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 چکیده 

متمرکز شده  مسئلهو بر این  رفاقتی در جمهوری عربی مصر پرداخته داریسرمایهچگونگی ظهور  مسئلهاین مقاله به تبیین 

در پاسددا ایددن فرطددیه هددر  شددده کدده   .بی مصر شددده اسددتمهوری عرجقتی در  رفا  داریسرمایه  گیریشکلکه چه عاملی سبب  

رفدداقتی در جمهددوری عربددی مصددر  داریسددرمایه گیریشددکلو ائتالفی رانددت جددو سددبب    هاالیتحکمرانی، توسط    یرشدگیتسخ

ه و بدده گرفتدد   رقددرا  تأمددل  مددوردنظری اقتصاد سیاسددی    اندازچشمسیاسی مسلط از    یهاائتالفو    هاالیتاست. در این مقاله    گردیده 

 داریسددرمایهو ائتالف رانت جوی مسلط بر نهادهددای حکمرانددی بدده عنددوان متلیددر مسددتقل و ظهددور   هاالیتروش تبیینی رابطه بین  

کدده قواعددد نهادهددای حکمرانددی   دهدددیمنشددان    هاافتددهینظری بررسددی شددده اسددت.    اندازچشماین    ازرفاقتی به عنوان متلیر وابسته  

ی هدداالیتی ائتالف مسددلط تدددوین شددده اسددت. تددا جددایی کدده هاالیتجانبدارانه و به نفع  از به صورتغمصر از آ  عربیجمهوری  

مشددروو و  یهدداکانال که به چه کسانی اجازه استخراج رانددت از نهادهددای دولتددی از هریدد    کنندیمسیاسی ائتالف مسلط انتخاب  

در آن ثددروت در مقیددا   کدده رفدداقتی در مصددر شددده اسددت یداررمایهسور نامشروو داده شود. این کارکرد حکومت منجر به ظه

 یهدداتیموقعی سیاسددی در هدداالیت نیتریعددالکالن، نتیجه کارآمدی و کارایی اقتصادی نیسددت بلکدده دسددتاورد وصددل شدددن بدده 

سلط من ائتالف درو حامی پروری  یهاشبکهنیز در    ییهاتیمزاز حلقه اصلی قدرت سیاسی،    نیچنهمفرماندهی حکمرانی است.  

 در تعددارب بدداو ائتالف سیاسددی مسددلط  هاالیتمنافع هواداران در کسری، در میان جمعیت، جریان یافته است و   نیتردوردستتا  

 قرار گرفته است. حکومت  المنفعهعامکارکردهای 

 

 .قتیرفا داریسرمایهرانت جو، حکمرانی تسخیر شده،    یهاائتالفو   هاالیت مصر،  ها:واژه کلید 
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Abstract 

The purpose of this article is to explain the emergence of crony capitalism in the Arab 

Republic of Egypt, and it answers the question of what has led to the formation of Crony 

capitalism in the Arab Republic of Egypt? In response, the hypothesis investigated is that 

the Arab Republic of Egypt's captured governance by the rent-seeking elites and coalition 

has led to the emergence of crony capitalism in this republic. The dominant political elites 

and coalitions analyzed by an explanatory method and the theoretical perspective of 

political economy, findings show that the political elites not only fail to encourage 

development but also go even as far as blocking the necessary introductions of economic 

growth, such as the fair, favorable environment for economic growth that is the most 

powerful instrument for reducing poverty and improving the quality of life, so that is the 

fundamental cause of economic backwardness, in the country. 
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 مقدمه

شددده اسددت، پددس از گذشددت   سیسدد أت،  1952جمهوری عربی مصر پس از کودتای افسددران آزاد در  

ی کدده مجمددوو هوربددههفت دهه، مصر، هم چنان در ردیف کشورهای توسعه نیافته باقی مانده است.   باًیتقر

توجدده بدده  ، دویست و پنجاه میلیددارد د ر بددوده اسددت کدده بددا2018تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 

رقم خورده است. بدتر از آن، بددیش د ر    2573  ددودر همان سال ح  اشسرانهجمعیت نودوهشت میلیونی،  

، حدود شددش میلیددون نفددر از کنندیماز چهل درصد جمعیت آن با میانگین زیر شصت د ر در ماه زندگی  

ر سددال بددرای زنددده ماندددن د ر د 360با متوسط درآمد زیر  یفرساترهاقتاین چهل درصد نیز در وطعیت 

میلیارد د ر بوده است وخامت این وطددعیت  28، معادل 2018ال سر و مجموو صادرات آن د  کنندیمتقال  

موف  آسیایی که در هددول مدددت زمددانی کمتددر از عمددر جمهددوری   یهادولتاقتصادی در مصر در قیا  با  
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. بددرای ملددال در قیددا  بددا کددل شددودیم  ترانیع  اندوستهیپکشورهای توسعه یافته صنعتی  جمع    عربی مصر به

 221همددان سددال معددادل درات شرکت سامسونگ در کددره جنددوبی در صاو جموم، 2018صادرات مصر در  

میلیارد د ر بوده اسددت، و یددا مجمددوو تولیددد ناخددالص داخلددی سددنگاپور کدده بدده مراتددب قلمددرو و جمعیتددی 

میلیددارد د ر بیشددتر از مصددر بددوده اسددت،  114میلیددارد د ر یعنددی  364معددادل  2018دارد، در  ترکوچدد 

سیاسی مسلط در شماری از کشددورهای  یهاائتالفو  هاالیتدوم قرن بیستم،  نیمهاز  هک یدرحال  هورکلیبه

، جمهددوری عربددی مصددر شدداهد اندشددده و رشد شددتابان اقتصددادی    گراتوسعه  یهادولتآسیایی سبب ظهور  

ر نتشدد می به زبان انگلیسدد  باره درایناعی است. در آثار گوناگونی که اقتصادی و اجتم  نیافتگیتوسعهاستمرار  

از اقتدارگرایی و فساد نظامیان و اقتصاد رفاقتی پرداختدده شددده اسددت کدده شددماری از   یهاجنبهت به  ه اسشد

این آثار در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. در آثاری که به فارسی در دستر  است   نیتربرجسته

در مصددر مددورد  ،2011سددت و انقددالب یاس در نیا، اقتدارگرایی و یا نقش نظامگراییاسالماز    یهاجنبه  باًغال

 یهااسددتیسبددرای تبیددین  غالبدداًبررسی قددرار گرفتدده اسددت. عددالوه بددر آن در آثددار فارسددی از مفهددوم رانددت 

، مفدداهیمی اندددپرداختهز صادرکننده نفت استفاده شده است، این آثار ارزشمند به مسددائلی متمددای  یهادولت

 یهددادولتو نقشددی کدده در ظهددور  گراتوسددعه یهدداالفائت، تنفدد رانددت جددو فددار  از  یهدداائتالفچددون 

رانددت جددو و   یهدداائتالفتسخیرشدگی دولت توسددط    مسئلهی دمکراتی  یا اقتدارگرا دارند، یا  گراتوسعه

سیاسی مسلط بر مصر و کارکرد اقتصددادی   و ائتالف  هاالیتآثار آن بر عملکرد اقتصادی، در پیوند با نقش  

 یددیافزاهمین مقاله در  مورد بررسی قرار نگرفته است، براین اسا  در ا  کهد  ستنهی  حکومت از مسائل مهم

. شددودیمرفدداقتی در مصددر پرداختدده    داریسددرمایهحکمرانی و ظهددور    یرشدگیتسخ  مسئلهبا آثار موجود به  

سیاسددی مسددلط نقددش کلیدددی در ظهددور   یهاائتالفو    هاالیتی  آسیای  یهادولتدر شماری از    کهدرحالی

رفدداقتی   داریسددرمایه، مصر شاهد گسترش نددوعی از اقتصدداد بددا عنددوان  اندکرده هایشان ایفا  ورکشدی  اتصاق

رفاقتی   داریسرمایه  گیریشکلکه چه عاملی سبب  تمرکز دارد،    سؤالاست، در این راستا این مقاله بر این  

 توسددطنددی، ارکمح یرشدگیتسخصر شده است؟ و در پاسا این فرطیه هر  شده که در جمهوری عربی م

رفاقتی در جمهوری عربی مصر شده است. بدین   داریسرمایه  گیریشکلو ائتالفی رانت جو سبب    هاالیت

 مسددئلهترتیب قلمرو موطوعی این مقاله در حوزه اقتصاد سیاسی است و بدده لحدداا زمددانی و مکددانی نیددز بددر 

ایددن  سیتأسدد ز ز آغدداا رتطددرو بدده، بنابراین بنا پردازدیمگی حکمرانی در جمهوری عربی مصر تسخیرشد

ی ائتالف مسلط، از بدو ایجاد حکمرانی هاالیت چراکه، ردیگیبرمتاکنون را در  1952حکمرانی یعنی سال 

نقطدده آغدداز ، کدده اندداشتهدر قواعد و ساختارهای نهادی این حکمرانی   یسیتأسجمهوری عربی مصر نقش  
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رک گسسددت یددا اسددتمرار ون بددرای دکنتددااز  غدد آ  اسددت کدده بررسددی آن از  یارشده یتسخحکمرانی    سیتأس

رفاقتی طددرورت دارد. در ادامدده بددا اسددتخراج چددارچوب  داریسرمایهآن و آثار آن بر ظهور   تسخیرشدگی

سی فرطددیه پرداختدده خواهددد از این منظر به بررها  ائتالفو    هاالیتتئوری  از آثار اقتصاد سیاسی در زمینه  

 شد.

