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مقدمه
اگرچهچندینسالازوقوعآنچهکهبه«بیداریاسالمی»یابهاصطالح«بهارعربی»نامبردار
مستبدسالهااستکهبهسرآمده،امااین

میگذرد وعمربرخیازاینحکومتهای 
است  ،
پدیدههمچنانجایبحثوبررسیدارد.تحوالتدومینووارخاورمیانهعربیکهازسال8188
میالدی آغاز شد از جمله حوادث شگرف ساحت سیاسی منطقه و جهان بود که بسیاری از
تحلیلگرانرابهشگفتیواداشت.دیکتاتوریهایخودکامهمنطقهکهسالهایجنگ

ناظرانو
یدئولوژیها گذرکردهبودند.

سردراتابآورده،ازدورانفروپاشیکمونیسموعصرپایانا
اکنوندربرابرموجخودجوشبرخاستهازدلجامعهقافیهراباخته،یکیپسازدیگریعرصه
را برای ورود بازیگران جدید ترک کردند .مشکالت الینحل سیاسی در کنار گرفتاریهای
چارهایجزفروپاشیبرایآنمتصور
اقتصادیچناناینرژیمهارابهبنبستکشانیدهبودکه 
نبود.درتحلیلچراییوقوعاینتحوالتنظریاتبسیاریمطرحوازمنظرهایمتفاوتیبهوجوه
مختلفاثرگذاردرپویشهایاینجوامعنگریستهشدهاست؛ ازنقشجهانیشدن،گسترش
فناوریهای ارتباطی ،بسط فضای مجازی و شبکههای اجتماعی گرفته تا فساد ،بیقانونی
تحملناپذیر ،فقر ،بیکاری و عدم حمایت کشورهای غربی حامیِ این حکومتها همگی در

تبیینعللتحوالتمزیورموردکنکاشقرارگرفتهاند.اینمقالهقصدداردبااستفادهازرویکرد

خوانشتازهایازاینمهمارایه دهدبهاینمعناکه

ساختاریِ خوانلینزازدولتنئوپاتریمونیال
ازآنجاکهبهباورنگارندگانرویکردیچندعلتیبوده،اینظرفیتراداردکهنگاهجامعتری

بر ابعاد مختلف موضوع بیفکند و درک روشنتری از علل وقوع تحوالت پیشگفته فراهم
آورد.بررسیماهیتحکومتمصروویژگیهای آنکهپیامدهایخاصیبرجامعهبههمراه
داشتهاینامتیازرابهاینپژوهشمیدهد کهعوامل دخیلدرانقالبمصرراموردامعاننظر
قراردهد.


پیشینه تحقیق
ادبیاتمربوطبهتحوالتخاورمیانهبهلطفپژوهشهایصورتگرفتهادبیاتبالنسبهپرو
شمندانوصاحبنظرانمختلفپسازوقوعحوادثمربوطهسعیکردهانداز

پیمانیاست.اندی
منظرهایگوناگونیحوادثفوقراموردواکاویوتجزیهوتحلیلقراردهند.ازاینروبه
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علتتنوعوفراوانیسابقهبررسیموضوع،برخیازمهمترینموارددراینجامورداشارهقرار
میگیرد.

ریشههاوعللشورشهایعربی»8188ضمنبررسی
کمالالدینعثمانصالحدرمقاله« 

هایحوادثمربوطه،یادآورمیشودکهبهارعربینشاندادهادعایبسیاری

خاستگاههاوزمینه
ازصاحبنظراندرمورددولتهایاقتدارگرایعربیکهمردمدرآنبهعلتقدرتبیشاز
حددولتهاهیچنقشیندارند،نادرستبودهاستچراکهبهاتفاقمردمدراینجوامعتوانستند

نقشمهمخودراایفاکنند.ازنظرصالحتوزیعنامتوازنمنابعاقتصادی،فقروبیکاری،ماهیت
خشن رژیمهای عربی و البته فساد دالیل شکلگیری اعتراضات مزبور قلمداد میشوند .البته
رویکردنویسندهدرمقالهمزبوربیشتررویکردیاقتصادیبوده وریشههای بحراندرتمامی
کشورهاییکهدستخوشانقالباتمردمیشدندازاینمنظرواکاویشدهاست.
منصور معدل در بررسی انقالب مصر در مقاله گزارشگونه خود با عنوان «بهار عربی و
مجموعهایازنظریاتمربوطبهتضادسیاسی،بسیجمنابعو

انقالبیونمصر:پیشگویانمشارکت»
نظریههایفرصتسیاسیوسازمانیازیکسوونظریههایمرتبطباجامعهتودهایومحرومیت
گیردتاباباالبردنتوانتبیینیمقالهدرکواضحتریازپدیدهمزبورراارایه


نسبیرابهکارمی
دهد.ویدربررسیعللمشارکتمردمدرانقالبمصرضمنارایهدادههای فراوان بهاین
هایعلیهحکومتودیدگاههای

بندیمیرسدکهدررخدادنحادثهفوقدودستهدیدگاه


جمع
خواهان نظم سیاسی -اجتماعی جایگزین دست اندرکار بودند .مدیومهای قدرت ارتباطی
همچون اینترنت ،موبایل و مطبوعات مخالف ،ویژگیهای مردمشناختی مانند ذکوریت،
داشتهاند.در ارزیابیمقالهمزبورباید
شهرنشینیو ...در تقویتمتغیرهایمزبورنقشمهمی 
عنوانکردکهنگاهمعدلدرمقالهمزبوربیشترنگاهیروانشناختیاستکهبهتغییرایستارهاو
کنندگانمربوطمیشودتاویژگیهاوضعفهایساختاریخودسیستم.


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

میکوشدباتمرکزبرجنبششباب الثوره 

میپردازدودراینراستاششفاکتورمهمنارضایتی،احساسات،منابع،هویتجمعی،فرصت

سیاسی و استراتژی را در این مطالعه شناسایی میکند .رنیک با تحیلی روایی 8مواد تجربی
1. Narrative Analysis.
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گردآمده از تحقیقات میدانی و روشهای کیفی سه دوره زمانی شکلگیری جنبش جوانان
انقالبیرامدنظرقرارمیدهد.نویسندهاگرچهبانگاهیکیفیبهبررسیعواملدخیلدرانقالبی

شدنجوانانمصرمیپردازد،امامطالعهچراییانقالبمصرمحتاجنگاهجامعومانعتریاست

بهنحویکهتمرکزبریکگروهخاصبهعنوانکنشگرانانقالبیسببمغفولماندندیگر
علل و زمینههای انقالب میشود .البته نویسنده خود در مقاله ادعای بررسی همه عوامل و
بسترهایشکلگیریانقالبراندارد.

تحوالتاخیرخاورمیانهوشمالآفریقا:ریشههاوپیامدهایمتفاوت»در

نیاکویی درمقاله«
راستایبررسیتحوالتشمالآفریقاسعیکردهبامددگرفتنازنظریهگلدستونبهمطالعهعلل
وقوعتحوالتمزبوربپردازد.عدممشروعیتسیاسی،بسیجاجتماعیمخالفانوبیتفاوتیارتش
ونیروهایبینالمللیازنظراینمقالهعللاصلیسقوطمبارکبودهاست.دراینکهعوامل

مزبوردروقوعانقالبدخیلبودهشکینیستامابهنظرمیرسدمقالهفوقبهجایعلتبیشتر
معلولیابیکردهوتوضیحندادههمینعواملاصالًچراشکلگرفتهاند.

