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 مقدمه

نامبردار«بهارعربی»یابهاصطالح«بیداریاسالمی»آنچهکهبهاگرچهچندینسالازوقوع

استکهبهسمستبدسالیهاوعمربرخیازاینحکومتگذردمی،است اینها اما رآمده،

8188پدیدههمچنانجایبحثوبررسیدارد.تحوالتدومینووارخاورمیانهعربیکهازسال

بسیاریاز که بود جهان و حوادثشگرفساحتسیاسیمنطقه جمله از شد میالدیآغاز

جنگیهاخودکامهمنطقهکهسالهاییکتاتوریگرانرابهشگفتیواداشت.دتحلیلناظرانو

تابآورده،ازدورانفروپاشیکمونیسموعصرپایانا .گذرکردهبودندهایدئولوژیسردرا

یکیپسازدیگریعرصه،باختهاکنوندربرابرموجخودجوشبرخاستهازدلجامعهقافیهرا

ترک بازیگرانجدید برایورود کردندرا کنار مشکالتالینحلسیاسیدر یهایگرفتار.

یجزفروپاشیبرایآنمتصوراچارههارابهبنبستکشانیدهبودکهناینرژیماقتصادیچنا

وازمنظرهایمتفاوتیبهوجوهدرتحلیلچراییوقوعاینتحوالتنظریاتبسیاریمطرحنبود.

ازنقشجهانیشدن،گسترشهایاینجوامعنگریستهشدهاست؛مختلفاثرگذاردرپویش

شبکهارتباطی،هاییفناور و مجازی فضای بییهابسط فساد، تا گرفته قانونیاجتماعی

حمایتکشورهایغربیحامیِتحمل عدم بیکاریو فقر، همگیدرهااینحکومتناپذیر،

مقالهقصدداردبااستفادهازرویکرداین.اندتبیینعللتحوالتمزیورموردکنکاشقرارگرفته

دهدبهاینمعناکهیهایازاینمهماراخوانشتازهوپاتریمونیالخوانلینزازدولتنئساختاریِ

تریازآنجاکهبهباورنگارندگانرویکردیچندعلتیبوده،اینظرفیتراداردکهنگاهجامع

درکروشن و بیفکند مختلفموضوع ابعاد تحوالتپیشبر عللوقوع فراهمتریاز گفته

خاصیبرجامعهبههمراهآنکهپیامدهایهاییژگیوآورد.بررسیماهیتحکومتمصرو

دخیلدرانقالبمصرراموردامعاننظرعواملکهدهدیپژوهشماینداشتهاینامتیازرابه

قراردهد.


 پیشینه تحقیق
هایصورتگرفتهادبیاتبالنسبهپروادبیاتمربوطبهتحوالتخاورمیانهبهلطفپژوهش

اندازنظرانمختلفپسازوقوعحوادثمربوطهسعیکردهشمندانوصاحبپیمانیاست.اندی

ازاینروبه موردواکاویوتجزیهوتحلیلقراردهند. منظرهایگوناگونیحوادثفوقرا
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ترینموارددراینجامورداشارهقرارعلتتنوعوفراوانیسابقهبررسیموضوع،برخیازمهم

گیرد.می

الدینعثکمال وعللشورشریشه»مانصالحدرمقاله 8188هایعربیها ضمنبررسی«

شودکهبهارعربینشاندادهادعایبسیاریهایحوادثمربوطه،یادآورمیهاوزمینهخاستگاه

هایاقتدارگرایعربیکهمردمدرآنبهعلتقدرتبیشازازصاحبنظراندرمورددولت

،نادرستبودهاستچراکهبهاتفاقمردمدراینجوامعتوانستندهاهیچنقشیندارندحددولت

نقشمهمخودراایفاکنند.ازنظرصالحتوزیعنامتوازنمنابعاقتصادی،فقروبیکاری،ماهیت

دالیلشکلخشنرژیم فساد البته میهایعربیو قلمداد البتهگیریاعتراضاتمزبور شوند.

 مقاله در نویسنده ریشهرویکرد و بیشتررویکردیاقتصادیبوده تمامیمزبور هایبحراندر

خوشانقالباتمردمیشدندازاینمنظرواکاویشدهاست.کشورهاییکهدست

گزارش مقاله در بررسیانقالبمصر در معدل منصور عنوان با خود عربیو»گونه بهار

مربوطبهتضادسیاسی،بسیجمنابعوایازنظریاتمجموعه«انقالبیونمصر:پیشگویانمشارکت

ایومحرومیتهایمرتبطباجامعهتودههایفرصتسیاسیوسازمانیازیکسوونظریهنظریه

تریازپدیدهمزبورراارایهگیردتاباباالبردنتوانتبیینیمقالهدرکواضحنسبیرابهکارمی

انقالب در بررسیعللمشارکتمردم ویدر دادهدهد. اینمصرضمنارایه هایفراوانبه

هایههایعلیهحکومتودیدگارسدکهدررخدادنحادثهفوقدودستهدیدگاهبندیمیجمع

سیاسی نظم مدیوم-خواهان بودند. اندرکار دست جایگزین ارتباطیاجتماعی قدرت های

ویژگی مخالف، مطبوعات و موبایل اینترنت، مردمهمچون ذکوریت،شناختهای مانند ی

نقشمهمی تقویتمتغیرهایمزبور در ... بایدداشتهشهرنشینیو مزبور ارزیابیمقاله در اند.

شناختیاستکهبهتغییرایستارهاوعنوانکردکهنگاهمعدلدرمقالهمزبوربیشترنگاهیروان

خودسیستم.هایساختاریهاوضعفشودتاویژگیکنندگانمربوطمیذهنیتانقالب

 مقاله در رنیک آنه مصر»سارا انقالبی جوانان جنبش انقالب؛ و سیاست «پراکسیس

گریجوانانمصریبهمطالعهرابطهانقالبوکنشالثورهشبابکوشدباتمرکزبرجنبشمی

پردازدودراینراستاششفاکتورمهمنارضایتی،احساسات،منابع،هویتجمعی،فرصتمی

ا و میسیاسی شناسایی مطالعه این در را رواییستراتژی تحیلی رنیکبا تجربی8کند. مواد
                                                                                                                                             
1. Narrative Analysis. 



 (82)پیاپی82بهار،82شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 212
 

روش تحقیقاتمیدانیو از زمانیشکلگردآمده دوره گیریجنبشجوانانهایکیفیسه

دهد.نویسندهاگرچهبانگاهیکیفیبهبررسیعواملدخیلدرانقالبیانقالبیرامدنظرقرارمی

تریاستپردازد،امامطالعهچراییانقالبمصرمحتاجنگاهجامعومانعشدنجوانانمصرمی

بهنحویکهتمرکزبریکگروهخاصبهعنوانکنشگرانانقالبیسببمغفولماندندیگر

زمینه و انقالبمیعلل وهای عوامل همه بررسی ادعای مقاله در خود نویسنده البته شود.

ارد.گیریانقالبراندبسترهایشکل

در«هاوپیامدهایمتفاوتتحوالتاخیرخاورمیانهوشمالآفریقا:ریشه»درمقالهنیاکویی

راستایبررسیتحوالتشمالآفریقاسعیکردهبامددگرفتنازنظریهگلدستونبهمطالعهعلل

تشتفاوتیارعدممشروعیتسیاسی،بسیجاجتماعیمخالفانوبیوقوعتحوالتمزبوربپردازد.

