում 
9 Միֆոլոգեմ` դիցաբանական հերոսների կերպարներ և դիցաբանական 

առանցքային պատկերներ.` դրախտ, դժոխք, կենաց ծառ, ծովից ծով Հայաստան. 

http://www.scribd.com/
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Օրինակ, 2011թ. սեպտեմբերին «Արաբական Բարոմետր» 

սոցիոլոգիական կազմակերպությունը հարցումներ է անցկացրել 

Եգիպտոսում, գլխավոր հարցը եղել է «Ի՞նչ է Ձեզ համար 

ժողովրդավարությունը»: Հարցվածների 64.4%-ը պատասխանել է, 

որ դա «այն վիճակն է, երբ բոլորի համար կան առաջին 

անհրաժեշտության ապրանքները»:10 Այսինքն՝ եթե չկան ապրանք-

ները, չկա և ժողովրդավարություն:  

Ժողովրդավարությունը Եգիպտոսի համար օտար, բայց 

շրջանառության մեջ մտած միֆոլոգեմ է, դրա ազդեցությունը շատ 

մեծ է, այն թույլ չի տալիս վերականգնել երկիրը, ժողովրդավա-

րությունն ընկալվում է որպես իռացիոնալ, ցանկությունները 

բավարարելու հնարավորություն տվող «պարգև»: 

Ազատությունը Եգիպտոսում նույնպես յուրովի է ընկալվում: 

Այստեղ կա ազատության հասնելու սեփական պատկերացում, 

որում մեծ կարևորություն ունի արագ սննդի ամերիկյան 

համակարգը: Մասնավորապես, Թահրիր հրապարակում գործում 

է KFC արագ սննդի ռեստորան, որը 2011թ. հեղափոխության 

ժամանակ առանցքային դերակատարում ունեցավ: Եգիպտոսի 

պետական լրատվամիջոցները, մասնավորապես՝ եգիպտական 

Առաջին հեռուստաալիքը հայտարարեց, որ ցուցարարների 

շրջանում շատ են օտարերկրյա գործակալները, նրանց կարելի է 

բացահայտել, դրանք «KFC ուտողներն են»:11  

Ազատ սպաների ստեղծած նոր համակարգի փլուզումը 

հանգեցրեց խաղի կանոնների բացարձակ շփոթության, հետհեղա-

փոխական քաոսը հանգեցրեց նաև տարօրինակ այլ ձևակեր-

պումների և այլ երևույթների ի հայտ գալուն: 2012թ. փետրվարի 7-

ին Եգիպտոսի նորընտիր խորհրդարանում սալաֆիական Մամ-

դուհ Իսմաիլը պարզապես վեր կացավ ու սկսեց բարձր աղոթել` 

հարուցելով թե՛ խորհրդարանի խոսնակի, թե՛ աշխարհի զարման-

քը 12 , շեյխ Մարջան Սալիմ ալ-Ջաուհարին առաջարկեց քանդել 

                                                        
10http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/09/20/what_ 

egyptians_mean_by_democracy  
11 http://globalvoicesonline.org/2011/02/07/egypt-the-kfc-revolution/  
12 http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/07/193234.html 

http://globalvoicesonline.org/2011/02/07/egypt-the-kfc-revolution/
http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/07/193234.html
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Սֆինքսն ու բուրգերը, քանի որ դրանք նախաիսլամական 

կոթողներ են:13 

Իռացիոնալ հայտարարություններն ու վարքը կարելի է 

ընկալել, որպես դիցաքաղաքական համակարգերի միջև հարաբե-

րությունների հստակության բացակայության կարևոր դրսևորում՝ 

սալաֆի պատգամավորը, հայտնվելով խորհրդա-րանում, կա՛մ 

ինքը պետք է իրեն հարմարեցնի խորհրդարանին, կա՛մ հակառա-

կը, որովհետև իսլամական դիցաքաղաքական համակարգը 

քաղաքացիական նոր ու անծանոթ համակարգի հետ պետք է ինչ-

որ ձևով հաստատի իր կապը:  