درمقاله«واکاوینقشاینترنتورسانههایاجتماعیجدیددرتحوالتمنطقهخاورمیانهو
سازیهایاجتماعیبهمنظوربسیج
هایارتباطیدرشبکه 

شمالآفریقا»نویسندگانبهتأثیررسانه
اندمیپردازند .اینمقالهنیزتاحدودزیادیبههمان

مخالفانکهعمدتاًازقشرجوانمصربوده
دچاراستچراکهنگاهیتکپایهبهانقالبمصرداردبهاینمعنا

مشکلمقالهبهارعربیو»...
همینموضوعدرمقاله
کهتنهابهانقالبیونمیپردازدوبامشکالتساختاریرژیمکاریندارد .

«واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر» نوشته سعید حاجیناصری نیز
مانطورکهازنامشپیداست،بهبررسینقشطبقهمتوسطروبهافولمصر
صادقاستکه،ه 
پردازدوبرنامههایاقتصادینئولیبرالراعلتنابسامانیودرنتیجه،خشماین


درانقالبمصرمی
بررسیمقایسهای

طبقهراعلتاصلیانقالبمصرعنوانمیکند.سعیدفرزادپورنیزدرمقاله«

انقالب اسالمی ایران و انقالب مصر» با مدد گرفتن از نظریه «فرصت سیاسی» در چارچوب
جامعهشناسی جنبشهای اجتماعی سعی در اثبات این فرضیه دارد که انقالب اسالمی ایران

فرصت سیاسی مناسبی برای جنبش انقالبی مصر فراهم کردتا در زمانی کوتاهتر و با صرف
هزینهای کمتر به پیروزی برسد .در یک جمعبندی کلی باید گفت همه این بررسیها پرتو

تازهای بهابعادناپیدایانقالبمصرمیافکنند و به تبیینانقالبهایرخداده کمک شایانی
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میکند اما فقدان بررسیای که نگاه ساختاری با تأکید بر رابطه دولت و جامعه داشته باشد

میکوشد ایننسبتمغفولماندۀمیانماهیتحکومتمصربا
محسوساست.پژوهشحاضر 
جامعهولذاتحوالترخدادهراتبیینکند.


چارچوب نظری :الگوی نئوپاتریمونیال حکومت
شناسیمفهومپاتریمونیالیسمبایدحقتقدمرابهوبرداد.اودرتقسیمبندی

بدونشکدرتبار
خستحکومتسرمایهداریمدرنکه

میشد:ن
معروفخودبیندونوعحکومتتفاوتقائل  
برپایه سرمایهداری اقتصادی عقالنی است ،مشروعیتش را از انتخابات عمومی میگیرد و با
دستگاههای دولتی بیطرف مدیریت میشود که تا حدی از حاکم مستقل است .گونه دیگر
حکومت،حکومتسنتیاستکهمشروعیتشبرپایهسنتهااستوقدرتحاکمبهارثرسیده
است.دستگاههایدولتیدرایننوعسیستموابستهبهشخصحاکماست.وبرازایننوعحکومت
درگونهشناسینظامهای شرقیازاینالگونامببرد.درگونهشناسی

بهپاتریمونیالیادمیکندو
وبر،الگویپاتریمونیالدرشرایطمدرنبدلبهنئوپاتریمونیالمیشود).(Nehme, 2016: 35
بهنسبتمدرنشدهای هستند که در

باورآیزنشتاتحکومتهاینئوپاتریمونیالدولتهای

به
آنها حاکماننه از طریق پیروی از قوانین غیرشخصی ،بلکه به واسطهنظام گسترده حمایت

دولتهاییممکن است از ظواهر دموکراتیک نظیر

یکند.چنین 
شخصی بر جامعهحکومت م 
پارلمانها ،احزابسیاسی ،قوانین اساسی و انتخابات برخوردار باشند ،اما همه به این موضوع
اذعان دارند کهتصمیمات ریاست دولتکامالًقطعیهستند،چراکهنظامحمایتودرصورت
جانبدارانه
قانونگذاریواحزابسیاسی،تفسیر 
لزوم،ابزارزور،باعثتضمینسرسپردگیقوه 
ازقانوناساسیوپیروزیهایانتخاباتیمیشود(گلدستون.)888:8928،
ژانفرانسوامداربرپایهتحلیلآیزنشتات،ضمنتطبیقمفهومپاتریمونیالیسمبهجهانمدرن،
گونهایترکیبی
میانپاتریمونیالیسمونئوپاتریمونیالیسمتمایزقائلمیشود.لذانئوپاتریمونیالیسم 

ازکنترلونظارتاستکهدرآنمرزمیانحوزهخصوصیوعمومیمبهمونامشخصاست.
زهای
نظامنئوپاتریمونیالبرپایهمشروعیتبنیادینیکهازسنتهابرخاستهنیست،بلکهبرمبنایآمی 
ازاستفادهاززوروسازوکارحامیپروری–وفاداریاست،درواقعشبیهنظامسلطانیکهبه

یگیرند وبهآنمقید
سنتها نم 
گفتهوبررژیمهایپاتریمونیالیهستندکهمشروعیتشانرااز 
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نمیشوند).(Nehme, 2016: 35

اصلینظامهاینئوپاتریمونیالیسمراتمرکزقدرتدرشخص

ساموئلهانتینگتونویژگیهای
یداند و معتقد است اعمال قدرت در این گونه نظامها بستگی به نزدیکی به رهبر،
رهبر م 
دسترسی به او و اتکای به حمایت او دارد .وی برخی از خصوصیات این گونه نظامها را
یداند(هانتینگتون.)38:8931،
سرپرستی،خویشاوندگرایی،رفیقبازیوفسادم 

به اعتقاد خوان لینز نظامهای نئوپاتریمونیال که از دل مناسبات مدرن برآمدهاند ،شکل
.عالوهبراین،دراکثرنظامهاینئوپاتریمونیالعناوین

یگیرند
یتروشخصیتریبهخودم 
افراط 
رسمیونهادهایبهظاهردموکراتیکبرقرارهستندولیقدرتاصلیمانندگذشتهدراختیار
حاکماست.نظاماقتصادیایننوعکشورهاودولتهانامشخصوپایگاهاجتماعیآناننیز
نظامهاینئوپاتریمونیالبرشمرد
محدوداست.بهباورلینزچندینویژگیعمدهرامیتوانبرای 
خویشاوندپروری،رفیقبازی،اعطایپاداشوامتیازاتبرایجلب

کهازجملهآنهامیتوانبه 

وفاداری،اتکابهنیروهایخارجیوآسیبپذیربودندولتازنیروهایاجتماعیاشارهکرد .

به عبارتی دقیقتر ،در نئوپاتریمونیالیسم نه سنت و نه وراثت لزوماً منابع مشروعیتبخش
محسوبنمیشوند.دولتدرایننوعنظامها درظاهرداراینهادها،قانوناساسی،رویهها و
مقرراتمدوناست.بوروکراسیدولتیوانتخابکارگزاراننیزبرهمینمبناانجاممیشود.با
اینحالاینصرفاًشکلونمایبیرونیسیستم،نهادهاومناسباتشاستدرحالیکهوقتیوارد
مؤلفههای الگوی پاتریمونیالیسم
بطن ماجرا میشویم ،قضیه بسیار متفاوت است .در حقیقت  
وبریدرنئوپاتریمونیالیسمهمحاضراستامادرشکلوقالبیجدید.بهطورخاصاینبه
معنایکدرشدنعامدانهتمایزاتومیانحوزههایعمومیوخصوصیومدیریتحاکمبر
حکومتومنابعشاستحتیاگرداراییخصوصیباشد .باایناوصافوباارائه مختصات
مشخصازمفهومنئوپاتریمونیالیسمحالمیتوانبهماهیتوسازوکارقدرتدرمصردوران
حسنیمبارکپرداخت.
باتوجهبهمباحثمطرحشدهودریکسطحتبیینی،میتوانبهمدلیتحلیلیبرایارتباط
اینعاملساختاریباکژکارکردینهادهایاجتماعیدستیافت.حکومتهاینئوپاتریمونیال
باویژگیهاییچونپایگاهاجتماعیمحدود،فساد،شخصیبودنقدرت،ریاکاریقانونیو...