ونیروهایبین دراینکهعواملالمللیازنظراینمقالهعللاصلیسقوطمبارکبودهاست.

رسدمقالهفوقبهجایعلتبیشترمزبوردروقوعانقالبدخیلبودهشکینیستامابهنظرمی

اند.یابیکردهوتوضیحندادههمینعواملاصالًچراشکلگرفتهمعلول

هایاجتماعیجدیددرتحوالتمنطقهخاورمیانهوقشاینترنتورسانهواکاوین»مقالهدر

هایاجتماعیبهمنظوربسیجسازیهایارتباطیدرشبکهثیررسانهأنویسندگانبهت«شمالآفریقا

ازقشرجوانمصربوده اینمقالهنیزتاحدودزیادیبههماند.نپردازاندمیمخالفانکهعمدتاً

پایهبهانقالبمصرداردبهاینمعنادچاراستچراکهنگاهیتک...«هارعربیومشکلمقالهب

مقالهموضوعدرهمینپردازدوبامشکالتساختاریرژیمکاریندارد.کهتنهابهانقالبیونمی

مصر» جنبشاجتماعی در متوسطجدید نقشطبقه واکاوی حاجی« سعید نیزنوشته ناصری

ینقشطبقهمتوسطروبهافولمصربررسهطورکهازنامشپیداست،بمانصادقاستکه،ه

قتصادینئولیبرالراعلتنابسامانیودرنتیجه،خشمایناهایپردازدوبرنامهدرانقالبمصرمی

ایبررسیمقایسه»کند.سعیدفرزادپورنیزدرمقالهطبقهراعلتاصلیانقالبمصرعنوانمی

انقالبمصرانقالباسالم و یایران » نظریه گرفتناز مدد فرصتسیاسی»با چارچوب« در

جنبشجامعه ایرانشناسی انقالباسالمی که دارد فرضیه اثباتاین در سعی اجتماعی های

 فراهم صرفکردفرصتسیاسیمناسبیبرایجنبشانقالبیمصر با و زمانیکوتاهتر در تا

هزینه پیروزیبرسد. به یکجمعدایکمتر گفتر باید بررسیبندیکلی این پرتوهمه ها

میتازه ناپیدایانقالبمصر ابعاد تبیینانقالبایبه به کمکشایانیافکنندو هایرخداده
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بررسیمی فقدان اما کند نگاه جامعهایکه دولتو رابطه بر تأکید با باشدساختاری داشته

بابتمغفولماندۀمیانماهیتحکومتمصرنساینکوشدمیمحسوساست.پژوهشحاضر

جامعهولذاتحوالترخدادهراتبیینکند.


 الگوی نئوپاتریمونیال حکومت چارچوب نظری: 
بندیشناسیمفهومپاتریمونیالیسمبایدحقتقدمرابهوبرداد.اودرتقسیمبدونشکدرتبار

نمیقائلمعروفخودبیندونوعحکومتتفاوت داریمدرنکهخستحکومتسرمایهشد:

سرمایه میبرپایه عمومی انتخابات از را مشروعیتش است، عقالنی اقتصادی باداری و گیرد

بیدستگاه دولتی دیگرطرفمدیریتمیهای گونه است. مستقل حاکم از حدی تا که شود

ارثرسیدههااستوقدرتحاکمبهحکومت،حکومتسنتیاستکهمشروعیتشبرپایهسنت

هایدولتیدرایننوعسیستموابستهبهشخصحاکماست.وبرازایننوعحکومتاست.دستگاه

شناسی.درگونهدنامببرالگوازاینشرقییهاشناسینظامدرگونهکندوبهپاتریمونیالیادمی

 .(Nehme, 2016: 35)شودیوبر،الگویپاتریمونیالدرشرایطمدرنبدلبهنئوپاتریمونیالم

 در که هستند ایهشدبهنسبتمدرن یهانئوپاتریمونیالدولتیهاباورآیزنشتاتحکومتبه

نهحاکمان هاآن نبلکهغیرشخصی،قوانینازپیرویریقطاز واسطه مایتحتردهگسظامبه

 نظیر دموکراتیک ظواهر از است ممکنییهادولت.چنینکندیمجامعهحکومتبرخصیش

 موضوعاینبههمهاما باشند، برخوردار انتخابات و اساسی قوانین احزابسیاسی، ها،ارلمانپ

صورتدروحمایتنظامکهچراهستند،قطعیکامالًدولت ریاست کهتصمیمات دارند اذعان

دارانهجانبتفسیرسیاسی،احزابوگذاریقانونقوهسرسپردگیتضمینباعثور،زابزارلزوم،

.(8928:888)گلدستون،شودیمانتخاباتییهایروزیپواساسیانونقزا

برپایهتحلیلآیزنشتات،ضمنتطبیقمفهومپاتریمونیالیسمبهجهانمدرن،ژانفرانسوامدار

یترکیبیاگونهشود.لذانئوپاتریمونیالیسممیانپاتریمونیالیسمونئوپاتریمونیالیسمتمایزقائلمی

ظارتاستکهدرآنمرزمیانحوزهخصوصیوعمومیمبهمونامشخصاست.ازکنترلون

یازهیآمبرخاستهنیست،بلکهبرمبنایهاسنتنظامنئوپاتریمونیالبرپایهمشروعیتبنیادینیکهاز

وفاداریاست،درواقعشبیهنظامسلطانیکهبه–پروریازاستفادهاززوروسازوکارحامی

ازهامیرژگفتهوبر وبهآنمقیدرندیگینمهاسنتیپاتریمونیالیهستندکهمشروعیتشانرا
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.(Nehme, 2016: 35)شوندنمی

نئوپاتریمونیالیسمراتمرکزقدرتدرشخصیهااصلینظامیهایژگیساموئلهانتینگتونو

م نظامداندیرهبر گونه این در قدرت اعمال است معتقد نزدیکیو به بستگی رهبر،ها به

از برخی وی دارد. او حمایت به اتکای و او به نظامدسترسی گونه این راخصوصیات ها

.(8931:38)هانتینگتون،داندیبازیوفسادمسرپرستی،خویشاوندگرایی،رفیق

نظامبه لینز خوان برآمدهیهااعتقاد مدرن مناسبات دل از که شکلنئوپاتریمونیال اند،

نئوپاتریمونیالعناوینیها.عالوهبراین،دراکثرنظامرندیگیمیبهخودتریخصوشتریافراط

رسمیونهادهایبهظاهردموکراتیکبرقرارهستندولیقدرتاصلیمانندگذشتهدراختیار

ودولت اقتصادیایننوعکشورها نظام اجتماعیآناننیزحاکماست. پایگاه نامشخصو ها

برشمردنئوپاتریمونیالهاینظامتوانبرایاورلینزچندینویژگیعمدهرامیبهبمحدوداست.