Երբեմն միֆոլոգեմերը փոխկապակցելու փորձերն ակնհայտ 

են: Ուշագրավ են ալ-Ջաուհարիի հայտարարության արձագանք-

ները, Եգիպտոսի մամուլն ու հասարակական գործիչները 

ստիպված սկսում են հիմնավորել, թե ինչու են դրան դեմ, ու 

ստացվում է այն, ինչին ձգտում է երկիրը, սկսում են ձևակերպվել 

սեփական պատմության, դիցաքաղաքական նոր ենթահամակար-

գի համար ընկալելի նոր մոտեցումներ: Եգիպտացի շեյխ Ուսամա 

ալ-Կուսին այս առիթով հայտարարել է, որ բուրգերն ու Սֆինքսն 

իրենց նախնիների մշակույթն են, որը պետք է ուսումնասիրել 

սեփական քաղաքակրթությունը ավելի լավ հասկանալու համար, 

քանի որ նույնիսկ Մարգարեին է առաջին հրամանը տրվել 

«կարդա» բառով:14 Այսինքն՝ նախկին փորձը կուտակելով է հնա-

րավոր հասնել ճշմարիտ ուղղուն:  

Ստացվում է, որ բուրգերի հանդեպ վերաբերմունքը սկսում է 

տեղավորվել իսլամի մեջ շատ ավելի հիմնավորված, քան 

նախկինում: Եթե մինչև հեղափոխությունը լիներ իսլամական 

մոտեցում նրա մասին, թե ինչ է Սֆինքսը և ինչ են բուրգերը, ապա 

որևէ շեյխի մոտ դրանք ոչնչացնելու հարց չէր առաջանա, 

հետհեղափոխական Եգիպտոսում իռացիոնալ այս կոչի պատաս-

խանը տալիս է բուրգերը «իսլամացնելու» կարևորագույն բանաձևը, 

                                                        
13http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/main/2012/11/27/feature-02 
14 http://islam-today.ru/article/5461/ 

http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/main/2012/11/27/feature-02
http://islam-today.ru/article/5461/
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երկրի խորհրդանիշները սկսում են տեղավորվել նոր ձևավորվող 

համակարգի մեջ: 

Հաջորդ խնդիրը քրիստոնյաների հետ հարաբերություն-ներն 

են: «Մուսուլման եղբայրները»  փորձեցին բացատրել, որ շարիաթի 

հիմքով սահմանադրությունը ոչ միայն չի վնասում քրիստոն-

յաների իրավունքները, այլ նաև պաշտպանում և ապահովում է 

հավատքի ազատությունը: Փորձ է արվել ցույց տալ, որ ղպտիների 

լուսահոգի առաջնորդ Շենուդա 3-րդը շարիաթը համարում էր 

ղպտիների պաշտպանը, իսլամիստների` քրիստոնյաներին 

ուղղված հայտարարության մեջ ասվում է. «Ղպտիները Շարիաթի 

հսկողության տակ կլինեն ավելի երջանիկ, քան երբևէ, մենք 

ցանկանում ենք ապրել միևնույն իրավունքներն ու 

պարտականություններն ապահովող սկզբունքների ներքո»15: 

Հայտարարության ամենաուշագրավ հատվածը, սակայն, հետևալն 

է. «Չկա կասկած, որ Շարիաթը եգիպտական ինքնության 

կարևորագույն մասն է, մուսուլմանների համար այն ճիշտ 

հավատն ու կրոնն է, իսկ ոչ մուսուլմանների համար՝ մշակու-

թային և իրավահավասար քաղաքացիության երաշխավորը»16: 

Այս առումով հետաքրքիր է ալ-Ազհարի շեյխ Ահմադ ատ-

Տաիբի  հայտարարությունը. «Բոլոր կրոններն ունեն ընդհանուր 

հիմք և ունեն նպատակ՝ մարդուն տալ ազատ մտածելու, ընտրութ-

յան  և ապրելակերպի հնարավորություն»: 17  Ավելին, ըստ ատ-

Տաիբի՝ միաստվածական բոլոր կրոնները պետք է միավորվեն 

հոգևոր արժեքները հասարակության մեջ ամրապնելու համար: 

Եգիպտոսում մեծ հեղինակություն վայելող Ազհարի շեյխի 

խոսքերը նույնպես նոր համակարգը իսլամին «հարմարացնելու» 

նպատակ են հետապնդում: Իսլամն այստեղ նույնպես ունի 

պատշաճ «պաշար»: 

Ղուրանը քրիստոնյաների հետ համատեղ հաշտ և 

համերաշխ ապրելու հնարավորություններ շատ է տալիս, իհարկե, 

                                                        
15 http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30353  
16 http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30353 Նույն տեղում 
17 http://ru.nahzat.tj/home/novosti/item/584-sheyh-al-ahzara-prizval-zapad-k-

poryadochnosti 

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30353
http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=30353
http://ru.nahzat.tj/home/novosti/item/584-sheyh-al-ahzara-prizval-zapad-k-poryadochnosti
http://ru.nahzat.tj/home/novosti/item/584-sheyh-al-ahzara-prizval-zapad-k-poryadochnosti
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ամեն ինչ մեկնաբանության խնդիր է, բայց Ղուրանը տալիս է այն 

պաշարը, որը կարելի է կիրառել դիցաքաղաքական երկու 

համակարգերի հարաբերությունները կարգավորելու համար. 