 

 سیاسی یهافالتائ و  هاالیت: چارچوب تئوریک

 شناسددیجامعهبرای توصیف وطعیت انحصار قدرت توسط شددماری اندددک مددورد توجدده   گرایینخبه

سیاسی بوده است اما در این پژوهش چارچوب تئوری  از آثددار رابددرت گیل ددین، داگددال  نددور ، عجددم 

، شددودیم تسدد اربک  واستخراج  1گراتوسعهویچ و همکاران او در پروژه رهبری لفتان  اغلو، رابینسون و آدری

که در واقع در شکل ی  ابددر   داندیمانسانی    یهاگروه هر کشوری را متشکل از جمعیتی از افراد و  گیل ین  

 حدداتدر درجدده اول بددر هبدد  منددافع و ترجی  هددادولتو سیاسددت    اندوسددتهیپائتالف در قلمرویی معین به هم  

دنی و م  لرن از همکاران لفتددویچ  (.Gilpin, 1981, pp. 39-43) شودیمان مسلط تعریف تالف و رهبرائ

که با هم برای نیل   کنندیمرسمی یا غیررسمی تعریف    ییهاگروه را  ها  ائتالف  ،گراتوسعهدر برنامه رهبری  

ی هدداالیت. در هددر کشددوری  ندوشدد یمبه تنهایی بدده دسددت بیاورنددد وارد همکدداری    توانندینمبه اهدافی که  

ی هدداالیتی متنفددذ محلددی، هاالیتی مذهبی، هاالیتروشنفکری،  یاهیتلاگوناگونی وجود دارد از جمله 

، هدداائتالفی هنری و فرهنگی، که در موطع رهبددری هاالیتی قومی،  هاالیتی دانشگاهی،  هاالیتنظامی،  

اسی، شفافیت بوروکراتی  و کاهش فسدداد اداری، دمکرمی   مدنی، تع  یهایآزادهر کدام اهدافی از قبیل  

بدده بدداور  را دنبال کنند و یا در جستجوی اهداف و انواعی از رانت باشند.  یاتوسعهاهداف    تی،یسنبرابری ج

بدده   هدداالیتی خددودش را دارد.  هاالیتمختلفی است و هر ائتالفی    یهاائتالفمتشکل از    یاجامعههر    هاآن

 یهدداتیموقعیددن  ، ادندد اکرده فرماندهی را اشلال    یهاتیموقعاز افراد است که    وچکیلی ک معنای گروه خی

غیددر   ییهدداتیموقعکلیدی رسمی در مناصب حکمرانی باشد یا این که    یهاتیموقعفرماندهی ممکن است  

رسمی و خارج از نهادهای رسمی حکومت باشند. ائتالف مسددلط سیاسددی ائتالفددی اسددت کدده بددیش از رقبددا 

دهی یددا حکمرانددی را ماندد فر  یدیلک   یهاتیموقع  نیتریعالی آن  هاالیتکسب کرده است و    نفوذت و  قدر
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 ,Denney & Maclernدارند )نقش بسیار مهمی در سرنوشت کل کشور  هاالیت. این گونه اندکرده اشلال 

2016, pp. 4-6 .) 

قادر به حفظ  ترگسترده ف ائتالبدون حمایت ی   هاالیتاین گونه  نور  و وینگاست باور دارند که 

یا شاه و فرد حاکم بستگی به حفظ برتری   هاالیت  نیتریعالفظ  ، حتنددر نهادهای حکومت نیس  تسلط خود

رقیب دارد. حتی ممکددن اسددت در هددول زمددان نیروهددا و اقشددار   یهاائتالفائتالف تحت رهبری او بر همه  

رقیب ملح  شوند و رفتدده رفتدده ائددتالف مسددلط بدده   یهاائتالفگوناگون از ائتالف مسلط ریزش کرده و به  

به بدداور  .(North, Wallis & Wingast, 2016, p. 78شود )فرد حاکم نزدی   یا شاه نی نگوفروپاشی و سر

و افددراد بددرای   هدداگروه مختلددف، بددا هددر نددوعی از نظددام حکمرانددی،    یقلمروهدداعجم اغلددو و رابینسددون، در  

 یاهدد منظا. انتظار این است کدده کنندیمد در جهت منافع خود تالش اعوقرای  تاثیرگذاری بر تصمیات و اج

به عنوان داور بی هرف به تنظیم قواعد عاد نه و اجرای عاد ندده ایددن قواعددد مبددادرت کننددد، بدده   رانیحکم

 ، حکومت به عنوان تضمین کننده تدوین قوانینهاگروه گوناگون فعالیت افراد و  یهاعرصهکه در  یاگونه

سیاسددی توسددط قدددرت  حصددار  ناا  ی بدد کنددون  یهددادولتو اجرای عاد نه آن عمل کند، اما بیشددتر  ف  رهبی  

 Acemogluانددد )کرده فرادستان اندک شمار مواجه هستند که جامعه را در جهت منافع خود سازمان دهی 

& Robinson, 2012,  pp. 25-27 .)یهدداتالفئاو  اهدد الیت در همین باره نور  و توما  بدداور دارنددد کدده 

نین د و یددا اجددرای غیرعاد ندده قددواع خددوه نفدد بدد   ینوانن قرانت جو، کنشگرانی هستند که برای نفوذ در تدوی

و ائتالفی قادر شوند که فراتر از نفددوذ، مواطددع   هاالیت، اگر چنین  کنندیمتدوین شده به نفع خود کوشش  

ب کنند در چنین وطعیتی، دولددت کس تحکوم  یهاسازمانکلیدی تصمیم گیری و اجرایی را در نهادها و  

ی ائددتالف هاالیت، و  دیآیمحکمرانی به تسخیر رانت جویان در    یهاارگانو    هاهاداز ن  یامجموعهبه ملابه  

یعنددی   پردازندددیممسلط، هم به بازبینی در قواعد و قوانین حکمرانی به نفع خود و به هزینه دیگر کنشگران  

ء سددو خددودو هم این که در اجددرای قواعددد عاد ندده از تسلطشددان بدده نفددع   دکننیمقواعدی ناعاد نه تدوین  

، تصددمیم انددرآورده و ائتالفی که حکمرانی را به تسخیر  هاالیتاقتصادی،  یهاتیفعال. در  کنندیمه  تفاداس

، نشددایاقتصادکه دستاوردهای    کنندیماعمال    یاوه یشسازی و اجرای تصمیات را در جهت منافع خود به  

ده از قدرت سیاسددی توسددط ستفاجه اتین لکه، به رقابت پذیری در بازاری با رقابت آزاد و منصفانه نیستجیتن

و ائتالف سیاسی مسلط به هزینه کل است. ایددن دسددتاوردهای اقتصددادی از آنجددا کدده نتیجدده تسددخیر   هاالیت

 هاالیتاین نوو از ست. نی یعمومنهادهای حکمرانی و استفاده از قدرت سیاسی است در هم افزایی با منافع 

مسددلط  یهدداائتالفو  هدداالیت، رندددیگیمجددای  گراتوسددعه یهددافائتالو  هدداالیتدر مقابددل  هدداائتالفو 
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تا دگرگونی عمیدد   یاتوسعهکه به نفع کل است، این اهداف  کندیمرا دنبال   یاتوسعه، اهداف  گراتوسعه

  نهادی به معنای استقرار ترتیبات نهادی باثباتی که عمی  گونی. دگرشودیمساختارهای نهادی کشور دنبال  

به عبددارتی سددامان دهددی نهددادی بدده شددکلی کدده   را به بازدهی کل/اجتماعی گره بزند،ردی  یت فالفعهی  ازدب

 تددربزرگبدده هزیندده سددازمان یددا جامعدده  شانیفردسوق دهد که دستاوردهای   ییهاتیفعالانگیزه افراد را به  

قواعد و  دی وهان تارساخمسلط رانت جو  یهاائتالفو  هاالیتاما ؛ (North & Tomas, 1973نشود ) نیتأم

 دهندددیمچارچوب حقوقی فعالیت فردی و فعالیت کنشگران را در قلمرو تحت سلطه اشان، در جهتی تلیر  

 تبدد رقا داور بددی هددرف سددتیبایمکه به هزینه کل به نفع خودشان تنظیم شود. در واقع نهادهای حکمرانی 

نهادهددای حکمرانددی قواعددد و خیر ا تسدد بدد   انجوینت  اد نه و سالم کنشگران و افراد در کشور باشند، اما راع