بینیازی از جامعه ،گسترش نهادهای غیرمدنی و اِعمال دلبهخواهی قوانین را دامن میزنند.
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ماهیت دلبهخواهی حکومت اجازه عرض اندام به نهادهای مدنی را نمیدهد و لذا شرایط
مشارکتسیاسیومیانجیگریمیاندولتوجامعهازبینمیرود.باتضعیفسازوکارهای

مناینکهرویههایقانونینیزمخدوشو

مدنی،نهادهایغیرمدنیبالوپرخواهندگرفت،ض
لذا فضا برای توسعه سیاسی و همچنین سرمایهگذاری و اجرای برنامههای توسعه محور نیز
شود.درچنینشرایطیودریکدورباطل،میبایدمنتظرخشونت،کیفیتنامناسب

نامساعدمی
قوانین ،نبود آزادی بیان ،ناکارآمدی دولت و  ...بود ،مسایلی که میتواند راه را برای
نارضایتیهایاجتماعی،آشوبهاوخیزشهایسیاسیهموارکند.البتهنیازیبهگفتننداردکه
لزوماًهمنشینیاینعناصربهمعنایوقوعجبریانقالبنخواهدبودچراکهعواملبسیاریدر
شکلگیریانقالبهاتأثیرگذارندازجملهارادهسرکوبوالبتهقدرتسرکوبازسویهیئت

طلبدامامیتوان


کشدوخودجایبحثدیگریرامی

حاکمهکهپاینظامیانرابهمیانمی
مطمئنبودکهبهدلیلمشکالتساختارینظامهاینئوپاتریمونیالشاهدکژکارکردینهادهای

مختلف هستیملذامیتوان توقعداشت حتینهادهایحاکمیتنیزدربزنگاههایتاریخی از
ایفاینقشتعیینکنندهخوددرحفظانسجامویکپارچگیسیستمدرمانند.مدلتحلیلیارایه
ترینشکلخودتصویرذیلرابهنمایشمیگذارد:


شدهدرساده



خشونت


عدم وجود حاکمیت
قانون

انقالب





کیفیت بد قوانین
ناکارآمدی دولت
عدم نظارت بر فساد

بینیازی از جامعه،
گسترش نهادهای
غیرمدنی

ماهیت دلبخواهی قوانین

حکومت
نئوپاتریمونیال

نبود نهادهای نظارتی

نبود آزادی بیان

تصویر  :1مدل تحلیلی تأثیر ماهیت نئوپاتیمونیال حکومت بر انقالب

ویژگیهای نئوپاتریمونیال حکومت مصر
دربررسیماهیتحکومتدردورانحسنیمبارکم،یتوانتمامیویژگیهاییکنظام
،
نئوپاتریمونیال را دید .در حقیقت دوران سی ساله حکومت مبارک با مختصات خاص خود
یتوان
سببنضجعواملیشدکهریشههایتحوالتاخیرراشکلداد.درتحلیلاینعواملم 
بهمواردذیلاشارهکرد:
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الف) شخصی بودن قدرت

یکیازویژگیهایمهمحکومتدورانمبارکاینبودکهسیاستبهامری فردی و متعلق
به شخص ویتقلیلیافتهبودومردمدرایننوعنظامسیاسی ازصحنهکنار گذاشته شدهبودند.
بهگونهای ظاهری در عرصه سیاست مشارکت داده

گروههای مخالف نیز صرفاً تا آنجا تحمل و

یشدند که به قدرت شخص حاکمخللی وارد نکنند.این تحمل نیز عمدتاً از سر ناچاری و به
م 
هنگام ضعف این حکومتها است وچنانچه دوباره احساس قدرت کنند ،به سرکوب کامل
یپردازند.پارلمان،دولت و نهاد ریاست جمهوری همگی به مظاهر گوناگونی از اراده
مخالفین م 
رئیس جمهور تقلیل یافتند(نیاکویی.)881:8931،نظامقضاییمصربنابههمانروابطوساختار
سیاسیخاصخودهرگزنتوانستقدرتخودرابهطورمستقلاعمالکندوهموارهتابعقوه
مجریهبود.عملکرددادگاههایمصردربرهههایمختلفگواهاینمدعااست).(Palmer, 2006
احکامصادرهدرموردفعاالنسیاسی،روزنامهنگاران،نویسندگانوروشنفکرانمصرینشاناز

عملکردجانبدارانهدستگاهقضایی داشتهاست.برپاییدادگاههایویژهوانتصابقضاتتوسط
یکرد به نحوی کهحسنیمبارکازطریقاین نهاد
رییس جمهوراینوابستگی را تشدیدم 
توانستهبودقدرتسرکوبخودرانهادینهکردهوهرگونهمخالفتیرابهشدتپاسخدهد.
ب) فساد

ایکهنقشموثریدرشکلگیریاعتراضاتمصرداشتهفساد


بدونشکبارزترینپدیده
اقتصادیگستردهمیانخانوادهمبارکونخبگانوابستهبودهاست.درخصوصفسادخانواده
مبارکگفتهمیشدکهبین ۰1تا 31میلیوندالرداراییداشتهو 93مسئولبلندپایهنزدیکبه
جمال مبارک فرزند حسنی مبارک هرکدام بیش از یک میلیارد دالر اندوخته بودند .ثروت
حکومتیازجملهویژگیهاینمایانحکومتمبارک

گیریازرانتهای 

اندوزی،ارتشاوبهره
بود(نیاکویی .)888:8931،شخصیبودنقدرتدرمصرسببشدهبودکهمبارکازدوران
سازمانشفافیتبینالملل،بااستفادهاز

طوالنیحکومتخودبرایانباشتثروتاستفادهکند.
شاخصدرکیااحساسفساد،8کشورهارابرحسبمیزانفسادموجوددرمیانمقاماتدولتیو
مدارانشانرتبهبندیمیکند.بهعبارتدیگر،اینمعیارشاخصیاستکهرتبهفساددر


سیاست
1. Corruptions Perception Index
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دهد.دراینرتبهبندیعدد


میانسایرکشورهایجهاننشانمی
بخشعمومییککشوررادر
 81نشاندهندهکمترینوعدد 8نشانگربیشترمیزاناحساسفساداست .جایگاهمصردراین
رتبهبندیبهروشنیخودگویایهمهچیزاست.