օրինակ. 

ُقوُلوْا آَمَّنا ِبالّلِه َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْيَّنا َوَما ُأنِزَل ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحَق 

َوِعيَسى َوَما ُأوِتَي الَّنِبُيوَن ِمن َّرِبِهْم اَل  َوَيْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى

 ُنَفِرُق َبْيَن َأَحٍد ِمّْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن
 «Մենք հավատացինք Ալլահին և նրան, ինչ նա ուղարկեց 

մեզ, ու նրան, ինչ ուղարկվել է Իբրահիմին, Իսմաիլին, Իսահակին, 

Հակոբին, Մովսեսին և Հիսուսին, և նրան, ինչ շնորհվել է նրանց 

Ալլահի կողմից: Մենք տարբերակում չենք դնում նրանց մեջ և մենք 

Նրան ենք տրվում»:18 

َشَرَع َلُكم ِمَن الِديِن َما َوَّصى ِبِه ُنوًحا َواَلِذي َأْوَحْيَّنا ِإَلْيَك َوَما َوَّصْيَّنا ِبِه 

وا الِديَن َوَلا َتَتَفَرُقوا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكيَن َما ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُم

                  َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه الَلُه َيْجَتِبي ِإَلْيِه َمن َيَشاء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمن ُيِّنيُب
«Նա օրինականացրեց մեզ համար կրոնում այն, ինչ կտակեց 

Նոյին, որը մենք բացեցինք քեզ և որը կտակեցինք Իբրահիմին և 

Մովսեսին և Իսային, ուղիղ բռնեք հավատքից և մի բաժանվեք 

դրանից»:19 

Այսպիսով, հետհեղափոխական Եգիպտոսում ընթանում է 

քաղաքացիականության դիցաքաղաքական ենթահամակարգի 

մասերը կազմող միֆոլոգեմերի` ժողովրդավարության, մարդու 

իրավունքների, ազատության /liberty/ համադրումը 

ազգայնականությունն ու իսլամը ներկայացնող միֆոլոգեմների 

/ دتوحي ` միաստվածություն, ام الدونية`աշխարհի մայրը և այլն/ հետ:  

Իսլամական համակարգը քաղաքացիականի հետ 

համադրելու փորձերի արդյունքում տեսնում ենք ալ-Ազհարի 

հեղինակավոր աստվածաբանների խոսքում մինչև այդ չկիրառվող 

ձևակերպումներ` իսլամական ժողովրդավարության, ղպտիների 

հետ կրոնական եղբայրությունը Ղուրանով մեկնաբանելու և այլ 
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տեսքով, նույն գործառույթն իրականացնում են «Մուսուլման 

եղբայրները»` շարիաթը ներկայացնելով որպես քրիստոնյաներին 

պաշտպանող, միջկրոնական համակեցության կատարյալ 

համակարգ, նույն նպատակով է ի հայտ գալիս նաև կանանց դերը 

քաղաքականության մեջ մեծացնելու հանդեպ չեզոք, երբեմն՝ 

խրախուսական դիրքորոշումը և նախաձեռնությունը հենց 

իսլամիստների կողմից:  Իսլամական համակարգը նաև փորձում է 

եզրեր գտնել ազգայնականության հետ՝ համակերպվելով Իսրայելի 

հետ հաշտության համաձայնագրի հետ ու սահմանափակվելով 

հայտարարություններով, որ Եգիպտոսն առաջին անգամ ունեցել է 

ոչ զինվորական նախագահ:20 

Եթե իսլամական ենթահամակարգը դառնա դոմինանտ, 

ապա Եգիպտոսում կձևավորվի նոր համակարգ, որը կներառի 

քաղաքացիական և ազգայնական դիցաքաղաքական ենթահամա-

կարգերի միֆոլոգեմերը` դրանք սինթեզելով իսլամական 

միֆոլոգեմերի հետ, որտեղ.  