و بددا بدده انحصددار در آوردن  دهندددیموقی را در جهت ناعاد نه کردن رقابت به نفع خددود تلیددر مقررات حق

 کنندددیمرا کسددب  ونگاگوندد  یهاتیمزنهادهای حکمرانی، قدرت کنترل بر چگونگی توزیع   نیتریدیکل

گوندداگون بدده نفددع   یهدداتیفعالو    هاسازمانا و  نهاده  را در  هاتیمز  ی مسلط، قواعد توزیعهاالیتاین گونه  

رسمی و غیر رسمی به توزیع رانددت   یهاشبکهو از هری     کنندیمکلیری از حامی و هرفدارانشان بازنگری  

 هدداائتالفی در قلمروهایی که تحت کنترل این گونه فرد  رشد  که  یاوه یش. به  پردازندیمدر میان هواداران  

در   یاکننددده ی ائددتالف مسددلط نقددش تعددین  هاالیتکه    شودیمروبرو    ییهافرصتو    اهتیودمحدا  د بهستن

و شبکه رانت جویان در ائتالف مسلط   هاالیتتسخیر شده، وفاداری به    یهایحکمرانتعریف آن دارند. در  

 ,North & Vingast) اسددت مؤثرمختلف  یهاتیمزفراد از در برخوردای ا یاهفحر یهایستگیشابیش از 

2016, pp. 90-98). 

 داریسددرمایهاقتصادی منجر به ظهددور    یهاتیفعالتسخیره شده، در    یهایحکمرانکارکرد  این گونه  

عمددده  یهاتیفعال ریت درفاقتی به نوعی از اقتصاد اشاره دارد که در آن موفق  داریسرمایه،  شودیمرفاقتی  

می، بدده انحددا ات سیاسی با حفظ موقعیت رسدد اممقیا    است.ته  ابساقتصادی به وصل بودن به مقامات سیاسی و

 داریسددرمایهبازرگددانی و تجدداری شددوند. در  یهدداتیفعالگوناگون با سواسددتفاده از موقعیددت سیاسددی وارد 

بلکه نتیجدده بهددره گیددری از انحصددار  ستینادی رفاقتی افزایش ثروت نتیجه کارآمدی و رقابت پذیری اقتص

رقابت عاد نه  یهانهیزم گیریشکلآمد اقتصادی یا ممانعت از ارک   قبایدن ررانون  قدرت سیاسی برای بیر

 سیتأس  یهاازنامهیامتواردات و صادرات،    یهاازنامهیامتحکومتی،    یهاطمانتمالیاتی،    یهاتیمعافاست.  

ی، ارجی خدد از منابع ملی از جمله مواد معدنی معددادن، ارزهددا  ترارزان  یگیر  مالی، مجوزهای بهره   مؤسسات

با نددرس سددود کمتددر و انددواو ناموجدده تسددهیالت بددانکی، تصددویب قددوانین و قاعددده گددذاری بدده نفددع   یهاماو



 65                                                   مصر در رفاقتی داریسرمایه ظهور  و شدهیرتسخ حکمرانیجویان، رانت  ائتالف

خاص و استفاده از نفوذ سیاسی برای از عرصه بیرون کددردن رقبددا، نادیددده انگدداری   یهاشرکت  یهاتیفعال

 یاهانسددازما جدده بدد اموت نبزرگ از قبیل احتکار و اختال ، خرید و فددروش و معددامال یاهتخلفجرائم و  

رفدداقتی هسددتند کدده   داریسددرمایه  یهدداجلوه و    هاشاخصهقضایی در اقتصاد سیاسی از    یهاتیمصوندولتی،  

 عیدد توز بدده عبددارتی (.Aligica, & Tarko, 2014, pp. 165دارنددد )پیوند وثیقی با انحصددار قدددرت سیاسددی 

در شکل قواعد حقوقی مصوب ه  چ  هاتیمز  ع ونافاعاد نه قدرت سیاسی به توزیع ناعاد نه و تبعیض در من

این امددر بدده لحدداا کددارکردی،   که  و چه در شکل نادیده انگاری عدم رعایت قواعد مقرر، منجر شده است

، لفتددویچ دگرگددونی بردیم لتحلیو ائتالف مسلط   هاالیتکارکردهای عام المنفعه حکومت را به نفع منافع  

، لفتددویچ توسددعه خواندددیم  گراتوسددعه  یهدداائتالفو    هددایتالر  ظهددوزم  ساختاری در چنین جوامعی را مستل

که جانسون برای نخستین بددار آن   داندیمیافتگی را در کشورهای موسوم به جهان سوم ساب ، نتیجه دولتی  

از نهادهددا و  یامجموعددهامددا دولددت بدده معنددای ؛ (Leftwich, 2013, pp. 95-96)نامیددد  گراتوسعهرا دولت 

 یهدداائتالفو    هدداالیتتوسددعه پددی آمددد    یهددادولتقد عاملیددت اسددت و ظهددور  اخود ف  به خودی  هاسازمان

ی رانت هاالیتو  هاائتالفکه در ملایرت با   برندیمیی است، که تلیرات منجر به توسعه را پیش  گراتوسعه

 لددیتحلیچوب  چارظر  در ادامه از منآثاری دیگر بر عملکرد اقتصادی دارد.    شانطلتسه  ک   رندیگیمجو قرار  

 .شودیمو ائتالف مسلط بر مصر و ماهیت آن پرداخته  هاالیترائه شده به ا

 

 و ائتالف مسلط هاالیتتسخیر حکمرانی جمهوری عربی مصر توسط 
 دالناصرانحصار قدرت سیاسی و حامی پروری در دوره جمال عب

، هسددته اولیدده دندانیرسدد   جامان  به  علیه پادشاهی کودتای موفقی  1952ژو ی    23آزاد« که در  ن  ار»افس

ی نظددامی و کلیددر چشددمگیری از هدداالیتجمال عبدالناصر با حمایت دیگددر   رأسشانیی بودند که در  هاالیت

عربددی و  ن وحدددت دنیددایفقیددر و متوسددط بدده پددایین اجتمدداعی و دلبسددته گددا یهاهیدد  اقشددار گوندداگون از 

را بددا ودند، بلکه قواعد حکمرانددی  نم  فرقمت  را  انشدارالیسم، نه تنها پادشاهی را سرنگون کرده و هرفسوسی

بر هب  آن، در بازسازمان دهی، ساختار سیاسی بدده   ؛ کهمللی کردن قانون اساسی پادشاهی بازنویسی کردند

نهاد ایجاد شددد   نیتریعالعنوان    هبیاست جمهوری  جمهوری تلیر یافت. در ساختار جدید حکومت، نهاد ر

، قانون اساسی جدید به گرفتیمدر اختیار    شدیممردم انتخاب    یرأا  ه بی ک هورکه اداره آن را رئیس جم

. هم چنددین نهدداد پارلمددان نیددز یکددی دادیمرئیس جمهوری اختیارات وسیعی از جمله فرماندهی بر ارتش را 

کرسددی   596ازبینی شد، پارلمددان مصددر هددم اکنددون  قواعد آن ب  هحکومتی بود ک نهادهای    نیترمهمدیگر از  

 (.Volkov, 2020, p. 8شوند )یمانتخاب دم مر یرأبا که رد دا
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 نیتریینهاآن دیوان عالی قانون اساسی  رأ نهاد دادگستری س رده شده است که در  اجرای عدالت نیز به 

مرجع حل  نیتریعالضایی نیز وان عالی قیدمختلف است.    یهاسازمانمرجع حل و فصل اختالفات قضایی  

و شهرهای کشور زیر مجموعدده بزرگددی   هااستاند است که در  ئم افراجراام  اقسو    واوان  و فصل اختالفات و

بنیددادین، سدده نهدداد  هوربدده. دهندددیمقوه قضاییه کشددور را تشددکیل  شانیهارمجموعهیزدارد. هر دو دیوان با 

غددم ه ره بدد نهادهای حکمرانی جمهوری عربی مصر هستند، کدد   نیتریعالیی  اضمان و نهاد قمجریه، نهاد پارل

، ثابت باقی مانددده و انتقددالی در آن هاانیبن، در اسا  و  اهع گوناگون، این نظم ونس  نهادیر مقی دنگرباز

تالف مسلط و ائ  هاالیترس نداده است. از آغاز نهادهای مجریه و در رآ  آن ریاست جمهوری به تسخیر  

رسددی برابددر رقبددای دستی، یاسو سقی حقوداشته است درآمده و با تدوین قواعد جانبدارانه  مؤسسنقش    که

، دسترسی رقبای خارج از اندکرده ف مسلط را نخست به نهاد عالی ریاست جمهوری محدود  خارج از ائتال

ی سیاسی و ائددتالف اهالیت  نیتریلعاائتالف مسلط به نهاد پارلمان نیز به انحا مختلف محدود شده است و  

عدالت در ع و ترجیحات خودشان، فهم خود را از نافز مو ادفادر ی، مسلط، با کنترل نسبی بر نهادهای قضای

. هب  قواعد نهادینه شده رئیس جمهور توسط مددردم انتخدداب اندگذاشتهقبال رقبای معارب سیاسی به اجرا  

بعدی نیز نددامزد شددود. او   یهادوره در    تواندیمد  ودبه صورت نامحو پس از انتخاب در دوره اول،    شودیم

را در اختیار دارد، فرمانده عالی قوای نظددامی اسددت و نخسددت وزیددر و شددورای  ت قدرتموقعی  نیرتیدیکل

وزیران از جمله وزیر دادگستری و قضات دیوان عالی قانون اساسی نیز توسط رئیس جمهوری برگزیددده و 

-2011( و حسددنی مبددارک )1970-1981(، انورسددادات )1952-1970)  رصجمال عبدالنا.  شوندیمانتخاب  

 ,El Tarouty, 2016اند )بوده ، 2011به عقب رانده شده   ب روسای جمهوری مصر تا انقالبه ترتی( ب1981

p. 26.) 