جدول شماره  : 1شاخص احساس فساد دوران زمامداری مبارک



8118

8112

8113

8112

8113

8181

8188

شاخصCPI

9/۰

9/9

8/3

8/2

/8/2

9/8

8/3

رتبه

31

31

818

888

888

32

888

منبعhttp://www.transparency.org:

ج) حامیپروری

همانطور کهپیشتر گفته شد ،وجودرابطه حامی -پیرویااصطالحاًکالینتالیسم یکیاز
یهای مهمدولتهای نئوپاتریمونیالاست.صاحبمنصباناداریبیشتربهخاطرافزایش
ویژگ 
یکنند نه ارائه خدمات عمومی .در رژیمهای
منزلت و ثروت پستهای اداری را اشتغال م 
نئوپاتریمونیالاعطایمناصباداریعمومیوامتیازاتبهعنوانمرحمتیبهمقرباناست.در
عوضِ اینهبههای مادی،تحتالحمایگانحمایتها وتمکینهای گوناگونرابهنفعحامیان
یدهند 
وهمهاختیاراتتصمیمگیریرا بهباالارجاعم 

بسیجمیکنند 

(Bratton & Van De

.)Walle, 1994: 453اینویژگیدرمصردورانمبارکدرقالبحزبدمکراتیکملیبهعینه
نمایانبود.درواقعطیدودههمنتهیبهانقالبمصراینتنهااعضایسرسپردهحزببودندکه
مناصب مختلف حکومتی را در میان خود تقسیم کرده و از راه عضویت در این حزب از
درواقعگسترششبکهای ازحامیانازطریق

رانتهای حضوردرقدرتبهرهبرداریکردند .
.نتیجه اینامر

نظامپاداش،مبارکرادرامرشخصیکردن هرچهبیشترقدرتکمکمیکرد
وجود فساد گسترده میان اعضای حزب حاکم بوده به طوری که در برابر برنامههای
میگرفت.افرادیکهسودهایکالنیاز
هایفراوانیصورت 


سازیوتوسعهمقاومت
خصوصی
قِبل بخش دولتی به دست میآوردند در برابر برنامههای خصوصیسازی مقاومت میکردند.
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شرکتهایدولتیرادراختیارداشتندکهترساز

بسیاریازاعضایحزبمالکیتبخشاعظم
دست رفتن امتیازات گسترده ،آنان را به مقاومت در برابر برنامههای اصالحی وا میداشت،
ریمیرساند.

اتفاقیکهخودبهچرخهفساددرکشوریا

د) ریاکاری قانونی

به باور شهابی و لینز ،این نوع نظامها در ظاهر به ساز و کارهای دمکراتیک احترام
گونهای که اقتدار شخص حاکم را تهدید
یگذارند.دراینگونهرژیمها،رقابت سیاسی از 
م 
نکند،در میان نخبگان جریان دارد و نهادهای بهظاهردموکراتیک مانند انتخابات و احزاب
سیاسی،مجراییبرایرقابتآنهاستکهمعموالًنتایجمشخصیدارد.درواقعسیستمسیاسیبه
بهصورتقاعدهمندومعناداریدرسیاستمشارکت

یتوانند 
گونهای استکهمردمهرگزنم 
کنند.مظاهردموکراسیوانتخاباتوجوددارد،امامقدماتوشرایطآنمفقوداست.گروههای
یشوند ).(Shils, 1991: 27اینرژیمها
سیاسیلحظهایخلقوبعدازانتخاباتنیزبالفاصلهمحوم 

دموکراسیهای ناقصی نیستند که در مسیر پیشرفت و تثبیت دموکراسی در حال حرکت باشند،
مصمماند ظاهری از دموکراسی را حفظ کنند ،بدون آن که خودشان را در معرض

بلکه 
مخاطرات سیاسیناشی از رقابتآزاد قرار دهند.این رژیمهافضایسیاسیراتا آنحد تحمل
یکنندکه به تغییر نظام سیاسی منتهی نشود(اوتاوی.)3:8922،وجودنوعیانتخاباترقابتی
م 
محیطسیاسیچندروزهدرمجلسسلفیواولیااینامکانرابرایرژیممبارکفراهممیکرد
کهادعایپیشرفتوتوسعهسیاسیکردهوبکوشدخشمتودهها راکاهش دهد.بااینحال
دموکراسیظاهریدردورانمبارکرابایددموکراسیصوریکنترلشدهتلقیکرد(نیاکویی،
.)888:8931


و) سرمایهداری تحریف شده

یکی از ویژگیهایی که شهابی و لینز برای نظامهای نئوپاتریمونیال ذکر میکنند توسعه
هاییازرشداقتصادیقابلمالحظهایرا

اقتصادینامتوازناست.اگرچهچنیننظامهایی دوره
کنندامادردرازمدتشخصگراییوفسادنظامسیاسیبرتوسعهاقتصادیآنهاتأثیر


تجربهمی
منفیبرجایمیگذارد(شهابیولینز.)89:8939،درحقیقتحاکمپاتریمونیالبهمنظورمدرن
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ساختننیروهایمسلح،گسترشبوروکراسیوتوانمالیدولتوباالبردنتوانمندیوظرفیت
حامیپروری حاکم در میان نخبگانبهدنبال
آن باهدفکنترل بیشتر جامعه و پرداخت هزینه  
توسعهاقتصادیاست،ضمنآنکهقصدداردباایجاد رفاهنسبی،غیرسیاسیبودنجامعهرانیز
).آنچهدرسالهای پسازاتخاذسیاست

تضمین کرده و تداوم بخشد(پورسعید822:8931،
انفتاحیاهماندرهایبازرخدادمویدهمینموضوعاست،نوعیسرمایهداریتحریفشدهکه

طیآنامتیازاتوانحصاراتخاصاقتصادیمیانشبکهحامیانمبارکتوزیعشدهبود.

ه) پایگاه محدود اجتماعی و اتکا به قدرت خارجی

رژیمهاینئوپاتریمونیالتمایلباالییبرایاتکابهحمایتخارجیدارندواینخودبهدلیل
یتهای نظامی،مالیوکارشناسیخارجیازاین
پایگاهمحدوداجتماعیشاناست.درواقع،حما 
بینیازکردهوموقعیتشرادر
یمهاتاحدزیادیمیتواندشخصحاکمراازنخبگانوجامعه 
رژ 
آنها تحکیم کند (پورسعید.)823 :8931،حکومتمصرپسازناصر همواره یکیاز
برابر  
مهمترین حامیانغربدرمنطقهمحسوبمیشده وسیلکمکهای اقتصادیونظامیآمریکا
بهاینکشور،خودگویایمیزاناتکاووابستگیاینکشوربهغرباست.پسازعقدقرارداد
صلحبااسراییلسیلیازکمکهایمالیآمریکاروانهاینکشورگردید83.میلیارددالرکمک
نظامی در فاصله سالهای  8339تا  8118این کشور را در رده دومین دریافت کننده بزرگ
میزانکمکهایاقتصادیدرهمین

کمکهاینظامیآمریکاپسازاسراییلقرارداد،همچنین

دورهزمانیبالغبر91میلیارددالربود.تاقبلازوقوعانقالبژانویه8188درمصر،کمکهای
یشد که مصر از جانب
غیرنظامی آمریکا به مصر به عنوان بزرگترین کمکی محسوب م 
درصدکمکهای خارجیبهمصردر

کشورهایدنیادریافتمیکرد.اینکمکمعادل 31
سالمالی 8113-8112بود.البتهاینفقطآمارکمکهای آمریکابهاینکشوربودهوبدیهی
کمکهایکشورهایدیگرهمچوناسراییل،عربستانو...خودجایبحث

استمیزانوحجم
یطلبد.
دیگریرام 


تأثیر ساخت نئوپاتریمونیال حکومت بر رابطه دولت  -جامعه در مصر
در بخش پیشین درباره ماهیت حکومت در مصر توضیحاتی داده شد و مشخص گردید
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یهای رژیمهای نئوپاتریمونیالکامالًباماهیتحکومتمصردردورانمبارکهمخوان
ویژگ 
ازآنجاکهصرفبررسیماهیتدولتنمیتوانددرتبییناتفاقاترویدادهکفایت

بودهاست.
کند،بایدتاثیرگذاریایننوعحکومتدرساحتاجتماعینیزروشنگردد.لذادرادامهسعی
میشودبهمطالعهرابطهدولتوجامعهمدنیپرداخت.