- իսլամը միակ ճշմարիտ ուղին է, քանի որ այն վերջին կրոնն է, 

աշխարհի ամենահին երկիրն, ի վերջո, հասավ ամենաճիշտ կրո-

նին. 

- իսլամը տալիս է բոլոր կրոնների, ազգերի, ռասսաների հետ 

հաշտ ու համերաշխ, փոխադարձ հարգանքի, փոխադարձ 

ազատությունների հիման վրա համակեցության միակ ճիշտ 

բանաձևը 

- իսլամն է, որ ապահովում է քաղաքացիական ազատություն-

ները, իշխանության ժողովրդավարական փոփոխությունը, ժողո-

վըրդի կամքն ընտրություններում «օրհնյալ է Ալլահի կողմից» 

- Բուրգերը հնագույն գիտելիքի արդյունք են, գիտելիքի, որ 

Ալլահը տվեց եգիպտացիներին՝ աստիճանաբար մոտեցնելով 

իսլամին: 

- Դիցաքաղաքական ենթահամակարգերն իրենց հարմարեցնելու 

փորձեր անում են նաև մյուս երկուսը` քաղաքացիականը և 

                                                        
20 Խոսքը իսլամիստ նախագահ Մուհամմադ Մուրսիի մասին է. Հայաստանում 

Եգիպտոսի դեսպանի ելույթից` նվիրված հեղափոխության 2 ամյակին, 

25.01.2013թ. 
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ազգայնականը: Եթե երկրում դոմինանտ դառնա քաղաքացիական 

ենթահամակարգը, ապա այն կփորձի սինթեզել իսլամական և 

ազգայնական ենթահամակարգերը, որտեղ. 

- աշխարհի ամենահին երկիրը, որը կրում է գիտելիքի ամենամեծ 

պաշարը և դավանում է վերջին կրոնը, ի վերջո հասավ 

ազատության և արդարության, որտեղ հարգվում են մարդու 

իրավունքները, խոսքի, դավանանքի և այլ ազատությունները. 

- երկարամյա բռնապետությունից հետո աշխարհի ամենահին 

ժողովուրդը, որի հազարամյա պատմությունը ստեղծել է կրոնա-

դավանական տարբեր խմբեր, ի վերջո հասավ յուրաքանչյուր 

եգիպտացու համար արդար պետության կայացմանը 

- Եգիպտոսի անկախությունն ու ազատությունը պատմության 

բոլոր շրջաններում պաշտպանել է զինվորականը, այսօր էլ 

զինվորականը պաշտպանում է մարդու իրավունքները, ժողո-

վըրդավարությունը և ազատությունը: 

Ազգայնականության դիցաքաղաքական համակարգն ընկալ-

վում է, որպես Հոսնի Մուբարաքի իշխանության հիմնական 

արտահայտիչ, հետևաբար, դիցաքաղաքական այս համակարգը 

դոմինանտ դառնալու դեպքում, մյուս ենթահամակարգերն իր մեջ 

ներառելու փորձն ամենադժվարն է լինելու: Հոսնի Մուբարաքի 

նախագահության շրջանում ազգայնականությունն արդեն ներա-

ռել էր իսլամական համակարգի տարրերը` այդ համակարգը 

բաժանելով «լավ ու վատ իսլամի»: Այս բաժանումը կարելի է 

վերաթարմացնել` «վատ իսլամի» ներքո հասկանալով ոչ թե 

Մուսուլման եղբայրներին, այլ սալաֆիներին: Մյուս միֆոլոգեմ-

ները համատեղելու գործընթացն ավելի լայն թափով տեղի 

կունենա, երբ ազգայնականությունը չընկալվի որպես Մուբարաքի 

իշխանության հիմք:   
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After the Egyptian revolution in 2011, the mythopolitical system 

of the country has been collapsed. During past 10 years the society faced 

historical changes. Two main issues influenced the mythopolitical 

system. First, Islamic movement “Muslim Brotherhood” was changing 

and had more and more secularism in it. This was a first step to shake 

the ruling party and the President Mubarak, as Mubarak rule’s legacy 

considered as a force that didn’t allow the Islamists took over. Second, 

the speed and the attainability of information by mass-media forced 

people to get another view on the domestic reality. As a result, the 

revolution has begun, and the problem to gain main mythopolitical 

systems in one has followed. Islam, nationalism, and now the civil 

society are 3 main components, which need to reflect themselves in 

order to generate a new point of view and ability to connect and contact 

one another. This is important to reach a new mythopolitical system and 

to becalm the Egyptian social and political turbulency.  

 
 

 