آن  ترسیم کرد که بر هب  یاقاعده ، 1953شورای عالی انقالب به رهبری جمال عبدالناصر در ژانویه 

 عنددوان و تحددت شدددیم سددوبوان المسلمین که حددامی تدداکتیکی افسددران آزاد محد به جز اخوجاحزاب مو

از پشددت  ، کدده ناصددر،1954ممنددوو شددد. سدد س از سددال  یتشددانفعال، مللی و هرگونه کردیمسازمان فعالیت  

 دنگی رانده بوصحنه قدرت سیاسی نمایان شده و رئیس جمهور دوره انتقالی را از سریر قدرت به حبس خا

جمال عبدالناصددر سدد س در  د.کر غازن آلمیوی شده بود، اعمال محدودیت را بر اخوان المس و جای گزین

گیری عمومی برای انتخاب رئیس جمهوری در حددالی پیددروز اعددالم شددد کدده بدده هددیچ   یرأ، در  1956سال  

بدده ام سیاسددی، ظنه بر هب  آن فردی اجازه رقابت با او داده نشده بود، در همان سال قواعدی تصویب شد ک 

. در نتیجدده آن، ائددتالف تحددت شدددیمل بدددیر تناصدد ری نظامی با تنها ی  حزب و آن هم حزب تحت رهبدد 
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حقوقی و قانونی محملی برای قدغن کردن ورود رقبای سیاسی  هاییگذاررهبری ناصر، با توسل به قاعده 

 شید.پارلمان ایجاد کرد و به این محرومیت شکلی قانونی بخ به

لط به روی مس اسیسی الفائتیر وه بر نهاد ریاست جمهوری، نهاد پارلمان نیز در تسخب عالیتبدین تر

موقعیت حکمرانی، با   ترینیدیکلن درباره قوه قضاییه کشور نیز جمال عبدالناصر در  رقبا بسته شد، هم چنی

مسددلط یددب ائددتالف قرپرنفددوذترین    کنترل بر نهادهای قضایی، برای بیرون راندن اخوان المسلمین به عنددوان

ی هدداالیترجیحددات خددود داشددت دربدداره  و تفع  منددابددا  اق  نطبتحت رهبری خود فهمی را که از عدالت در ا

نیروهددای اخددوان  ینشددانپرنفوذترهمه مخالفان و  اخوان المسلمین اعمال کرد. حبس، اعدام و محروم کردن

تا جایی که سددید قطددب  شدیمدنبال  ررات وطع شده گوناگون از هری  قواعد و مق هاییتمزالمسلمین از  

شددد ، پددس از سددالهای متمددادی زندددان، بدده دار آویختدده 1966  در سددالجریددان  یددن  ی اهدداالیت  ترینیعالاز  

(Shehata, 2012, pp. 163-167.)  بددا  تددریشپکدده  ترییفطددعاخوان المسلمین هم چون نیروهای سیاسددی

عبدالناصر و ائتالف تحددت رهبددری   سلطه جمال  ابند در تعارب  وطع قواعد جدید منحل و متفرق شده بود

ی نظامی و سیاسی متحد و کلیر حامیان هاالیتداشت. ناصر با پشتیبانی    رارر قکشونی  مراحک  او بر نهادهای

تشکل یافته بودند با اعمال  هاسازمانرقیب را که در شکل احزاب و   یهاائتالفدر اقشار گوناگون، نه تنها  

ای روهنی به ترلکن ایننین سرکوب و متفرق و پراکنده کرد بلکه دامنه قواعد و قوا  ت خود در شکلترجیحا

به عنوان حاکم به تنهایی قادر بدده عقددب راندددن و سددرکوب   کهدرحالیترش یافت.  جامعه مدنی نوپا نیز گس

 ردرت سیاسددی را رقبای سیاسی نبود، در موقعیت کلیدی نهاد ریاست جمهددوری، قددد  یهاائتالفو    هاالیت

نمودار شد به انحصار ب، عر یستیالسوسیه ت رهبری خود که در نهایت در پوشش عنوان اتحادائتالف تح

د. چنین انحصاری از قدرت سیاسی، نیاز به حمایددت کلیددری از جمعیددت مصددر داشددت، کدده در ازای درآور

 هارانت او و اقسامونواداران از ارسمی و غیر رسمی ه یهاشبکهوفاداری، این حامیان به نسبت نفوذشان در 

ناصر از انحصار قدرت سیاسی برای کنترل بددر اقتصدداد  ،آغاز همان زا .شدندیمو مزایا بهره مند  هافرصتو  

اقتصادی را برای پاداش و تنبیه حامیان و مخالفان بکددار گرفددت،   هاییتمزاستفاده کرد و چگونگی توزیع  

شده ثروت اندوزی کددرده بودنددد هدددف  اهی سرنگونشدپیوند با پا  ، نیروهایی که در1952نخست در سال  

 .(Bush, 2006, p. 178) گرفتندقرار 

ی زمددین دار هدداالیتکه  دادیمقانون اصالحات ارطی محملی شد که به جمال عبدالناصر مشروعیت 

کنددد و  عو بودند توزیاز هواداران ا غالباًرا بین زارعان که  شانیاراطرا از مالکیت بر اراطی ساقط کرده و 

اسددتقرار وزارت کدده بددا    1956ر سال  . دبردل بحلیه تا بی زمین دار که اغلب مخالف او بودند رهاالیت  نفوذ
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سددرمایه ایددن برنامدده توسددعه   ینتأم، جمال عبدالناصر سرمایه دارها را به  1960صنعت و برنامه توسعه صنعتی  

و از برنامه توسعه  گرفتندیمای عبدالناصر ج ف حامی جمالفراخواند، اما غالب سرمایه داران خارج از ائتال

بازرگانی را ملددی اعددالم  هایییداراو صنایع و    هایهسرمایه  عبدالناصر کل  مالن جب آعاقمت  ند،استقبال نکرد

 هافرصددتصنعتی کددرد کدده بدده افددزایش   یهاپروژه ملی شده را صرف    هایییداراکرد. س س نسبتی از این  

 هدداییراادع وزیازت. جمال عبدالناصر این سیاست را بشدیمد منجر  می او بودناحکه از اقشار  برای کارگران  

 (.Ikram, 2006, p. 18خواند )یمدر جهت تحق  عدالت 

هم این هور انحصار قدرت سیاسی، جمال عبدالناصر را قددادر کددرد کدده تجددارت خددارجی و انددواو و 

ل درآورد و به حامیددان تکنددوکراتش را به کنتر یناگون اقتصادگو  هاییتفعالاقسام مجوزها و امتیازات در  

ی که در نتیجه هوربهاین امتیازات را بدهد،    اری قانونی و غیرقانونی ازوردبرخزه  اجاتی  کومدر نهادهای ح

از تکنوکرات ها یا دولتمردان بازرگان و تجارت پیشه رو به گسترش گذاشت، که مابه   ایینده فزاآن شمار  

ال ملدد  رای، بددنکریمسلط و در رآ  آن جمال عبدالناصر را دریافت از ائتالف م یت و هواداریازای حما

اقتصددادیش در   هدداییتفعالعلمان احمد علمان که در پیوند با پادشاهی سرنگون شده به ثروتی شگرف در  

، بددا تدددوین بزرگ را ملددی کددرد  هاییهسرماعربستان سعودی دست یافته بود، هنگامی که جمال عبدالناصر  

برخی تجهیزات مددورد نیدداز  هیه، تکردنی  لتلقانونی ثروت علمان احمد را در خارج، از ملی شدن م  یاعده اق

برای دستگاه امنیتی جمال عبدالناصر و هدیه ی  ویالی خانوادگی مجلل، کمترین مابه ازایی بود که احمد 

. انبددوه دادیمرئیس جمهوری    هب  اشیاقتصادی  هاالیتسیاسی قاهره از قع  هاییتحماعلمان احمد در قبال  

ازرگانی و تجدداری مشددروو و نامشددروو اسی از امتیازات بسی  هایوندپی  قبلاز  سیاست مداران و نظامیانی که  