بازی،اعطایپاداشوامتیازاتبرایجلبخویشاوندپروری،رفیقتوانبهکهازجملهآنهامی

 اشارهکرد.پذیربودندولتازنیروهایاجتماعیوفاداری،اتکابهنیروهایخارجیوآسیب

دقیق عبارتی مشروعیتبه منابع وراثتلزوماً نه سنتو نه نئوپاتریمونیالیسم در بخشتر،

ایننوعشوندینممحسوب دولتدر هانظام. قانوناساسی، وهاهیرودرظاهرداراینهادها،

.باشودیممقرراتمدوناست.بوروکراسیدولتیوانتخابکارگزاراننیزبرهمینمبناانجام

شکلونمایبیرونیسیستم،نهادهاومناسباتشاستدرحالیکهوقتیوارداینحالاینصرفاً

 ماجرا حقیقتمیشویمبطن در متفاوتاست. بسیار قضیه پاتریمونیالیسمهامؤلفه، الگوی ی

بهطورخاصاینبه قالبیجدید. درشکلو استاما نئوپاتریمونیالیسمهمحاضر وبریدر

یعمومیوخصوصیومدیریتحاکمبرهاحوزهمایزاتومیانمعنایکدرشدنعامدانهت

ایناوصافوباحکومتومنابعشاستحتیاگرداراییخصوصیباشد. مختصاتارائهبا

توانبهماهیتوسازوکارقدرتدرمصردورانمشخصازمفهومنئوپاتریمونیالیسمحالمی

حسنیمبارکپرداخت.

توانبهمدلیتحلیلیبرایارتباطدهودریکسطحتبیینی،میباتوجهبهمباحثمطرحش

هاینئوپاتریمونیالاینعاملساختاریباکژکارکردینهادهایاجتماعیدستیافت.حکومت

هاییچونپایگاهاجتماعیمحدود،فساد،شخصیبودنقدرت،ریاکاریقانونیو...باویژگی

گسترشنهادهایغبی جامعه، از دلنیازی اِعمال میبهیرمدنیو دامن را قوانین زنند.خواهی
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نمیبهماهیتدل را مدنی نهادهای به عرضاندام حکومتاجازه شرایطخواهی لذا و دهد

باتضعیفسازوکارهایمشارکتسیاسیومیانجیگریمیاندولتوجامعهازبینمی رود.

هایقانونینیزمخدوشومناینکهرویهمدنی،نهادهایغیرمدنیبالوپرخواهندگرفت،ض

سرمایه همچنین و سیاسی توسعه برای فضا برنامهلذا اجرای و نیزگذاری محور توسعه های

بایدمنتظرخشونت،کیفیتنامناسبشود.درچنینشرایطیودریکدورباطل،مینامساعدمی

مسا بود، ... و دولت ناکارآمدی بیان، آزادی نبود قوانین، که برایتواندمییلی را راه

هایسیاسیهموارکند.البتهنیازیبهگفتننداردکههاوخیزشهایاجتماعی،آشوبنارضایتی

هم نشینیاینعناصربهمعنایوقوعجبریانقالبنخواهدبودچراکهعواملبسیاریدرلزوماً

بتهقدرتسرکوبازسویهیئتهاتأثیرگذارندازجملهارادهسرکوبوالگیریانقالبشکل

میانمی به پاینظامیانرا که میحاکمه میکشدوخودجایبحثدیگریرا توانطلبداما

هاینئوپاتریمونیالشاهدکژکارکردینهادهایمطمئنبودکهبهدلیلمشکالتساختارینظام

می بزنگمختلفهستیملذا در توقعداشتحتینهادهایحاکمیتنیز هایتاریخیازاهتوان

مدلتحلیلیارایهایفاینقشتعیین کنندهخوددرحفظانسجامویکپارچگیسیستمدرمانند.

گذارد:ترینشکلخودتصویرذیلرابهنمایشمیشدهدرساده
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 شخصی بودن قدرتالف( 

 متعلق و فردی هایمهمحکومتدورانمبارکاینبودکهسیاستبهامرییکیازویژگی

 شدهبودند. گذاشته ازصحنهکنار ویتقلیلیافتهبودومردمدرایننوعنظامسیاسی شخص به

 داده مشارکت سیاست رصهع در ظاهری یابهگونه و تحمل آنجا تا صرفاً نیز مخالف یهاگروه

 به و ناچاری سر از عمدتاً نیز تحمل نکنند.این وارد خللیحاکم شخص قدرت به که شدندیم

 کامل سرکوب به ،کنندقدرت احساس دوباره وچنانچه ستاهاحکومت این ضعف هنگام

اراده از گوناگونی مظاهر به همگی جمهوری ریاست نهاد و پارلمان،دولت.پردازندیم مخالفین

نظامقضاییمصربنابههمانروابطوساختار.(8931:881یافتند)نیاکویی، تقلیل جمهور رئیس

سیاسیخاصخودهرگزنتوانستقدرتخودرابهطورمستقلاعمالکندوهموارهتابعقوه

.(Palmer, 2006)گواهاینمدعااستهایمختلفدربرهههایمصرمجریهبود.عملکرددادگاه

نگاران،نویسندگانوروشنفکرانمصرینشانازاحکامصادرهدرموردفعاالنسیاسی،روزنامه

هایویژهوانتصابقضاتتوسطداشتهاست.برپاییدادگاهقضاییعملکردجانبدارانهدستگاه

تشدیدم اینوابستگیرا یرییسجمهور نحویکه به طریقایننهادکرد حسنیمبارکاز

نستهبودقدرتسرکوبخودرانهادینهکردهوهرگونهمخالفتیرابهشدتپاسخدهد.توا

 
 فسادب( 

گیریاعتراضاتمصرداشتهفسادایکهنقشموثریدرشکلبدونشکبارزترینپدیده 

است.درخصوصفسادخانواده مبارکونخبگانوابستهبوده میانخانواده اقتصادیگسترده

مسئولبلندپایهنزدیکبه93میلیوندالرداراییداشتهو31تا۰1شدکهبینمبارکگفتهمی

ثروت بودند. اندوخته دالر یکمیلیارد بیشاز مبارکفرزندحسنیمبارکهرکدام جمال

هاینمایانحکومتمبارکحکومتیازجملهویژگییهاگیریازرانتوبهرهاارتش،اندوزی

شخصیبودنقدرتدرمصرسببشدهبودکهمبارکازدوران.(8931:888بود)نیاکویی،

،بااستفادهازالمللسازمانشفافیتبین.کندطوالنیحکومتخودبرایانباشتثروتاستفاده

،کشورهارابرحسبمیزانفسادموجوددرمیانمقاماتدولتیو8شاخصدرکیااحساسفساد

بهعبارتدیگر،اینمعیارشاخصیاستکهرتبهفساددرکند.بندیمیمدارانشانرتبهسیاست
                                                                                                                                             
1. Corruptions Perception Index 
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بندیعدددهد.دراینرتبهمیانسایرکشورهایجهاننشانمیبخشعمومییککشوررادر

جایگاهمصردرایننشانگربیشترمیزاناحساسفساداست.8نشاندهندهکمترینوعدد81

بندیبهروشنیخودگویایهمهچیزاست.رتبه
 

 : شاخص احساس فساد دوران زمامداری مبارک 1جدول شماره 

8118811281138112811381818188

CPI ۰/99/93/82/82/8/8/93/8شاخص

313181888888832888رتبه

http://www.transparency.orgمنبع:


 پروری حامیج( 

همان شد، گفته پیشتر که حامیطور رابطه پی-وجود اصطالحاً یا یکیازکالینتالیسمرو

نئوپاتریمونیالاست.صاحبمنصباناداریبیشتربهخاطرافزایشیهامهمدولتیهایژگیو

ثروتپست میهامنزلتو اشتغال را خدماتعمومی.کنندیاداری ارائه هایرژیمدرنه

درنئوپاتریمونیالاعطایمناصباداریعمومیوامتیازاتبهعنوانمر حمتیبهمقرباناست.