جامعه مدنی در مصر
احزاب و سندیکاها
اگرچهدردهه31وتحتحاکمیتساداتسیستمچندحزبیدردستورکارقرارگرفتاما

اینروندتجربهایبهشدتکنترلشدهبودکهساختارسیاسیمصرراتغییرینداد.گشایشنسبی
کهدرایندورهپدیدآمدباتعدادبیشماریازقوانینومصوباتممهورگشتکهدرهمانزمان
هایاندکباقیماندهوضع شد.از اینرو ،اصالحاتقانونیبسیاریبرای

برایتحدیدآزادی
افزایشنامحدوددورهریاستجمهوریواختیاراتویصورتگرفت).(Hala, (2006بنابهیکی

ازویژگیهایحکومتمصرکههماناریاکاریقانونیووجودسازوکارهایصوریدمکراتیک
بود،رابطهحکومتبااحزابسیاسیهموارهرابطهایامنیتیوکجدارومریزبودهاست.درسال

وضعشدقیودیبرآزادیتشکیلاحزاباعمالمیکرد.

قانونشماره۰1کهتوسطسادات

8333
بسیاریازاحزابدرزمانساداتونیزمبارکبرایتشکیلمیبایستازسویدادگاههامورد

المسلمینهیچگاهمجوزفعالیتپیدانکرد.


گرفتند.تحتهمینقانونبودهکهاخوان

قرارمی
تأیید
اینقانونحقتأیید یارداحزابرابهکمیتهاموراحزاب سیاسیمیدادکهازرییسشورای
مشورتی،وزیردادگستری،وزیرکشور،ووزیرپارلمانیتشکیلمیشد.قانونشماره 92حتی
یکرد .مثالً رهبر حزب مسوول آنچه
محدودیتهای بیشتری بر روند تأسیس حزب اعمال م 
روزنامههایحزبیبهچاپمیرسانندبود.قانون812سال8338محدودیتهاییرابرایتأسیس
احزاباسالمیوضعکرد).(Fahmi, 2002: 69محدودیتهایپیشگفته سببتضعیفاپوزیسیون
قانونی در کشور شد .جنبش اخوانالمسلمین هر چند که بزرگترین اپوزیسیون مصر بود اما
هیچگاهمجالفعالیتقانونینیافت.درانتخاباتسراسرینوامبر22،8118عضواینجنبشکهبه
صورتمستقلدرانتخاباتپیروزشدندتحتفشارفزایندهایقرارگرفتند.نیروهایامنیتی889نفر
استاد دانشگاه وهمینطور 81بازرگانبرجستهمصررابهاتهامارتباطنزدیکبااخوانالمسلمین
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دستگیرکرد.حسنیمبارککههموارهاخوانالمسلمینرانادیدهگرفته،آنانرا«تهدیدیعلیه

میخواند).(Economist, 2007: 57بنابهگزارش«خانهآزادی»مصریهاآرامآرامبه
امنیتملی» 
رسیدهبودندکهامکانتغییرحکومتبهشیوهایدمکراتیکراندارند.طیسیسال

ایننتیجه
زمامداری مبارک ،کمیته احزاب سیاسی که در کنترل حزب دمکراتیک ملی بود تنها اجازه
تأسیسدوحزبسیاسیجدیدراداد).(Freedomhouse, 2003ایمننور،تنهارقیبجدیحسنی
مبارکاندکی پسازانتخاباتوباوجودوعدهویمبنیبر برگزاریانتخاباتآزادومنصفانه
دستگیروزندانیشد.
اینیزازجملهنهادهایمدنیبودهاندکههموارهازسویدولتتحدید

سندیکاهایحرفه
سندیکایحرفهایبابیشاز9/8میلیوننفرعضو

یشدند.مصردردورانمبارکصاحب88
م 
بود.این حقیقتکه سندیکاها تجلیوتبلورمنافع طبقهمتوسطتحصیل کرده مصربودهاند،
هموارهبهمنبعیبرایترسونگرانیرژیممصردرآمدهبود).(Fahmi, 2002: 107بهعنوانمثال
سندیکاهاییچونسندیکایوکالبهدلیلماهیتحرفهایخودواردفضاهاییشدهبودندکه
همیشه عرصهترکتازی دولتبودهاستمثلحمایتازحقوقبشروقانوناساسی

(Salwa,

یکرد تامحدودیتهاییبرایننهاداعمالکندواینکاررابا
.)1995ازاینرودولتتالشم 
مداخلهدرامورسندیکاهابهچهارشکلانحالل،مداخلهدرانتخاباتسندیکایی،استفادهاززور
میداد).(Fahmi, 2002: 108
وتهدیدبهممنوعیتفعالیتآنهاانجام 



مطبوعات و فضای مجازی
آزادی مطبوعات در مصر دوران مبارک همواره مورد تهدید بود .دولت مالکیت همه
رسانههایتصویریوصوتیرادراختیارداشتدرسال 8338دولتقانونمطبوعاتجدید
دیگریراوضعکردکهآزادیبیانرامحدودترمیکرد.اینقانونبهدادگاههااجازهمیداد
روزنامهنگارانراپیشازتفهیماتهامبازداشتکند).(Ibrahim, 1995: 7مورددیگرمحدودیت
هایمدنیوفردیبهقوانینمربوطبهاستفادهازاینترنتبرمیگشت.درواقعدولت

برسرآزادی
مصر استفاده از اینترنت را تهدیدی برای خود قلمداد میکند .رفعت رضوان ،رییس مرکز
اطالعات کابینه حسنی مبارک زمانی اعالم داشت که کافی نتها بایست تحت کنترل قرار
برموادارسالیازطریقاینترنتکهمیتواندبرایکشورتهدیدآمیزباشدنظارتشود.

گیرندو
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کافینتهانقشاصلی رابرعهدهداشت.کاربرداینترنتدرمصر
وزارتکشوردرکنترلاین 
پلیسمصرسختگیرینسبتبهکاربراناینترنترا

برمیگردد.درسال 8118
بهسال  8339
آغازکرد.بهعنانمثال،اشرامابراهیمبهاتهامارسالاطالعاتنادرستبهسازمانهایخارجی
(سازمانهایحقوقبشر)درموردنقضآزادیهایمدنی بهزندانافتاد.احمدهریدیصاحب
وبالگ«میثاقالعربی»بهجرمنوشتنمقاالتیدراینترنتبه2ماهزندانمحکومشد (hrinfo.net,