ی ائتالف مسلط هاالیت ترینیعالرا در گرو وفاداری به    شانیبازرگانحفاظت از منافع    شدندیمبرخوردار  

و همچنددین در  یافتندددیمز عضددوی از آن بودنددد که خددود نیدد   فدر این ائتال  و تداوم انحصار قدرت سیاسی

مسلط تحت رهبری جمال عبدالناصر اقشاری از کارگران و کشاورزان جای داشتند کدده ف  ئتالن اای  شیهحا

، ایددن تهیدسددتان شدددندیمحمایتی سوسیالیستی بهره مند  یهاپوششتوزیع اراطی و  یهارانتاز انواعی از 

؛ اشتندندز ناچییتی ماح یهایتمزاز جمال عبدالناصر در قبال دریافت   یاتوده داری  فرجز تبادل ه  یاینهگز

 کددردیمعبدالناصددر هددر هدددافی کدده دنبددال  توسددعه صددنعتی    یهابرنامددهسوسیالیسددتی و    هاییاستسبنابراین  

 ,Menzaکنددد )قویددت نگهه داشت سلطه ائتالف مسلط و شبکه گسترش یافته حامی پروری را ت بایستیم

2013, p. 64.) 
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 تاسادور  دوره انانحصار قدرت سیاسی و حامی پروری در  

افسران آزاد که پادشاهی را سرنگون کرده بودند پس از درگذشت جمددال عبدالناصددر، در   ت ازسادا

کدده تددرور شددد، موقعیددت  1981گیری بدون هرگونه رقیب به ریاست جمهددوری رسددید و تددا   یرأدر    1970

ی تبرقدداصددت اشت. سادات ی  نظام چند حزبی با فرجمهوری را در تصاحب د  تالمنازو نهاد عالی ریاسب

یا تعدیل ساختاری را در زمینه اقتصددادی در  انتفا ، سیاست 1970نیمه دوم دهه جاد کرد. وی در  ود ایمحد

کنتددرل  یدداًقورچنددد دستور کار قرار داد و در زمینه سیاسی نیز شددماری از احددزاب مخددالف مجددال فعالیددت ه

بدده  شدددیم هارسددانه  زاب وحدد اود  محددد  هاییتفعالمحدود سیاسی که شامل    هاییآزاداین    یافتند.  یاشده 

معنای انتقال حکمرانی به ساختاری بر بنیان رقابت آزاد و عاد نه برای اداره کشور نبود. تلیر ت  حزبی به 

مسلط تحددت رهبددری   فه سادات برای بقای ائتالت  حزبی مسلط با فعالیت محدود دیگر احزاب، در دور

نهادهددای حکومددت را در  ترینیدددیکلن همچنددااصر، نلبدال عکه در ادامه میرا  جما  گرفتیمورت  او ص

بدده حددزب مسددلط بددا فعالیددت  باور دارد که این گونه انتقال از ت  حزبی باره دراینقبضه داشت. هانتینگتون 

کدده بددا فشددارهای بیشددتری از  ی مسددلطاهالیتبخشیدن به مشروعیت محدود دیگر احزاب برای دوباره جان 

 (.Huntington, 1991, p. 174)د دهیم رس دانشده سوی مخالفان مواجه 

 هدداییتفعالکنتددرل شددده، سددادات از  یهاانتخاباتهم این هور عالوه بر افزایش مشروعیت از هری  

ی مخالف هاالیتکردن  میعنوان مکانیزمی برای سهمحدودی که به احزاب مخالف داده بود از انتخابات به  

بددرای  ییهافرصددتمحدددود، سددادات  یهدداانتخابات   از هری.  ردک یمدر ازای کسب حمایت نسبی استفاده  

داد یمدد ی احددزاب مخددالف نیددز هدداالیتدسترسی محدود به منابع قدرت و مزایای مشروو و نامشروو آن بدده 

(Blaydes, 2011, p. 54.) بقای خود به  تقویت مشروعیت و حفظ    یلط تحت رهبری سادات براائتالف مس

را به  هاآنیشان درانواو مزایای قدرت سیاسی هاالیتدن محدود سهیم شتا با    دادصه  مخالفان میانه روتر عر

از  بیندددازد. سددادات در واقددع تریدد عم ییهاشددکافمخالفان  تریعوسو از هرفی در ائتالف   1همکاری گرفته

 ه ربهدد  بددی بار بخش با اسرائیل جمددال عبدالناصددرن عربیسم و دشمنی اعتاپروعیت ساز نفوذ جادویی  منبع مش

 او که .کردیممخالفان برای بقای ائتالف مسلط استفاده    هاییتفعالاکتیکی در  عوب با تلیرات تو در  بود  

سوسیالیسددت عددرب، را لفاظی های پان عربی و مواطع آتشین طد اسرائیلی را کنار گذاشددته بددود، اتحادیدده 

غالددب از لوژی ایدددئو ،داتسددا مکراتیدد  ملددی را ایجدداد کددرد، گرچدده بدداکرد و به جای آن حزب د  منحل

________________________________________________________________ 

1 Co opting 
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اما ماهیت رژیددم کدده بددر انحصددار مراکددز   شدیمه پان عربیسم و سوسیالیسم به اقتصاد بازار متحول  گرایش ب

و  ماندددیمر بنیددان بددی تلیددر بدداقی کلیدی قدرت در حکمرانی و توزیع رانت و حددامی پددروری مبتنددی بددود د

گذاشت یم  یرتأثمتنفذ    ه همکارانل مرتبیا تنز  تقاار  موقعیت فرماندهی در حکومت بر  ترینیعالسادات در  

(Saeid Imam, 1986, p. 31.) 

، بددرای نموندده ماندددینمدر درون ایددن ائددتالف مسددلط پایدددار بدداقی    هدداالیتموقعیت نسبی    هورکلیبه

 امدداد، ل عبدالناصر دومین الیت پر قدرت بو، بعد از جما1960دهه  راز بلندپایگان نظامی، دعبدالحکیم امیر  

لی را از دست داد عالوه بر آن در دوره سادات نه وزیر دفدداو ندده رئددیس سددتاد ت او جایگاه قبه سادادر دور

و  هددایتموقعر از کل نیروهای مسلح، موقعیت دوره ناصر را نداشددتند. یددا وزیددر برنامدده ریددزی در دوره ناصدد 

ه از عنایددت یددزی کدد امدده رنرر بوزیدد ، اما در دوره سادات رزاق عبدالمجید  شدیمی طعیف محسوب  اهالیت

بددود ی پرقدرت و موقعیت نهاد برنامه ریزی نیز ارتقددا اهمیددت یافتدده هاالیتبرخوردار شده بود جزو   بیشتری

(Ikram, 2006 .)یرتددأثی، تحت نامختلف در ساختار حکمر 1و موقعیت نهادهای هاالیتقدرت  هورکلیبه 

. سادات در صددحنه گرفتیمقرار    جمهوری  ئیسص رمیزان نزدیکی و دسترسی آن صاحب منصب به شخ

نهادهای واشنگتن برخددوردار شددد، و در   هاییتحماخارجی با چرخش از شرق به سمت ایا ت متحده از  

را در جهددت خصوصددی   یو مقددررات فعالیددت اقتصددادنئولیبرالی این نهادها قواعد    هاییاستسهماهنگی با  

لمللی پول و بان  جهانی بازنگری کرد. ا  ینوق بصند یهاکم و جذب سرمایه گذاران خارجی و   سازی

، که به عنوان نهادی از کل حکمرانی تسخیر گرفتیمباید با مجوز وزارت بازرگانی صورت   هایتفعالاین  

جدیدی تبدیل شد کدده در  یهارانت ات به مرکزی برای توزیعشده توسط ائتالف مسلط تحت رهبری ساد

، از جملدده علددی بدددراوی و خددانواده سددراج گرفددتیم  انجددام  انتفا   استسی  پوشش آزاد سازی اقتصادی و

الدین، علمان احمد علمان معروف، راشد علمان نماینده اسکندریه در پارلمان که فردی بددی سددواد و مجددرم 

ن و حامیددان سیاسددی سددادات از جمیددع انبددوه هرفدددارا  کشور بود، تنها معدودی  در زمینه واردات حشیش به

ناشددی از  یهددارانتسادات به انحا مختلف بددر توزیددع  شدندیمتفا  بهره مند ای انمجوزه ونواز ابودند که ا

رون و جهان بینی یددا در منددافع در د هانگرشی سیاسی که در هاالیتبرای ملال    کردیمانتفا  اعمال کنترل  

را در درون   هدداآن  نشددایفائتال، سادات با تقویت رقبای درون  کردندیمزاویه پیدا    تاائتالف مسلط با ساد

 (.Saeid Imam, 1986, p. 29راند )ائتالف مسلط موازنه کرده و به حاشیه می 

________________________________________________________________ 

1 Institutional Position 
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شاخصددی کدده از او دورتددر بودنددد بددا تجدیددد پیونددد و بددا  کشددیدن   یهاچهره حتی از    باره دراین   