گوناگونرابهنفعحامیانیهانیوتمکهاتیمادی،تحتالحمایگانحمایهااینهبهعوضِ

اختیاراتتصمیمکنندیبسیجم همه باالارجاعمو به  Bratton & Van De)دندهیگیریرا

Walle, 1994: 453).بهعینهملیحزبدمکراتیکاینویژگیدرمصردورانمبارکدرقالب

نمایانبود.درواقعطیدودههمنتهیبهانقالبمصراینتنهااعضایسرسپردهحزببودندکه

حزباز این عضویتدر راه از و کرده تقسیم خود میان در را مناصبمختلفحکومتی

ازحامیانازطریقیادرواقعگسترششبکهکردند.برداریحضوردرقدرتبهرهیهارانت

اینامر.نتیجهکردیهرچهبیشترقدرتکمکمکردنامپاداش،مبارکرادرامرشخصینظ

برنامه برابر در که طوری به بوده حاکم حزب اعضای میان گسترده فساد هایوجود

.افرادیکهسودهایکالنیازگرفتمیهایفراوانیصورتسازیوتوسعهمقاومتخصوصی

دستمیقِ برنامهبلبخشدولتیبه برابر کردند.سازیمقاومتمیهایخصوصیآوردنددر
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هایدولتیرادراختیارداشتندکهترسازشرکتبخشاعظمبسیاریازاعضایحزبمالکیت

برنامه برابر مقاومتدر به را آنان امتیازاتگسترده، میدسترفتن ،داشتهایاصالحیوا

 رساند.ریمیبهچرخهفساددرکشوریااتفاقیکهخود


 ریاکاری قانونید( 

نظام نوع این لینز، و شهابی باور احترامبه دمکراتیک کارهای و ساز به ظاهر در ها

دراینگونهرژیمگذارندیم رقابت. تهدیدرااکمحشخصاقتدارکه یاگونه از سیاسی ها،

در نهادهایوداردجریاننخبگانمیاننکند، ظاهر احزابوانتخاباتنندمادموکراتیکبه

دارد.درواقعسیستمسیاسیبهمشخصینتایجمعموالًکههاستآنرقابتبرایسیاسی،مجرایی

مندومعناداریدرسیاستمشارکتبهصورتقاعدهتوانندیاستکهمردمهرگزنمیاگونه

یهاداست.گروهکنند.مظاهردموکراسیوانتخاباتوجوددارد،امامقدماتوشرایطآنمفقو

هایم.اینرژ (Shils, 1991: 27)شوندیخلقوبعدازانتخاباتنیزبالفاصلهمحومیاسیاسیلحظه

باشند،حرکتحالدردموکراسیتثبیتوپیشرفتمسیردرکهنیستندناقصیهاییدموکراس

معرضدرراخودشانکهآنبدون کنند،فظح رادموکراسیازظاهریاندمصممبلکه

تحملحدآن تاراسیاسیفضایهایمرژاین.دهندقرارآزادرقابتازناشیسیاسیمخاطرات

(.وجودنوعیانتخاباترقابتی8922:3نشود)اوتاوی،منتهیسیاسینظامتغییربهکهکنندیم

کردیدرمجلسسلفیواولیااینامکانرابرایرژیممبارکفراهممهمحیطسیاسیچندروز

و هاتودهخشمبکوشدکهادعایپیشرفتوتوسعهسیاسیکرده اینحالکاهشرا با دهد.

کنترلشدهتلقیکرد)نیاکویی،دموکراسیصوریبایددموکراسیظاهریدردورانمبارکرا

8931:888.) 



 داری تحریف شده سرمایه و(

ویژگی از براینظامیکی لینز شهابیو منئوپیهاهاییکه ذکر توسعهکنندیاتریمونیال

ایراهاییازرشداقتصادیقابلمالحظهدورهییهااقتصادینامتوازناست.اگرچهچنیننظام

یرهاتأثگراییوفسادنظامسیاسیبرتوسعهاقتصادیآنکنندامادردرازمدتشخصتجربهمی

منظورمدرنبهحاکمپاتریمونیال(.درحقیقت8939:89)شهابیولینز،گذاردمنفیبرجایمی
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ظرفیتوتوانمندیبردنباالودولتمالیتوانوبوروکراسیگسترشمسلح،نیروهایساختن

نخبگانبهدنبالمیاندرحاکمپروریحامیهزینهپرداختوجامعهبیشترکنترلاهدفبآن

نیزراجامعهبودنرسیاسیغینسبی،رفاهایجادباقصدداردکهآنتوسعهاقتصادیاست،ضمن

پسازاتخاذسیاستیها(.آنچهدرسال8931:822بخشد)پورسعید، داومتوکردهتضمین

داریتحریفشدهکهانفتاحیاهماندرهایبازرخدادمویدهمینموضوعاست،نوعیسرمایه

دهبود.طیآنامتیازاتوانحصاراتخاصاقتصادیمیانشبکهحامیانمبارکتوزیعش


 پایگاه محدود اجتماعی و اتکا به قدرت خارجیه( 

واینخودبهدلیلدارندخارجیحمایتبهباالییبرایاتکانئوپاتریمونیالتمایلهاییمرژ

اینازخارجیکارشناسیومالینظامی، هاییتواقع،حماپایگاهمحدوداجتماعیشاناست.در

درراموقعیتشوکردهنیازبیجامعهونخبگانازراکمحاصشختواندیمزیادیحدتاهایمرژ

تحکیمهاآنبرابر )پورسعید، 8931کند یکیاز823: همواره ناصر حکومتمصرپساز .)

اقتصادیونظامیآمریکایهاوسیلکمکشدهیحامیانغربدرمنطقهمحسوبمینترمهم

گیاینکشوربهغرباست.پسازعقدقراردادخودگویایمیزاناتکاووابست،بهاینکشور

کمکدالرمیلیارد83مالیآمریکاروانهاینکشورگردید.یهاصلحبااسراییلسیلیازکمک

سال فاصله 8339یهانظامیدر بزرگ8118تا دومیندریافتکننده رده در را اینکشور

هایاقتصادیدرهمینمیزانکمکننظامیآمریکاپسازاسراییلقرارداد،همچنییهاکمک

یهادرمصر،کمک8188قبلازوقوعانقالبژانویهتابود.میلیارددالر91دورهزمانیبالغبر

بزرگ عنوان به مصر به آمریکا مینترغیرنظامی محسوب جانبشدیکمکی از مصر که

دریافتم اینکمکمعادلکردیکشورهایدنیا رجیبهمصردرخایهادرصدکمک31.

آمریکابهاینکشوربودهوبدیهییهابود.البتهاینفقطآمارکمک8113-8112سالمالی

خودجایبحث...اسراییل،عربستانویکشورهایدیگرهمچونهاکمکوحجماستمیزان

.طلبدیدیگریرام


 جامعه در مصر - رابطه دولتتأثیر ساخت نئوپاتریمونیال حکومت بر 

توضیحاتد مصر ماهیتحکومتدر بخشپیشیندرباره مشخصگردیدیر شدو داده
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باماهیتحکومتمصردردورانمبارکهمخوانیهامیرژیهایژگیو نئوپاتریمونیالکامالً

توانددرتبییناتفاقاترویدادهکفایتازآنجاکهصرفبررسیماهیتدولتنمیبودهاست.