بندیکهموسسهمالیبینالمللیIFCدرموردمصرمنتشرکردهبود.اینکشوراز


دررتبه
).2004
زانامنیتسرویسدهندههایاینترنتینیز 88بود

نظرکاربراناینترنتیدررتبه 88وازلحاظمی
)2004

 (Foreignpolicy.com,که این نشان از ناامنی فضای مجازی در این کشور داشت .در

هایسیاسی،موسسهخانه آزادی 8هرسالهآمارهاییرامنتشرمیکندکهنشان

خصوصآزادی
دهندهمیزانآزادیهایسیاسیدرکشورهااست.جدولزیردرواقععملکردحکومتمبارک
یهایمدنیکه
یدهد.بهعنوانمثالدرزمینهآزاد 
درسالهایمنتهیبهسرنگونیویرانشانم 
پیشترازآنسخنرفت،طیدورهششسالهمربوطه،اینکشوریکیازبدترینآمارهارادر
اینزمینهدرجهانداشتهاست.همینمورددرخصوصحقوقسیاسینیزعیناًصدقمیکندو
یداد.
اینکشوررادرردیفغیرآزادترینکشورهایجهانقرارم 


جدول شماره  : 2شاخص آزادی مصر
سال

8112

8113

8112

8113

8181

8188

آزادیهایمدنی

(=8آزاد=3،غیرآزاد)

2

2

2

2

2

2

حقوقسیاسی
(=8آزاد=3،غیرآزاد)

2

2

2

2

2

2

آزادیمطبوعات
(=8آزاد=811،غیرآزاد)

28

28

83

21

21

28

رتبهبندیآزادی

(=8آزاد=3،غیرآزاد)

2

2

2

2

2

2



شاخص

منبعwww.freedomhouse.org:
1. Freedom House
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بخش خصوصی
میراثدورانزمامداریجمالعبدالناصرمداخالتحکومتدرامراقتصادبود.ویازیک
مشی اقتصادی به شدت برنامهریزی شده پیروی میکرد که دولت در آن کنترل و نظارت
وسیاستدرونگرایانهجایگزینیواردات

ایبربخشهایمهماقتصادیاعمالمیکرد


گسترده
دنبالمیشد).(Louis and others, 2003صنایعدولتیوبهخصوصکارخانجاتپرهزینهوکم

هایدولتیمشخصه اقتصادمصردراین

بازده،میزانحقوقبگیرانباالوزیاندهبودنشرکت
سالهابود.رژیمانقالبیبهریاستجمهوریناصردرواقعرژیمیاقتدارگراومتمرکزبودکه

ایدئولوژی آن سوسیالیسم عربی ،ایدئولوژی انقالبی حاوی برنامهای جامع برای اصالحات
ارضی ،کمکردنفاصلهو شکافهایطبقاتی واجتماعی،افزایش کنترلدولتبراقتصاد و
یکسانسازیسیستمهایقضاییوآموزشیبود).(Winter, 1995: 49پیامداینامرامامالکیت

ناکارآمد،سوءمدیریت،فساد،بدهیهایسنگینودرنتیجهنحیفشدنبخشخصوصیوفرار
سرمایهگذارانخارجیبود.دردورانساداتوالبتهمبارکاینسیاستکنار گذاشتهشدو

یهایخارجیبازشد.
درهایاقتصادمصربهرویسرمایهگذار 

اگرچه حکومت مبارک در هفت سال آخر موفقیتهای چشمگیری را در راه جذب
سرمایههای خارجی داشتومیزان سرمایهگذاریها و درآمدهایخارجی در سال 8181به سرعت
افزایش یافت اما تالش برای خصوصیسازی منجر به افزایش فساد ،نابرابری و فقر و بیکاری
گردید ضمن اینکه برچیده شدن یارانههاگروه وسیعی را مخالف حکومت ساخت (آجیلی و
کشاورزمقدم .)8۰8:893۰،درحقیقتشرکتهای خصوصی مصر برای فعالیتهایاقتصادی
خود در داخلکشور با موانع بسیاریمواجه بودند).(Elagati, 2013: 2مشکلبههمانماهیت
گشتکهدرآنحامیپروریوخویشاوندساالریحرفاولوآخررا


نئوپاتریمونیالرژیمبرمی
یزد.درحقیقتفسادگستردهوعمیقدراجزاوارکاناداریایننوعنظامهامانعازکارآمدی
م
اجرایسیاستها میشود زیرا حاکمانبرای حفظاقتداربه شبکه گستردهایاز عطایا و هبهها
یزد).(Snyder, 1002: 28
متوسلمیشوندوهمینبدهبستانهایغیررسمیفسادرادامنم 
میداددرمصرزمانمبارکحدود ۰23شرکت
بررسیهانشان 

دراثباتاینمدعا،نتایج
وجود داشت که مالکیت ،کنترل یا مدیریتشان بر عهده کسانی بود که با خانواده مبارک
ارتباطات نزدیکی داشتند .این افراد یا پستهای سیاسی در دولت داشتند یا عضو حزب
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دموکراتیکملیبودند.اگرچهشرکتهای مزبوربهظاهرعملکردخوبیداشتندامابهخاطر
فراراز رقابتعادالنه بهواسطهبرخورداریازامتیازات خاص بررویدیگرشرکتها تأثیر
بررسیهانشانمیداد کهاینشرکتهاتمایلداشتندکهموانعتجاری

یگذاشتند.نتایج
منفیم 
انرژی،دستیابیبهزمین،شهرکهای صنعتی،

یارانههای 
رادوربزنندوبهنحونامتناسبیاز 
وامهای بانکیو  ...شوند .سودباالیاینشرکتهادرواقعبهخاطریارانههای حکومتیویا

ارتباطاتشان با حکومت بود .حوزه فعالیت این شرکتها معامالت امالک ،ساخت و ساز
تجارت،معدنوکارخانهبودکهبهنوعیانحصاراینبخشهارادراختیارداشتند

(Diwan,

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

علتنبودشفافیتدرعملکردهایاقتصادیکهناشیازمیراثسوسیالیسموتصدیگریمنتج

ازآنبودیکبخشخصوصیوابستهبهحکومتدرمصرسربرآوردهبودکهبخشبزرگیاز
ت.هرچهسهماینبخشبیشتربودمیزاناثرگذاریسرمایه

اقتصادمصررادربراختیارداش
خصوصینیزکمترمیشد).(Samiha, 1998

تصویر  :2سرمایهگذاری خصوصی اندک و فرار سرمایه باال

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


صرفنظرازکارآمدیسیاستهایآزادسازیدرتأمیننیازهایمصر،ضعفدرکاراییو
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فساد در اجرای این سیاستهابر شدت بحران حاصل از آنها افزود.شاید در صورت وجود
شفافتر اجرای این سیاستهانتایج بهتری عاید کشور میساخت

یک نظامسیاسی و اقتصادی 
(مسعودنیا و سعیدی حیزانی .)839 :8938 ،از زمانی که مصر تحت هدایت بانک جهانی و
المللیپولسیاستخصوصیسازیرادرپیشگرفتشاهدمقاومتهایبسیاریدر


وقبین
صند
برابرآنبود.کسانیکهسودهایکالنیازقِبلرانتبخشدولتیبهدستمیآوردنددربرابر
فیالواقعاینامربهصورتمانعیدربرابررشد
سازیمقاومتمیکردند 


هایخصوصی

برنامه
اقتصادیدرآمدهکهسببکجدارومریزشدنحرکتتوسعهدرمصرگردید.
جدول  :3وضعیت آزادی محیط اقتصادی و حقوقی در مصر


8112

8113

8112

8113

8181

8188

آزادیمحیطاقتصادی
(=8آزاد=91،غیرآزاد)

82

82

82

82

88

82

محیطحقوقی
(=8آزاد=91،غیرآزاد)

88

88

88

88

88

8۰

منبع www.freedomhouse.org:
تحلیل دادهها و آزمون فرضیه تحقیق
همانطور که مشخص شد ،ماهیت نئوپاتریمونیال حکومت مصر نوع رابطه آن با جامعه را