ان د علمدد مدد احان برای ملال علمدد  گرفتیمفرماندهی خود بهره بر ائتالف تحت    لبرای تداوم کنتر  زلتشانمن

معروف را که به سران اخوان المسلمین نزدی  بددود از عربسددتان فراخوانددد و بددا واگددذار کددردن انددواعی از 

اداری پروپدداقرص مجوزهای فعالیت اقتصادی در ساخت و ساز و واردات انحصاری علمان احمد را بدده هددو

 هدداآندرونددی  زنددهی موان برایلملمسرا به سران اخوان ا  اشیدسترسو هم  بدل کرد که از هری  ا  دبرای خو

کدده مخددالف  گرفددتیمو هم این که برای به زیر کشیدن برخی از نزدیکان ساب  ناصددر بهددره   کردیمبیشتر  

ن احمددد امدد بدده عقددد یکددی از پسددران علسادات بودند، سادات هم چنددین یکددی از دختددرانش را   هاییدگاه د

تالف سیاسی مسلط بود که با محاسبات ون ائدر در  یلفامهزار    یهاازدواجتنها ی  نمونه از  درآورد و این  

در واقع در درون ائتالف مسلط، علی صبری نخست وزیر   (.Shafer, 1997, p.  112) خوردیمسیاسی گره 

ری مهمددی کسددب کددرده بددود، صددب  جمددال عبدالناصددر موقعیددت  و از مال اندوزان ممتازی بددود کدده در دوره 

از قدرت سیاسی برای به مکنت مالی رسانیدن ود او  سلط بالف متائون  چالش برای سادات در در  ترینیقو

ائتالف غالب اسددتفاده کددرده بددود و بدده  تریعوسخرد از هواداران برای خود در درون شبکه   یاشبکهو ارتقا  

ایددت سددادات کدده کلیدددترین کشددمکش نددابرابر در نه  نیدد تبدیل شده بود امددا در اچالشی قوی برای سادات  

صبری را خلع منصب کرده و بدده زندددان انددداخت و در  را در اختیار داشترانی ر حکمدی  ندهموقعیت فرما

، شبکه وسیع حامی پروری و ائتالف تحت رهبری خددود را 1981ائتالف مسلط تا لحظه ترور در سال    رأ 

 ,Hinnebuschکددرد )پدیدددار شددده بودنددد حفددظ احزاب مخالف  لرقیب که در شک یهاتالفائدر مقابل 

1981, pp. 444-46).  بدین هری  ماهیت انحصار قدرت سیاسی و استفاده از آن برای توزیع انواو و اقسددام

عام   گوناگون در شبکه وسیع حامیان در ائتالف مسلط توآم با کارکردهایی کمابیش  یهافرصتو    هارانت

 قلمرو کشور را به میرا  گذاشت. تربزرگ تالمنفعه برای جمعی
 

 دوره حسنی مبارکدر   روریامی پحو سی انحصار قدرت سیا

بدده ریاسددت جمهددوری ارتقددا  1981پس از ترور انورسادات، حسنی مبارک که معاون او بود در اوت 

د وجدد ه در آن هددیچ رقیبددی بددرای او وسراسری کدد   هاییریگ  یرأیافت. مبارک در پنج دوره شش ساله در  

یس دن انتخدداب رئدد اری شدد انحصدد  یاسدد سی رگزیده شد. ایددن قاعددده حقددوقی ونداشت به ریاست جمهوری ب

جمهوری در انتخاباتی سمبلی  از آغاز پی ریزی نهادهای حکمرانی جمهوری عربی مصر توسددط افسددران 

العدداده   مبارک نیز با حفظ وطعیت فددوق  آزاد تحت رهبری جمال عبدالناصر بنیان گذاشته شده بود. حسنی

از جمله انحالل مقطعی پارلمددان   هااننوسم  غر  به  ه بود، در جهت تقویت مشروعیت،اعالن شد  1967که از  
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او ساختار حزب مسلط با فعالیت کنترل شده دیگر احزاب دوره قبددل را اسددتمرار   هورکلیبهتوسط مبارک  

المسددلمین، اجددازه حضددور  ن، بدده شددش حددزب بجددز اخددوا1984نی  بخشید، بر این اسا  در انتخابات پارلما

کرسددی را کسددب کردنددد. در انتخابددات  488کرسددی از   69  عدداًومجم  اهدد آند در انتخابات داده شد و  محدو

را کسددب کردنددد، در انتخابددات  هایکرسدد ، مخالفان، بیست و دو درصددد از 1987بعدی پارلمان نیز در سال 

و کننددد، از مشارکت کنترل شده امتنددا یشد که حزب وفد و اتحاد اسالمنیز وسعت تقلب سبب    1991سال  

تنها چهارده کرسی  هاآنی فعالیت احزاب مخالف شدت گرفت که راب  هاتیددوحمآنچنان   1995در سال 

تعداد قابل توجهی از کاندیداهای وابسته به حسددنی مبددارک، تحددت عنددوان   2000در سال    را کسب کردند.

  برای انتخابات پارلمانی کنترل شده فراهم شددود، تیاردمک  یاوجههت شرکت کردند تا  مستقل در انتخابا

پارلمان به حزب دمکراتی  ملی یعنی حزب مسلط تحت کنتددرل حسددنی مبددارک   زی درپیرو  زا  پس  هاآن

 (.Shafer, 1997, p. 114) پیوستند.

ر انتخابددات پارلمددانی سددال این رویه دوباره تکرار شد تا جددایی کدده د 2010و سال  2005در سال     

ان به صفر رسید. این گونه رلمپا یهایسکران بزرگ اخوان المسلمین از سهم نیروهای وابسته به جری  2010

در وطعیت حزب مسلط دمکراتی  ملی و فعالیت محدود احزاب مخددالف، نیددز همچددون دوره   هاانتخابات

ف مسددلط و در التلکه در بنیددان خددود بدده بقددای ائدد سادات به معنای از بین رفتن انحصار قدرت سیاسی نبود ب

ای گرفته بود قرار داشت. در واقددع از هریدد  ج هیدمانفر موقعیت ترینیعالآن حسنی مبارک که در   رأ 

به  هاآندرون ائتالفی به نهاد پارلمان و در نتیجه دسترسی   هایییجابجااین گونه انتخابات پارلمانی ورود و  

 هدداییانجراز ثددروت در    هایییانشددرو بددازتوزیع    اهدد یخواری آن امتیازات و ویژه  منابعی از قدرت و در پ

 ترینیعالبه حمایت از    هاالیت، که در ازای این دستاوردها، این  شدیمالب استفاده  غف  ئتالن اخردتر درو

نیددز ، عددالوه بددر آن بددا سددهیم کددردن معدددودی از مخددالفین  پرداختندددیممبددارک    یتربرجستهسران و بطور  

ت کومدد ر حن د، در واقع نهاد پارلمدداکردندیمتسخیر شده حکومت را تقویت    مشروعیت سلطه بر نهادهای

غالب کسب فرصت بددرای پددول   هوربهثر بخشی معنا دار سیاسی است و انگیزه ورود به این نهاد  صر فاقد ام

 .(Blaydes, 2011, p. 125است )سازی و برخوردار شدن از مزایای مشروو و نامشروو آن 

 رأ ژمونی حزب حاکم کدده رئددیس جمهددوری در دوره سادات، شاهد ه  در دوره مبارک همچون

متنددوعی برنددده  هاییوه شت با انتخابات رقابت محدود بود، و حزب رئیس جمهوری همواره به داشار قر  آن

ر مواردی ارعاب و بالمنازو انتخابات بود، در همان انتخابات محدود نیز شیوو تقلب و انحا دیگر از جمله د

مددان در انتخابددات ارلر په بدد الوحتی ع یرأو خرید   هاصندوقدهندگان اپوزیسیون، پر کردن    یأربازداشتن  
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هددم چنددین دربدداره نهادهددای عددالی . .(Niakooee, 1393, pp. 24-23)نیز رایددج بددود  هایشهردارشوراهای 

رات ایدد رمانددده نهددایی ارتددش و بددا اختقضایی و البته ارتش، همچون دوره ناصر و سادات، حسددنی مبددارک ف

ربدداره مخالفددان خددود از عدددالت را د فهددمآن یدد  هر نهادهای قضایی کشور بود، که از ترینیینهاکنترل بر  

مخالف سیاسی و کنترل و سرکوب مخالفین از جمله با هزار نفر    هاده ، بازداشت  گذاشتیمسیاسی به اجرا  

بکارگیری بیش از دو میلیون نیروی اهالعاتی در بین مردم، از ابزارهای حفاظت از سددلطه ائددتالف مسددلطی 

نهادهددای حکمرانددی   مؤسددسه جمال عبدالناصر ندده تنهددا  از دورحاکم    بود که بخشی از آن در شکل حزب