یننوعحکومتدرساحتاجتماعینیزروشنگردد.لذادرادامهسعیکند،بایدتاثیرگذاریا

.پرداختجامعهمدنیودولتشودبهمطالعهرابطهمی


 جامعه مدنی در مصر

 احزاب و سندیکاها
وتحتحاکمیتساداتسیستمچندحزبیدردستورکارقرارگرفتاما31اگرچهدردهه

شدهبودکهساختارسیاسیمصرراتغییرینداد.گشایشنسبیکنترلبهشدتایاینروندتجربه

گشتکهدرهمانزمانمهورشماریازقوانینومصوباتمکهدرایندورهپدیدآمدباتعدادبی

اصالحاتقانونیبسیاریبرایهایاندکباقیبرایتحدیدآزادی اینرو، از وضعشد. مانده

بنابهیکی.Hala, (2006))ریواختیاراتویصورتگرفتریاستجمهوافزایشنامحدوددوره

حکومتمصرکههماناریاکاریقانونیووجودسازوکارهایصوریدمکراتیکهاییژگیازو

دارومریزبودهاست.درسالایامنیتیوکجبود،رابطهحکومتبااحزابسیاسیهموارهرابطه

کرد.وضعشدقیودیبرآزادیتشکیلاحزاباعمالمیکهتوسطسادات۰1قانونشماره8333

هاموردازسویدادگاهستبایبسیاریازاحزابدرزمانساداتونیزمبارکبرایتشکیلمی

گاهمجوزفعالیتپیدانکرد.المسلمینهیچگرفتند.تحتهمینقانونبودهکهاخوانقرارمیییدتأ

رداحزابرییداینقانونحقتأ اموراحزابسیاسیمییا بهکمیته رییسشورایادا از که د

ووزیرپارلمانیتشکیلمی وزیرکشور، وزیردادگستری، مشورتی، قانونشماره حتی92شد.

تأسمحدودیت روند بر بیشتری میسهای اعمال آنچهکردیحزب حزبمسوول رهبر مثالً .

یسهاییرابرایتأسمحدودیت8338سال812رسانندبود.قانونهایحزبیبهچاپمیروزنامه

سببتضعیفاپوزیسیونپیشگفتههای.محدودیت(Fahmi, 2002: 69)احزاباسالمیوضعکرد

 کشور در جنبشاخوانشدقانونی بزرگ. که چند هر اماالمسلمین بود مصر اپوزیسیون ترین

عضواینجنبشکهبه8118،22امبرگاهمجالفعالیتقانونینیافت.درانتخاباتسراسرینوهیچ

نفر889ایقرارگرفتند.نیروهایامنیتیصورتمستقلدرانتخاباتپیروزشدندتحتفشارفزاینده

المسلمینبازرگانبرجستهمصررابهاتهامارتباطنزدیکبااخوان81طوروهمیندانشگاهاستاد
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حسنیمبارککههموارهاخوان دستگیرکرد. نادیدهگرفته،آنانرا تهدیدیعلیه»المسلمینرا

هاآرامآرامبهمصری«آزادیخانه».بنابهگزارش(Economist, 2007: 57)خواندمی«امنیتملی

بودندکهامکانتغییرحکومتبهشیوهایننتیجه طیسیسالرسیده ندارند. ایدمکراتیکرا

اجازه تنها بود حزبدمکراتیکملی کنترل در که احزابسیاسی کمیته مبارک، زمامداری

.ایمننور،تنهارقیبجدیحسنی(Freedomhouse, 2003)دوحزبسیاسیجدیدرادادیستأس

برگزاریانتخاباتآزادومنصفانهباوجودوعدهویمبنیبراباتوپسازانتخاندکیمبارک

دستگیروزندانیشد.

اندکههموارهازسویدولتتحدیداینیزازجملهنهادهایمدنیبودهسندیکاهایحرفه

میلیوننفرعضو8/9ایبابیشازسندیکایحرفه88.مصردردورانمبارکصاحبشدندیم

اینحقیق متوسطتحصیلکردهبود. طبقه منافع تبلور تجلیو سندیکاها بودهتکه اند،مصر

بهعنوانمثال(Fahmi, 2002: 107).ددرآمدهبوممصررژیترسونگرانییبرایمنبعبههمواره

دکهدنایخودواردفضاهاییشدهبوسندیکاهاییچونسندیکایوکالبهدلیلماهیتحرفه

 ,Salwa)دولتبودهاستمثلحمایتازحقوقبشروقانوناساسیعرصهترکتازییشههم

هاییبرایننهاداعمالکندواینکارراباتامحدودیتکردی.ازاینرودولتتالشم(1995

مداخلهدرامورسندیکاهابهچهارشکلانحالل،مداخلهدرانتخاباتسندیکایی،استفادهاززور

 (Fahmi, 2002: 108). دادمیهاانجامالیتآنوتهدیدبهممنوعیتفع



 مطبوعات و فضای مجازی
همه مالکیت دولت بود. تهدید مورد مبارکهمواره دوران مصر در مطبوعات آزادی

دراختیارداشتدرسالرسانه دولتقانونمطبوعاتجدید8338هایتصویریوصوتیرا

اینقانونبهدادگاهکردمیتردیگریراوضعکردکهآزادیبیانرامحدود دادهااجازهمی.

.مورددیگرمحدودیت(Ibrahim, 1995: 7)روزنامهنگارانراپیشازتفهیماتهامبازداشتکند

گشت.درواقعدولتهایمدنیوفردیبهقوانینمربوطبهاستفادهازاینترنتبرمیبرسرآزادی

تهدیدی اینترنترا از استفاده میمصر قلمداد خود رییسمرکزبرای رفعترضوان، کند.

کافینتزمانیحسنیمبارکاطالعاتکابینه داشتکه بایاعالم قرارستها تحتکنترل

تواندبرایکشورتهدیدآمیزباشدنظارتشود.برموادارسالیازطریقاینترنتکهمیوگیرند
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رابرعهدهداشت.کاربرداینترنتدرمصرهانقشاصلینتکافیوزارتکشوردرکنترلاین

درسالبرمی8339بهسال گیرینسبتبهکاربراناینترنتراپلیسمصرسخت8118گردد.

هایخارجیاشرامابراهیمبهاتهامارسالاطالعاتنادرستبهسازمانل،آغازکرد.بهعنانمثا

بهزندانافتاد.احمدهریدیصاحبهایمدنیهایحقوقبشر(درموردنقضآزادی)سازمان

 ,hrinfo.net)ماهزندانمحکومشد2بهجرمنوشتنمقاالتیدراینترنتبه«میثاقالعربی»وبالگ

اینکشوراز.درموردمصرمنتشرکردهبودIFCالمللیبندیکهموسسهمالیبیندررتبه.(2004

بود88هایاینترنتینیززانامنیتسرویسدهندهوازلحاظمی88نظرکاربراناینترنتیدررتبه

(Foreignpolicy.com, 2004)
در داشت. اینکشور ناامنیفضایمجازیدر از ایننشان که

کندکهنشانهرسالهآمارهاییرامنتشرمی8آزادیهایسیاسی،موسسهخانهخصوصآزادی

یردرواقععملکردحکومتمبارکهایسیاسیدرکشورهااست.جدولزدهندهمیزانآزادی

مدنیکههایی.بهعنوانمثالدرزمینهآزاددهدیمنتهیبهسرنگونیویرانشانمیهادرسال

ازآنسخنرفت،طیدورهششسالهمربوطه،اینکشوریکیازبدترینآمارهارادرتریشپ

وکندیصدقمیناًینیزعاینزمینهدرجهانداشتهاست.همینمورددرخصوصحقوقسیاس

.دادیاینکشوررادرردیفغیرآزادترینکشورهایجهانقرارم


 مصر  : شاخص آزادی 2جدول شماره 
سال



شاخص
811281138112811381818188

هایمدنیآزادی
=غیرآزاد(3=آزاد،8)