تحتتاثیرخودقرارداد .تمرکزقدرتدردستانرییسحکومت ویژگیشخصیای بهقدرت
یبخشید که نهادهای حکومتی تبدیل به مهر پالستیکی فرمانهای وی شوند .حامیپروری و
م
خویشاوندساالریکهخودازعواملفسادبودسببانحصارموقعیتهاوامتیازاتاقتصادیبرای
محدودحلقهافرادمرتبطباخاندانحاکمشدهبود.ازطرفیپایگاهمحدوداجتماعیرژیممبارک
رتگیرینهادهایغیرمدنیدرکشورشد.
بینیازیویبهجامعهراافزایشدادهولذاموجبقد 

متمرکزبودنروندتصمیمگیریهاسبببیرونماندناحزابوبرنامههایشانازصحنهیسیاسیو

کوچکشدندایره سیاستگذاریشد.درواقعاحزابسیاسیمصربهصورتاغیارگفتمان

بایستدرعرصه سیاستگذاریهاواردشوند.اساساًاز


حاکمرژیممصردرآمدهبوداندکهنمی
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آنجاکهتواناییفرمانروایاننئوپاتریمونیالبرایباقیماندندرقدرتبستگیداردبهبینیازیآنها

دربرقراریاتحادباجامعهمدنی(شهابیولینز،)81:8939،لذا نبایدتوقعداشتکهدورانویبه
تقویتجامعهمدنیانجامیدهباشد.مجموعهاینعواملسببتضعیفجامعهمدنیوبیرونماندن
بسیاریازچرخهمشارکتسیاسیگردید.
درنتیجهعدمچرخشنخبگانعرصهسیاستازایدههاوبرنامههایسایرنخبگانمحروممانده
کهاینامردرحوزههایدیگرهمچوناقتصادنیزتأثیرمخربیداشت.باوجودتالشهایرژیمدر
جهتتوسعهاقتصادی،ازآنجاکهمقدماتتوسعهکهایجادشرایطمناسبکسبوکاروتدوین
قوانینومقرراتشفافاستهیچگاهفراهمنشد،نتیجهامرنهتنهابهرفاهوبهبوداوضاعاقتصادی

مردمنینجامیدکهموجبفقروبیکاریگستردهبهویژهدرمیاناقشارتحصیلکردهشد.مطابق
آمارهایی که بنیاد هریتیج آن را منتشر میکند ،حکومت مصر در سالهای مزبور به لحاظ
آزادیهای مالی،پولیوسرمایهگذاریدردورهزمانیموردبحثهموارهدرردیفکشورهای
یگرفتهوتنهادرسالمالی8188بودهکه
غیرآزادوسرکوبگردرزمینهمحیطکسبوکارقرارم 
مینهآزادیسرمایهگذاریدرمیانکشورهایبهنسبتآزادجایگرفتهاست.

درز


جدول  : 3وضعیت آزادی تجارت در مصر


8112

8113

8112

8113

8181

8188

حقوقمربوط
بهمالکیت

۰1
سرکوب
شده

۰1
سرکوب
شده

۰1
سرکوب
شده

۰1
سرکوب
شده

۰1
سرکوب
شده

81
سرکوب
شده

آزادیپولی

39/2
سرکوب
شده

22/2
سرکوب
شده

23/3
سرکوب
شده

28/3
سرکوب
شده

2۰/8
سرکوب
شده

21/2
سرکوب
شده

آزادی
سرمایهگذاری


81
غیرآزاد

81
غیرآزاد

81
غیرآزاد

81
غیرآزاد

81
غیرآزاد

28
نسبتاًآزاد

آزادیمالی

91
سرکوب

91
سرکوب

۰1
سرکوب

81
سرکوب

81
سرکوب

81
سرکوب

شده

شده

شده

شده

شده

شده

منبعwww.heritagefoundation.org:
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درخصوصکیفیتمقرراتوقوانیناگرچهقوانینبسیاریازاواسطدهه 8331درزمینه
گذاریبهتصویبرسید،اماهمانطورکههندوساوالمیکاویدرگزارشخود


تشویقسرمایه
اند،نبودیکچارچوبمشخصبرایاصالحاتوبازنگریها،ماهیتمبهمودلبخواهانه


آورده
قوانین بدین معنی که اغلب به قوانین دیگری ارجاع میدادند یا آنها را نقض یا اصالح
میکردند ،سرعتی که قانونها تصویب میشدند و اعتبار رویههای قانونگذاری را مخدوش

میکردندو...سببگشتکهیکچارچوبقانونیمشخصوثابت،سببناامنیمحیطجهت

هایتوسعهایوجودنداشتهباشدودرنتیجهبسترهایالزمبرایپا

سرمایهگذاریواجرایبرنامه

گرفتنبخشخصوصیقدرتمندفراهمنیاید).(Louis, 2003
در مصر بیکاری میانتحصیلکردگان دانشگاه  81برابر نرخ بیکاری در بین اقشار عادی و
غیرتحصیلکرده جامعه است.با اجرایسیاستهاینئولیبرالاقتصادی،نهتنهاوضعیتاقتصادی

جوانان کشورهای عربی بهتر نشد ،بلکه بر شکاف فقیر و غنی نیز افزود و در نبود امنیت
یاستهایاقتصادیافزایشیافت.سیاست
آسیبپذیریطبقهمتوسطبرآمدهازاینس 

اقتصادی،
دانشگاههایمتعددشدکهدرآنهزارانهزارو

انفتاحباعثگسترشنظامآموزشیوبازکردن
حتیدر کشورهاییمانندمصر ،میلیونهادانشجو جذبولیبابازارکاررقابتیومحدودیرو
فارغالتحصیل را برآوردهکند.آشنایی
یشدندکه قادر نبود انتظارات اقتصادی این همه  
بهرو م 
آنهاباوسایلارتباطجمعی(اینترنت،فیسبوک،ماهوارهو)...وآشناییباجایگاهطبقهمتوسط

آنهامیافزاید(حاجیناصریواسدیحقیقی،
کشورهایغربینیزبراحساسمحرومیتنسبی 
.)812:8938


جدول  :4وضعیت تورم و بیکاری در مصر به درصد



8118

8112

8113

8112

8113

8181

تورم

۰/2

3/8

2/8

81/8

3/3

81/3

بیکاری

88/۰

81/3

3/8

2/3

3/۰

3/8

منبعhttp://www.economywatch.com/economic-statistics/country/Egypt:


بهلحاظثباتسیاسیرژیممبارکازسال8111شاهدتظاهراتواعتصابهایخودجوش
در دانشگاههایمصر به ویژه قاهرهو االزهر بود.نکتهقابل توجه این بود که مدتزمانی این
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اعتصابهابهصورتخودجوشادامهیافت ،بدون اینکهبرنامهریزییاهماهنگیخاصیبرای
آن انجام گرفته باشد (موسسه ابرار معاصر .)3۰ :8938 ،پس از پیروزی حسنی مبارک در
انتخابات ریاست جمهوری  ،8112شاهدگسترش چشمگیری در اعتراضات دانشجویی بودیم.
تعداداعتراضهایثبتشدهدرسال8118؛818موردبودکهدرسال8112به822موردرسید.