ا را تسخیره کرده و در پوششددی از قواعددد حقددوقی خددود نگاشددته و بددا بلکه این نهاده  شدیممصر محسوب  

؛ (Ikram, 2006, p. 21بودند )توسل به اجبار و اقناو ورود به نهادهای حکومت را به روی اپوزیسیون بسته 

معادل حزب حاکم نبددود بلکدده دربرگیرنددده هددزاران نفددر در اقشددار و حددرف گوندداگون  اًیقدقاما این ائتالف 

غیررسددمی اجتمدداعی بددر گددرد  یهاشددبکهبه امید دریافددت مابدده ازایددی هرچنددد ندداچیز، در شددکل   که  شدیم

هددواداری وصل به مراکز قدددرت، از وا تددرین سددران در نهادهددای کلیدددی قدددرت هرفددداری و    یهاسرنا

وسددیع و انشددقاق در مخالفددان قددادر بدده بقددا   هدداییتحماو حزب حاکم و رهبری آن تنها با چنین    کردندیم

یی محاسبه کنند که ماندن در ائتالف برایشان منافع قابل انتظددار هاالیتو   هاگروه ودند، هنگامی که افراد یا  ب

در مصر نمایددان شددد و   2011تحولی بود که تا    ، اینشوندیمدستخوش ریزش    هاائتالف،  آوردینمبار  را به

کردنددد گیری مبارک را ناگزیر بدده کندداره سنی حابان، نمایی در خیدر ائتالفی نانوشته انبوه مخالفین با قدرت

(El Amrani, 2012, p.  154). 
 

 انحصار قدرت سیاسی و حامی پروری پس از حسنی مبارک

صددائب عمددومی را در حکمرانددی کدده علددت بنیددادین م  در پی ریزش وسیع انبوه مخالفان بدده خیابددان

را به شورای عالی نیروهای مسددلح واگددذار ، اختیارات 2011، مبارک به ناگزیر در یازدهم فوریه دانستندیم

کرده و کناره گیری کرد، این نیروهای وسیع اجتماعی خواهددان تلیددر بنیددادین در اسددا  حکومددت بودنددد، 

امددا ؛ شدددیموزیع قدرت سیاسی بر اسا  عدددالت منجددر درجه اول به بازت  در  بایستیمچنین انتقال اساسی  

افی قدرتمند برای انتقال اساسی مصر به جمع جوامع توسددعه یافتدده فی به قدر ک نیروی سیاسی که بتواند ائتال

صنعتی شکل دهد پدیدار نشد، در واقع برخالف نیروهای پویای اجتماعی، احزاب مخالف نیروهای سیاسی 

ای یانه برای سازمان دادن به ائتالفددی وسددیع بددرگراتوسعهحتوای ذهنی به قدر کافی بودند که فاقد م  یاکهنه

از حددامی پددروری و رانددت   ییهاشددبکهالی اساسی بودند، در میان آن اخوان المسلمین خود نیز بددر  چنین انتق
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 یانهگراتوسددعهفی اجویی و انحصار، در پوشش تفسیری مشروعیت ساز مبتنی بددود و ترجیحددات بدده قدددر کدد 

 نداشت.

قددانون ر دسددت داشددت، پس از کناره گیری مبارک، با دستور سرلشکر هنطاوی که زمام امددور را د

، انتخابددات ریاسددت جمهددوری برگددزار شددد و 2012اساسددی جدیدددی نوشددته شددد کدده هبدد  آن در سددال 

رسددی دسددتور مجلددس مآرا پیددروز شددد.    درصددد  51محمدالمرسی از جزیان اخوان المسلمین در دور دوم با  

 کسددب  هایسددلف  درصددد نیددز  28آن را اخوان المسددلمین و    هاییکرسدرصد    47وسسان را صادر کرد که  م

به انحالل مجلددس موسسددان و  یرأکردند. این مجلس قانون اساسی دیگری نوشت اما دادگاه قانون اساسی 

لی منصددور را به کودتا زد و عددد ، ژنرال السیسی دست2013در نتیجه بطالن قانون اساسی آن داد. س س در 

یددن قددانون اساسددی بدده ی کرد، سدد س اتدوین قانون اساس مأموررئیس جمهور کرد که مجلسی پنجاه نفره را 

درصددد آرا   97ژنددرال السیسددی بددا    2014همه پرسی گذاشته شد و هب  آن در انتخابات ریاسددت جمهددوری  

به اعدام شماری  یرأکمه و محمد المرسی محا ن(، متعاقب آZibaei, 2019, pp.  104-5شد )پیروز اعالم 

ریاست جمهددوری مرسددی محکددوم بدده که در دوره    از سران اخوان المسلمین صادر شد و حسنی مبارک نیز

حبس هو نی شده بود تبرئه و آزاد شددد. در واقددع تسددلط رئددیس جمهددوری او را بدده رانددت بددزرگ اعمددال 

بین نیروهای مختلف درون ائددتالف   دیریت تعادل قوایم»عدالت« برای مجازات و محرومیت اپوزیسیون و  

 تجهیز کرده است.

را را کسب کرد. این قانون اساسی رئیس جمهددور بددرای درصد آ  96سی  نیز السی  2018در انتخابات  

و ی  دوره متوالی دیگر نیز ح  کاندیددداتوری داشددت، ایددن قاعددده در دور دوم   شدیمچهار سال انتخاب  

متددوالی در انتخابددات  هوربدده 2034تا سددال  تواندیمشد که او  به شکلی بازنگری  یریاست جمهوری السیس

تعدیل ساختاری که »هدف  یهابرنامهداران او، این بازنگری را برای پیش برد و هرف  هاانهرسکاندیدا شود.  

»شدداگرد  پیش از آن نیز مصر از هرف باندد  جهددانی  ،اندخوانده « طروری  کندیمتوسعه اقتصادی را دنبال  

تعدددیل   هاییاسددتس« در اجرای تعدیل ساختاری خوانده شده بود. به عبارتی یدد  بددار دیگددر  خوب منطقه

رانت جو بدل شد کدده در  یهاائتالفو  هاالیتری نهادهای واشنگتن به محملی مشروعیت ساز برای ساختا

فرماندهی الب این بار ذیل غ، به عقب رانده شد و ائتالف 2011انقالب  هورکلیبهپوشش آن چ اول کنند. 

ومت از دسددت داده ه نهادهای حکژنرال السیسی دگرباره نهاد پارلمان و ریاست جمهوری را که در مجموع

کوتاه بازتسخیر کرده و آتش خشم و نفرت انبددوه مخالفددان را بدده زیددر خاکسددتر رانددده   یاوقفهبود، پس از  

حفظ شددده اسددت، ائتالفددی کدده از  روری ائتالف مسلطپبنابراین ماهیت مبتنی بر رانت جویی و حامی؛  است
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کدده بدده ظهددور   کندددیماقتصددادی اسددتفاده    هاییتمزاو  انحصار قدرت سیاسی برای بهره گیری و توزیع انو

 رفاقتی در مصر انجامیده است. داریسرمایهاقتصادی رانتی یا 
 

 رفاقتی  داریسرمایه و ائتالف سیاسی مسلط و ظهور  هاالیت

هوری، بر نهادهای حکومت مسلط شددده و انحصددار قدددرت را در حلقه رئیس جمک  گروهی اند

رسددمی و غیددر  یهاشددبکهی نظامی، بوروکرات هددا، در هاالیتی از  رانت در ائتالف  برای بهره کشی و توزیع

 & Acemoglu, Hassan) اندددداده زیددرین جمعیددت شددکل  هاییدده رسمی حامیان در اقشار گوندداگون تددا 

Tahoun, 2018, pp. 12-13 )وانی این بلوک قدرت در فددراهم سددازی چددارچوب حقددوقی و سدداختاری نات

باشد و  یاحرفه  یهاتیصالحتخصصی و    یهامهارتت کوشی و ارتقا  مشوق انگیزه سخ  نهادینه شدن که

رانت جویی و ویددژه خددواری و فسدداد را آنچددان افددزایش دهددد کدده افددراد را بدده   1یهافرصتاز هرفی هزینه  

 را از راه ثواب و در هم افزایی با منافع کل کسددب کننددد، سددبب  شانیفردمنافع  سوق دهد که    ییاهتیفعال

نیست   شانیکاردانسوق پیدا کنند که رشدشان نتیجه شایستگی و لیاقت و    ییهاتیفعالد به  که افرا  شودیم

 .به زیان کل است بیحامی پروری در درون ائتالف مسلط یا فرصت هل  یهاشبکهبلکه نتیجه وصل شدن به  

 هدداآنهمدده  بددا تر و در رآ ی سیاسددی هدداالیتبهایی است که از قبل حمایددت از   هاالیترشد این افراد و  

ی مسلط در هاالیت. در نتیجه ناتوانی حاکم و حلقه کنندیمشخص حاکم یا رئیس جمهوری مصر دریافت  

زمدده رشددد و رفدداه عمددومی و مقدمات   هاصتفرفراهم کردن منافع غیر شخصی و غیر رانتی سد راه ایجاد 