222222

حقوقسیاسی
=غیرآزاد(3=آزاد،8)

22 2 2 2 2 

یمطبوعاتآزاد
=غیرآزاد(811=آزاد،8)

282883212128

بندیآزادیرتبه
=غیرآزاد(3=آزاد،8)

2 2 2 2 2 2 

www.freedomhouse.orgمنبع:

                                                                                                                                             
1. Freedom House 
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 بخش خصوصی
میراثدورانزمامداریجمالعبدالناصرمداخالتحکومتدرامراقتصادبود.ویازیک

شدتبرنامه به اقتصادی پمشی نظارتیرویمیریزیشده و کنترل آن دولتدر که کرد

گرایانهجایگزینیوارداتوسیاستدرونکردمیهایمهماقتصادیاعمالایبربخشگسترده

.صنایعدولتیوبهخصوصکارخانجاتپرهزینهوکم(Louis and others, 2003)شددنبالمی

اقتصادمصردراینهایدولتیمشخصهدهبودنشرکتبازده،میزانحقوقبگیرانباالوزیان

هابود.رژیمانقالبیبهریاستجمهوریناصردرواقعرژیمیاقتدارگراومتمرکزبودکهسال

برنامه حاوی انقالبی ایدئولوژی عربی، سوسیالیسم آن اصالحاتایدئولوژی برای جامع ای

کم شکافارضی، و افزایشکردنفاصله اجتماعی، وهایطبقاتیو اقتصاد کنترلدولتبر

پیامداینامرامامالکیت(Winter, 1995: 49)هایقضاییوآموزشیبودسازیسیستمیکسان .

سنگینودرنتیجهنحیفشدنبخشخصوصیوفراریهایمدیریت،فساد،بدهءناکارآمد،سو

مبارکاینسیاستکنارسرمایه البته دورانساداتو در گذاشتهشدوگذارانخارجیبود.

خارجیبازشد.یهایگذاردرهایاقتصادمصربهرویسرمایه

حکومتاگر  جذب راه در را چشمگیرییهاتیوفقمآخر سال هفت در مبارک چه

 سرعت به 8181سال در خارجییدرآمدها و هایگذارسرمایه داشتومیزان خارجی یهاهیسرما

تالشبرایخصوصی افزایش بیکاریسازیمنیافتاما و فقر نابرابریو افزایشفساد، به جر

 شدن برچیده اینکه ضمن وهایارانهگردید مخالفحکومتساخت)آجیلی را وسیعی گروه

اقتصادییهاتیفعالبرایمصرخصوصییهادرحقیقتشرکت (.893۰:8۰8کشاورزمقدم،

همانماهیت(Elagati, 2013: 2)بودندمواجهیبسیارموانعباداخلکشوردرخود مشکلبه .

آخررااولوپروریوخویشاوندساالریحرفگشتکهدرآنحامینئوپاتریمونیالرژیمبرمی

هامانعازکارآمدی.درحقیقتفسادگستردهوعمیقدراجزاوارکاناداریایننوعنظامزدیم

گسمیهایاستاجرایس شبکه به حاکمانبرایحفظاقتدار زیرا هبهتردهشود و عطایا هاایاز

.(Snyder, 1002: 28)دزیغیررسمیفسادرادامنمیهاوهمینبدهبستانشوندیمتوسلم

شرکت۰23درمصرزمانمبارکحدوددادمینشانهابررسیراثباتاینمدعا،نتایجد

مالکیت، داشتکه مدیریتوجود یا خانوکنترل با که بود کسانی عهده بر مبارکشان اده

پست یا افراد این داشتند. نزدیکی حزبیهاارتباطات عضو یا داشتند دولت در سیاسی
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اگرچهشرکت بهخاطریهادموکراتیکملیبودند. مزبوربهظاهرعملکردخوبیداشتنداما

امتیازاتخاصبررویدیگرشرکت برخورداریاز واسطه به رقابتعادالنه از تأثفرار یرها

هاتمایلداشتندکهموانعتجاریکهاینشرکتدادینشانمهابررسی.نتایجگذاشتندیممنفی

دوربزنندوبهنحونامتناسبیاز شهرکانرژی،دستهاییارانهرا صنعتی،یهایابیبهزمین،

حکومتیویاهاییارانههادرواقعبهخاطرسودباالیاینشرکتشوند....بانکیویهاوام

شرکت این فعالیت حوزه بود. حکومت با سازارتباطاتشان و ساخت امالک، معامالت ها

دراختیارداشتندتجارت،معدنوکارخانهبودکهبهنوعیانحصاراینبخش را  ,Diwan)ها

Keefer and Schiffbauer, 2014: 13- 24.)درجدولزیرنتایجهمینمطالعهصورتگرفتهنشان

واقعبهدرپیشازسرنگونیمبارکدارد.یهااریاندکبخشخصوصیدرسالگذازسرمایه

گریمنتجعلتنبودشفافیتدرعملکردهایاقتصادیکهناشیازمیراثسوسیالیسموتصدی

ازآنبودیکبخشخصوصیوابستهبهحکومتدرمصرسربرآوردهبودکهبخشبزرگیاز

دربراختیارداش هرچهسهماینبخشبیشتربودمیزاناثرگذاریسرمایهاقتصادمصررا ت.

.(Samiha, 1998)شدخصوصینیزکمترمی


 گذاری خصوصی اندک و فرار سرمایه باال : سرمایه2تصویر 

(Diwan, Keefer and Schiffbauer, 2014: 18) منبع:


وکاراییدرضعفمصر،نیازهایتأمیندرآزادسازیهاییاستسکارآمدیازنظرصرف 
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یاستسایناجرایدرفساد شایدهاآنازحاصلبحرانشدتبرها وجودصورتدرافزود.

ساختمیکشورعایدبهترینتایجهایاستسایناجرایترشفافاقتصادیونظامسیاسییک

سعیدیمسعودنیا) و 8938حیزانی، تحتهدایتبانکجهانیو.(839: مصر زمانیکه از

هایبسیاریدررادرپیشگرفتشاهدمقاومتسازیالمللیپولسیاستخصوصیوقبینصند

آوردنددربرابرکسانیکهسودهایکالنیازقِبلرانتبخشدولتیبهدستمیبرابرآنبود.

واقعاینامربهصورتمانعیدربرابررشدالفیکردندسازیمقاومتمیهایخصوصیبرنامه

 دارومریزشدنحرکتتوسعهدرمصرگردید.جدهکهسببکاقتصادیدرآم
 

 : وضعیت آزادی محیط اقتصادی و حقوقی در مصر3جدول 

www.freedomhouse.org منبع:
 

 ها و آزمون فرضیه تحقیق تحلیل داده
همان ماهیتنئوپاتریمونیالحکومتمصر مشخصشد، که راطور جامعه با آن رابطه نوع

بهقدرتیایویژگیشخصرییسحکومتتمرکزقدرتدردستان.تاثیرخودقراردادتحت

پالستیکدیبخشیم مهر نهادهایحکومتیتبدیلبه حامییفرمانکه پروریوهایویشوند.