براساسآمارمرکززمیناینرقمبهیکبارهبالغبر 28۰فقرهشدامادرسال

درسال 8113
 8112ماه فوریه باالترین تعداد اعتراضها را در بخشهای مختلف یعنی  28مورد داشت.
محاسباتبعدیعددباالی 281مورداعتراضرابرایسال 8113وبیشترینحجماعتراضات
متعلقبهطبقهمتوسطبود(موسسه ابرار معاصر.)88۰:8938،
ازنظرخشونتسیاسیهمانطورکهپیشتراشارهشد،درایندورانشاهدسرکوبفعاالنو
فوقالعاده که در تمام دورانحکومت مبارکادامه داشت
مخالفینسیاسیبودیم.اعالم وضعیت 
پروندههایی را که از نظر

یداد که دستگاه قضایی را بهحاشیه براند و
این امکان را به حکومت م 
سیاسی حساسیت داشتند ،از دادگاههای غیرنظامی بهنظامیمنتقلکند(اوتاوی.)83:8922،در
واقعحکومتمبارکهرگونهچالشبالقوهرابهشدتسرکوبمیکرد.سرکوبناآرامیهای
مدنیودانشگاهی،برخوردخشنوسرکوبگرانهبا

عمومی،کنترلشدیدجدیدوسازمانهای
اخوانالمسلمینباشکنجهونقضحقوقبشر
جنبشکفایه وهمچنینبازداشتگستردهاعضای 
تنهابخشیازاقداماتسرکوبگرایانهحکومتمبارکبود(نیاکویی.)888:8931،
درنتیجۀعواملفوق جامعهمدنیوبخشخصوصیبهمحاقرفتندونتوانستندنقشمهمو
یشتر اشارهرفت کهنهادهایمدنی
میانجیگریمیاندولتومردمایفاکنند.پ 

حیاتی خوددر
بهعنوانمدافعحقوقشهروندیتأثیرغیرقابلانکاریدرتقویتمشارکتبهمنظورتأثیرگذاری
برسیاستگذاریهایعمومیبرعهدهدارند.درحقیقت جامعهمدنیمصربهواسطهماهیت
دلبهخواهانه حکومت جایی برای عرض اندام پیدا نمیکرد .در نتیجه سازمانهای مدنی

آنها را از طریق
یتهای اقتصادی و اجتماعی را کانالیزه کرده و 
نتوانستندمشارکت مردم در فعال 
سیاستگذاری تقویت کنند.

گروههای قدرتمند برای تأثیرگذاری بر فرآیند 

سازماندهی در
همیناتفاقدرموردبخشخصوصیبهعنوانعاملتولیدثروتوایجادرفاهدرکشورنیزرخ
داد .وجود یک بخش خصوصی غیررسمی که از رهگذر روابط فراقانونی با حکومت از
فرصتهای اقتصادینابرابریدرکشوربرخوردارشدهبودندامکانپویاییهای الزمبهبخش
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یداد.باایناوصافاگربخواهیممباحثمطرحشدهدراینبخشرابه
خصوصیواقعی رانم 
صورتنمودارنشاندهیمبدینصورتخواهدبود:



حامیپروری



شخصی
بودن قدرت

حکومت
مصر

سرمایهداری
تحریفشده




پایگاه
محدود
اجتماعی
فساد



ریاکاری
قانونی





بینیازی از
جامعه

نبود نهادهای
نظارتی




گسترش
نهادهای
غیرمدنی

دلبخواهی بودن
قوانین




عدم وجود
حاکمیت
قانون




ناکارآمدی
دولت


خشونت

عدم نظارت
بر فساد



کیفیت بد
قوانین






انقالب

نبود آزادی
بیان
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نتیجهگیری
پژوهشحاضرکوشیدباعنایتبهوجهساختاریسیستمسیاسی علتوقوعانقالبمصررا
که به سرنگونی حسنی مبارک انجامید بررسی کند .چارچوب نظری مقاله بر مبنای مفهوم
نئوپاتریمونیالیسم پیریزیشدوسعیشدبدینترتیبخطارتباطیمیان نهاددولتوجامعه
یژگیهای دولت در مصر مشخص شدکه رژیم مصر در
کشیده شود .در بررسی ماهیت و و 
دورانمبارک باشاخصهای حکومت نئوپاتریمونیال همخوانی وهمپوشانیدارد .درتحلیل
حامیپروری،پایگاهمحدوداجتماعی،شخصیبودنقدرت،
یژگیهای چنیندولتیبهفساد ،
و 
یتواندجاییبرای
سرمایهداریتحریفشدهاشارهشدوبهاثباترسیدکهچنیننظامیهرگزنم 

نهادهایمدنیوبخشخصوصیدرامرتصمیمسازیبازکند.
تالش حکومت در مسخ ماهیت نهادهای سیاسی همچون دستگاه قضایی و تقنینی سبب
عملکرد جانبدارانهایننهادها شدهبود که درمبحث ریاکاری قانونیبداناشارهشد.وجود
نهادهایصوریدمکراتیکدر واقعتنها برایسرپوشگذاشتنبرماهیتشخصیقدرتدر
مصربود ونهادهایمزبوربههمانروابطوساختارسیاسیخاصخودهرگزنتوانستندقدرت
خودرابهطورمستقلاعمالکنندوهموارهتابعقوهمجریهبودند.عملکرددادگاههایمصردر

اینمدتگواهاینمدعابودهاست.حسنیمبارکازطریقایننهادتوانستهقدرتسرکوب
خودرانهادینهکردهوهرگونهمخالفتیرابهشدتپاسخدهد.فسادوبیقانونینیزاینروندرا
تقویتوتشدیدکردهبود.
درخصوصجایگاهنظامحزبیبهعنوانیکیازمهمترینمؤلفههایجامعهمدنیدیدیمکه
اهیت اقتدارگرایانه حکومت مصر سبب شد تا احزاب مصر نتوانند به معنای واقعی کلمه
کارکردهایخودرابهانجامبرسانند.محدودیتهایقانونی،عدمدسترسیبهانحصاردولتی
رادیووتلویزیون،دستگیریهاوانحاللهاوبسیاریازمشکالتدیگرسببناتوانیاحزاباز
رقابتبا حزب حاکمدمکراتیکملیشده بود.درواقع طیدودههگذشتهاین تنهاحزب
گذاریها و

دمکراتیک ملی بوده که حرف اول و آخر را در پارلمان زده و کلیه سیاست
تصمیمگیریهاتوسطوباتأییداینحزبعملیواجراییشدهاست.درخصوصمطبوعاتو

حرفهاینیزهمینرویهمشاهدهشد.
سندیکاهای 
در مورد بخش خصوصی همین چرخه فساد و خویشاوندپروری مانع تقویت این حوزه
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میشد .به عنوان مثال در نتیجۀ وجود فساد گسترده میان اعضای حزب حاکم که سودهای

هایخصوصیسازیاتخاذشده

کالنیازقبلبخشدولتیبهدستمیآوردنددربرابربرنامه

مقاومتهای فراوانیصورتمیدادند.ضمناین کهبخشخصوصیغیررسمیکهدراختیار
بسیاریازاعضایحزبحاکموافرادوابستهبهحکومتبودکنترلبخشاعظماقتصادکشور
رادردستداشتولذاباوجودسرمایهگذاریهای خارجیخوبیکهدراینکشوروجود
داشت بخش خصوصی واقعی هرگز نتوانست در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور اثرگذار
فوق،فقر،فساد،سوءمدیریت،بیقانونی،نامیدینسبتبهآیندهدر

باشد.درنتیجۀ پویشهای 
ارتباطیواینترنتجامعهمصررابهتنهاگزینهباقیماندهیعنی

کناررشدروافزونتکنولوژیهای
انقالبسوقداد.
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