وامتیازاتاقتصادیبرایهاتیخویشاوندساالریکهخودازعواملفسادبودسببانحصارموقع

محدودحلقهافرادمرتبطباخاندانحاکمشدهبود.ازطرفیپایگاهمحدوداجتماعیرژیممبارک

گیرینهادهایغیرمدنیدرکشورشد.رتنیازیویبهجامعهراافزایشدادهولذاموجبقدبی

یسیاسیوهایشانازصحنههاسبببیرونماندناحزابوبرنامهگیریمتمرکزبودنروندتصمیم

درواقعاحزابسیاسیمصربهصورتاغیارگفتمانکوچکشدندایره سیاستگذاریشد.

ازگذاریسیاستبایستدرعرصهحاکمرژیممصردرآمدهبوداندکهنمی هاواردشوند.اساساً

811281138112811381818188

آزادیمحیطاقتصادی
=غیرآزاد(91=آزاد،8)

828282828882

محیطحقوقی
=غیرآزاد(91=آزاد،8)

88888888888۰
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هانیازیآنآنجاکهتواناییفرمانروایاننئوپاتریمونیالبرایباقیماندندرقدرتبستگیداردبهبی

توقعداشتکهدورانویبهنباید (،لذا8939:81دربرقراریاتحادباجامعهمدنی)شهابیولینز،

اینعواملسببتضعیفجامعهمدنیوبیرونماندنتقویتجامعهمدنیانجامیدهباشد.مجموعه

د.سیاسیگردیبسیاریازچرخهمشارکت

هایسایرنخبگانمحرومماندههاوبرنامهعدمچرخشنخبگانعرصهسیاستازایدهدرنتیجه

رژیمدریهامخربیداشت.باوجودتالشریهایدیگرهمچوناقتصادنیزتأثکهاینامردرحوزه

تتوسعهاقتصادی،ازآنجاکهمقدماتتوسعهکهایجادشرایطمناسبکسبوکاروتدوینجه

نشد،نتیجهامرنهتنهابهرفاهوبهبوداوضاعاقتصادیفراهمگاهقوانینومقرراتشفافاستهیچ

مردمنینجامیدکهموجبفقروبیکاریگستردهبهویژهدرمیاناقشارتحصیلکردهشد.مطابق

آمارهای ی هریتیجکه مبنیاد منتشر را سالکندیآن در مصر حکومت لحاظیها، به مزبور

گذاریدردورهزمانیموردبحثهموارهدرردیفکشورهایمالی،پولیوسرمایهیهایآزاد

بودهکه8188وتنهادرسالمالیگرفتهیغیرآزادوسرکوبگردرزمینهمحیطکسبوکارقرارم

آزادجایگرفتهاست.بهنسبتگذاریدرمیانکشورهایمینهآزادیسرمایهدرز


 : وضعیت آزادی تجارت در مصر 3جدول 

811281138112811381818188

حقوقمربوط
بهمالکیت

۰1
سرکوب
شده

۰1
سرکوب
شده

۰1
سرکوب
شده

۰1
سرکوب
شده

۰1
سرکوب
شده

81
سرکوب
شده

آزادیپولی
2/39

بسرکو
شده

2/22
سرکوب
شده

3/23
سرکوب
شده

3/28
سرکوب
شده

8/2۰
سرکوب
شده

2/21
سرکوب
شده

آزادی
گذاریسرمایه

81
غیرآزاد

81
غیرآزاد

81
غیرآزاد

81
غیرآزاد

81
غیرآزاد

28
نسبتاًآزاد

آزادیمالی
91

سرکوب
شده

91
سرکوب
شده

۰1
سرکوب
شده

81
سرکوب
شده

81
سرکوب
شده

81
سرکوب
شده

 www.heritagefoundation.orgمنبع:
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درزمینه8331درخصوصکیفیتمقرراتوقوانیناگرچهقوانینبسیاریازاواسطدهه

طورکههندوساوالمیکاویدرگزارشخودگذاریبهتصویبرسید،اماهمانتشویقسرمایه

هیتمبهمودلبخواهانهها،مااند،نبودیکچارچوبمشخصبرایاصالحاتوبازنگریآورده

می ارجاع دیگری قوانین به اغلب که معنی بدین آنقوانین یا اصالحدادند نقضیا را ها

قانونمی سرعتیکه تصویبمیکردند، رویهها اعتبار و مخدوشهایقانونشدند گذاریرا

جهتسببناامنیمحیط،.سببگشتکهیکچارچوبقانونیمشخصوثابت..کردندومی

وجودنداشتهباشدودرنتیجهبسترهایالزمبرایپایاهایتوسعهگذاریواجرایبرنامهسرمایه

.(Louis, 2003)فراهمنیایدقدرتمندگرفتنبخشخصوصی

وعادیاقشاربیندربیکارینرخبرابر81دانشگاهکردگانتحصیلمیانیکاریبمصردر

اقتصادییتوضعتنهانهاقتصادی،نئولیبرالهاییاستسایاجر با.است جامعه کردهغیرتحصیل

افزودغنیوفقیرشکافبربلکهنشد،بهترعربیکشورهایجوانان امنیتونیز نبود در

یاستسیافت.افزایشاقتصادیهاییاستاینسازبرآمدهمتوسططبقهپذیریآسیباقتصادی،

وهزارهزارانآندرکهشدمتعددیهادانشگاهکردنوبازآموزشینظامگسترشباعثانفتاح

رومحدودیورقابتیکاربازارباولیجذبدانشجوهایلیونممانندمصر،کشورهاییدرحتی

برآوردهکند.آشناییراالتحصیلفارغهمهایناقتصادیانتظاراتنبودقادرکهشدندیمبهرو

متوسططبقهجایگاهباو...(وآشناییماهوارهسبوک،فیجمعی)اینترنت،ارتباطوسایلباهاآن

)حاجیناصریواسدیحقیقی،افزایدیهامآننسبیمحرومیتاحساسبرغربینیزکشورهای

8938:812).


 : وضعیت تورم و بیکاری در مصر به درصد4جدول 

811881128113811281138181
2/۰8/38/28/813/33/81تورم
۰/883/818/33/2۰/38/3یبیکار

 http://www.economywatch.com/economic-statistics/country/Egyptمنبع:



خودجوشیهااعتصابوتظاهراتشاهد8111سالزابهلحاظثباتسیاسیرژیممبارک

نکاالزهروهقاهرویژهبهمصریهادانشگاهدر اینزمانیتمدکهبوداینتوجهقابلتهبود.
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برایخاصیهماهنگییایریزکهبرنامهاین بدون یافت،ادامهخودجوشصورتبههااعتصاب

)موسسهگرفتهانجامآن  ابرار باشد 8938معاصر، پس3۰: درمبارکحسنیپیروزیاز(.

بودیم.دانشجوییاعتراضاتدرچشمگیریشاهدگسترش،8112جمهوریریاستانتخابات

موردرسید.822به8112موردبودکهدرسال818؛8118ثبتشدهدرسالیهاتعداداعتراض

فقرهشدامادرسال28۰بارهبالغبربراساسآمارمرکززمیناینرقمبهیک8113درسال

اعتراض8112 تعداد باالترین فوریه بخشماه در را ها مختلفیعنی داشت28های .مورد

وبیشترینحجماعتراضات8113مورداعتراضرابرایسال281محاسباتبعدیعددباالی

.(8938:88۰معاصر، ابرار متعلقبهطبقهمتوسطبود)موسسه

اشارهشد،درایندورانشاهدسرکوبفعاالنوتریشطورکهپازنظرخشونتسیاسیهمان

داشت مبارکادامه متدورانحکو تمام در که العادهفوق وضعیت مخالفینسیاسیبودیم.اعالم

 نظر از که را ییهاپرونده و براند بهحاشیه را قضایی دستگاه که دادیم حکومت به را امکان این

نظامیمنتقل غیرنظامی یهادادگاه از داشتند، حساسیت سیاسی کندبه 8922)اوتاوی، در83: .)

هاییرکوبناآرام.سکردیواقعحکومتمبارکهرگونهچالشبالقوهرابهشدتسرکوبم

گرانهبامدنیودانشگاهی،برخوردخشنوسرکوبهایسازمانعمومی،کنترلشدیدجدیدو

المسلمینباشکنجهونقضحقوقبشراخواناعضایوهمچنینبازداشتگستردههکفایجنبش

.(8931:888گرایانهحکومتمبارکبود)نیاکویی،تنهابخشیازاقداماتسرکوب

جامعهمدنیوبخشخصوصیبهمحاقرفتندونتوانستندنقشمهموفوقعواملۀیجدرنت

کهنهادهایمدنیرفتاشارهتریشایفاکنند.پگریمیاندولتومردممیانجیخوددریحیات

ثیرگذاریتأغیرقابلانکاریدرتقویتمشارکتبهمنظوریربهعنوانمدافعحقوقشهروندیتأث

یگذاربرسیاست دارند. بهواسطهماهیتدرحقیقتهایعمومیبرعهده جامعهمدنیمصر

حبهدل نمخواهانه پیدا اندام عرض برای جایی سازمانکردیکومت نتیجه در مدنی یها.

طریق از را هاآن و کرده کانالیزه را اجتماعی و اقتصادی هاییتفعال در مردم نتوانستندمشارکت

 تأثیرگذاری برای قدرتمند یهاگروه در سازماندهی فرآیند تقویتکنند. گذاریسیاستبر

همیناتفاقدرموردبخشخصوصیبهعنوانعاملتولیدثروتوایجادرفاهدرکشورنیزرخ

از حکومت با فراقانونی روابط رهگذر از که غیررسمی یکبخشخصوصی وجود داد.

الزمبهبخشهاییاییدهبودندامکانپواقتصادینابرابریدرکشوربرخوردارشیهافرصت
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.باایناوصافاگربخواهیممباحثمطرحشدهدراینبخشرابهدادیرانمخصوصیواقعی

صورتنمودارنشاندهیمبدینصورتخواهدبود:










 

 
































 

 
حکومت 

 مصر

 

 خشونت

شخصی 
 بودن قدرت

 
ریاکاری 

 قانونی

پایگاه 
محدود 
 اجتماعی

داری  سرمایه
شده تحریف  

 
بود نهادهای ن

 نظارتی
 

 
نیازی از  بی

 جامعه
 

گسترش  
نهادهای 
 غیرمدنی

 فساد 

 
دلبخواهی بودن 

 قوانین

پروری حامی   

کیفیت بد  
 قوانین

ناکارآمدی  
 دولت

عدم نظارت 
 بر فساد

عدم وجود 
یت محاک

 قانون

نبود آزادی  
 بیان

 

 انقالب



 (82)پیاپی82بهار،82شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 222
 

 گیری نتیجه

علتوقوعانقالبمصرراوجهساختاریسیستمسیاسیبهکوشیدباعنایتحاضرپژوهش

بررسی مبارکانجامید حسنی سرنگونی به مفهومکندکه مبنای بر مقاله چارچوبنظری .

جامعهونهاددولتشدوسعیشدبدینترتیبخطارتباطیمیانریزیپینئوپاتریمونیالیسم

شود وکشیده بررسیماهیتو در لدوهاییژگی. مشخصشدتدر درکهمصر رژیممصر

شاخص خوانیوهمحکومتنئوپاتریمونیالهمیهادورانمبارکبا در تحلیلپوشانیدارد.

پروری،پایگاهمحدوداجتماعی،شخصیبودنقدرت،حامیچنیندولتیبهفساد،هاییژگیو

جاییبرایتواندیچنیننظامیهرگزنموبهاثباترسیدکهداریتحریفشدهاشارهشدسرمایه

سازیبازکند.نهادهایمدنیوبخشخصوصیدرامرتصمیم

تقنینیسببتالش قضاییو دستگاه مسخماهیتنهادهایسیاسیهمچون حکومتدر

وجود شد. مبحثریاکاریقانونیبداناشاره در که بود شده ایننهادها جانبدارانه عملکرد

برایسرپوشگذاشتنبرماهیتشخصیقدرتدرواقعتنهادرنهادهایصوریدمکراتیک

ونهادهایمزبوربههمانروابطوساختارسیاسیخاصخودهرگزنتوانستندقدرت مصربود

هایمصردرخودرابهطورمستقلاعمالکنندوهموارهتابعقوهمجریهبودند.عملکرددادگاه

ریقایننهادتوانستهقدرتسرکوباینمدتگواهاینمدعابودهاست.حسنیمبارکازط

قانونینیزاینروندراخودرانهادینهکردهوهرگونهمخالفتیرابهشدتپاسخدهد.فسادوبی

تقویتوتشدیدکردهبود.

کهجامعهمدنیدیدیمیهامؤلفهینتردرخصوصجایگاهنظامحزبیبهعنوانیکیازمهم

 مصر حکومت اقتدارگرایانه کلمهاهیت واقعی معنای به نتوانند مصر احزاب تا شد سبب

محدودیت بهانجامبرسانند. هایقانونی،عدمدسترسیبهانحصاردولتیکارکردهایخودرا

هاوبسیاریازمشکالتدیگرسببناتوانیاحزابازهاوانحاللرادیووتلویزیون،دستگیری

 بود. حزبحاکمدمکراتیکملیشده حزبرقابتبا اینتنها دههگذشته واقعطیدو در

سیاست کلیه و زده پارلمان در را آخر و حرفاول که بوده وگذاریدمکراتیکملی ها

اینحزبعملیواجراییشدهاست.درخصوصمطبوعاتوییدهاتوسطوباتأگیریتصمیم

نیزهمینرویهمشاهدهشد.یاحرفهیکاهایسند

هم بخشخصوصی مورد حوزهدر این تقویت مانع خویشاوندپروری و فساد چرخه ین
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سودهایشدمی که اعضایحزبحاکم میان گسترده فساد وجود نتیجۀ در مثال عنوان به .

سازیاتخاذشدههایخصوصینددربرابربرنامهدآورکالنیازقبلبخشدولتیبهدستمی

خصوصیغیررسمیکهدراختیارکهبخش.ضمنایندادندصورتمیفراوانییهامقاومت

بسیاریازاعضایحزبحاکموافرادوابستهبهحکومتبودکنترلبخشاعظماقتصادکشور

وجودسرمایه با دردستداشتولذا خارجیخوبیکهدراینکشوروجودهاییگذاررا

تصمیمهرگزواقعیداشتبخشخصوصی اثرگذارهایگیرینتوانستدر اقتصادیکشور

درنتیج فقر،فساد،سوءمدیریت،بیهاییشپوۀباشد. قانونی،نامیدینسبتبهآیندهدرفوق،

ماندهیعنیارتباطیواینترنتجامعهمصررابهتنهاگزینهباقیهاییکناررشدروافزونتکنولوژ

انقالبسوقداد.
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