را  ییهااستیسست قادر نیست ئتالفی درآمده امصر شده است. حکومت مصر از آنجا که به تسخیر چنین ا

پیش ببرد که در پی آن در درجه اول رشد اقتصادی بادوام شکل بگیرد و در ثددانی مواهددب رشددد از هریدد  

انبوه جمعیت کشور به حال خود رها شده و   ود. در واقع امرش  عاد نه برای همگان توزیع  یهافرصتخل   

اقتصادی سالم و آزاد در بین افراد و کنشددگران   یاهتیفعالقابت و  داور بی هرف ر  ستیبایمحکومت که  

 یهدداگروه را پایمال کنند و با نفوذ منفی و مخددرب   ترهافیطعحقوق    ترهایقوباشد و مانع از آن شود که  

ابله کند، خود به تسخیر ذی نفعانی درآمده است که با به انحصار گددرفتن ران در جامعه مقکاهم سود و تبه  

 (.Malik, 2019کنند )یمرا دنبال  شانیشخصمنافع سیاسی مطامع و  قدرت

________________________________________________________________ 

1 opportunity cost
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از آغاز جمهوری عربی مصر ذیل ریاست جمهوری جمال عبدالناصر اپوزیسیون سیاسی ندده تنهددا از 

 ینترعمددده ،  شدددندیمه منافع بزرگ اقتصادی نیز محروم  لکه از دسترسی بب  شدیممشارکت در قدرت منع  

سددرمایه داران بددزرگ را مصددادره  هاییهسددرمابود کدده هددی آن سیاست ملی کردن سیاست اقتصادی ناصر،  

توسددعه صددنعتی و بدده نفددع هددواداران خددود در میددان اقشددار  یهابرنامددهکرد، و منافع ناشی از آن را در جهت 

به ی نظامی بود که با اتکا  هاالیتبرای    هایخوارو ویژه    هارانتر آن توزیع  ر گرفت، عالوه بکامختلف به  

 هددارانتکم بهره از جمله این    یهاواممالیاتی،    هاییتمعافاولیه قدرت را ایجاد کرده بود،    یاههسته  هاآن

امیددان بدده برای ورود نظ ایهینزم، جمال عبدالناصر صنعت دفاعی مصر را پی ریزی کرد که شدیممحسوب  

اقتصدداد مصددر در   درصد از  40ش از  تا جایی گسترش یافته است که بی  اقتصادی شد. این تحول  هاییتفعال

اقتصددادی بددا اسددتفاده از قدددرت و نفددوذ   یهدداپروژه ی که در انددواعی از  هوربهکنترل نظامیان درآمده است  

. اندددرانده را از عرصه بیرون سیاسی ندارند    یهارانتسیاسی رقبای بخش خصوصی که دسترسی موثری به  

اقتصادی که بددا عنددوان سددازمان ارتددش  هاییتفعالالوه بر متنفذین نیروهای مسلح در بطن ائتالف مسلط، ع

. موسسه کارنگی در گزارش برندیمشخصی اقتصادی نیز بهره    هاییتفعالاز نفوذشان برای    دهندیمانجام  

ی کدده نظامیددان را هوربددهنظامیددان در مصددر پرداختدده اسددت  ش یافتدده اقتصددادیترتفصیلی به آنالیز فساد گسدد 

 (.Yezid, 2019, pp.  26-34کند )یمعنوان صاحبان و مالکان مصر 

 هاییینددهزمچددگ گرایاندده بددود کدده در  هاییدددئولوژیااز  متددأثر هایاسددتسعبدالناصددر در دوره 

آزاد سددازی اقتصددادی  هایاستیسلناصر، سادات داکارکردهایی حامی پرورانه نیز داشت، پس از جمال عب

ناموجدده در زمیندده امتیددازات و مالکیددت شیوو واگذاری حقوقی  محملی برای ؛ کهرا در دستور کار قرار داد

رفدداقتی، بدده  داریسددرمایهمصددر در خاورمیاندده در دولتی شد. تا جایی که در پی آن    یهاشرکتشخصی بر  

پیوندددهای  ،، بددا مقامدداتهایکم اندرصد از   50  اًحدودی که  هوربه،  سرآمد همه کشورها تبدیل شده است

صاحبان کارخانجاتی کدده دارای پیوندددهای قددوی سیاسددی بددا ، نسبت  2000  تا1996در فاصله    ارند.سیاسی د

گره خورده به مقامددات   یهایکم اندو برابر شده است. عالوه بر کارخانجات،    ی سیاسی غالب، بودهاالیت

اقتصددادی پیونددد  تمؤسسددا  نیتربرجسددتهواردات و بازرگددانی داخلددی، از  صددادرات و    یهاهنیزمسیاسی در  

 (.Menza, 2012, p.  68هستند )سی خورده با صاحبان قدرت سیا

در مصر، منتشر شده   2015رفاقتی در سال    داریسرمایهدر گزارشی که توسط بان  جهانی درباره  

 یهاارانددهینسبت دیگران، به مراتددب از وصل به رژیم به ت  و کارخانجا  مؤسساتاست. ذکر شده است که  

 یهاشددرکتچنین در این گزارش بیان شده است که جمله در زمینه انرژی برخوردار هستند. هم   بیشتری از
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را که به بخش خصوصی داده  ییهاوامدرصد کل  92سیاسی به سران وصل هستند بیش از   یهارابطهکه از  

ل نیستند ی سیاسی در حکومت وصهاالیتدیگری که به  یهاکتشرو انبوه   اندده کرشده است را دریافت  

. هم چنددین ایددن گوندده اندکرده گذار شده به بخش خصوصی را دریافت  بانکی وا  یهاوامدرصد    8کمتر از  

. ایددن در کنندیممالی خصوصی را دریافت    مؤسسات  یهاوامعالوه بر آن سهم بسیار بیشتری از    هاشرکت

وصددل نیسددتند کددارایی و کدده بدده سددران سیاسددی  ییهاشددرکتکددرده اسددت کدده    دییتأ  هاداده است که  ی  حال

 سددتیبایم قاعدددتاً هابان ی دارند و در کارکرد اقتصادی ریس  کمتری دارند و کارآمدی به نسبت بهتر

 کدده در کددارایی ییهاشددرکتتخصددیص دهنددد امددا  هاشددرکتاولویددت را در واگددذاری وام بدده ایددن گوندده 

 یهاشددرکت،  2010. در سددال  کنندیمسب  سیاسی تسهیالت بانکی را ک   یهارابطهاستفاده از  با    ترندامانده و

جدیددد توسددط ایددن  یهافرصددتنددرس خلدد   کددهدرحالیدرصد سود کردند  60به مقامات حکومتی،   وابسته

 (.Diwan, 2020, p. 230بود )درصد  11کمتر از  هاشرکت

 یهاتیفعالقتی در مصر نتیجه گیری شده است که رفا داریسرمایهه  در گزارش بان  جهانی دربار

ادرند که با دسددتکاری در بازارهددا سددهم بیشددتری را از بددازار ی حاکم مرتبط هستند قهاالیتقتصادی که به  ا

برای خودشان کسب کنند و از هری  انحصارات و احتکار و دریافت سوبسیدهای به مراتب بیشتر بازار را به  

کدده بدده قدددرت سیاسددی  ییهدداآنبر و غیر عاد نه برای بخش واقعی خصوصی یعنددی با رقابت نابرا  یاعرصه

کم انی وصل به صاحبان قدددرت در   469  یهاداده کنند. این گزارش با تجزیه و تحلیل  وصل نیستند تبدیل  

اند داشددته  صرنتیجه گیری کرده که تاثیرات منفی و مخربی بر تجمیع رشد اقتصادی م  دوره حسنی مبارک،

(Fayed, 2017, p. 518.) مختلف جمهوری عربی مصر در اختیار  یهاوره دکلیدی رانت در  یهاسرچشمه

حاکم یا رئیس جمهور قرار گرفته و شمار بسیاری از مردم به حال خود رها شده که از دستاوردهای ندداچیز 

به کمترین مزایای  سیاسی در دسترسین کارکردهای عام المنفعه رژیم برخوردار شوند و بدتر از آن مخالفا

ری در موقعیددت بددی در عوب حاکم یا شخص رئددیس جمهددو  قرار گیرند.کارکردی حکومت نیز در تنگنا  

رشد را  هاییتمحدودو    هافرصترقیب قدرت، در کوران حفاظت از بقای مناسباتی جای گرفته است که 

و   هایتصددالحکسددب  سددخت کددارکردن و    کددهبه شکلی رابطه محور در شبکه حامیان گسترش داده است  

پیشددرفت و ترقددی  ل مصر و رعایت قواعد ثواب و درسددتکاری، سددببتخصصی و تعهد به ک   هاییستگیشا

ایددن اوطدداو  کنندددیمبلکه دیگرانی که تمایل به رعایت قواعددد ندارنددد مزایددای نابدده جددا دریافددت   شودینم

افددرادی نددا ی  و ناشایسددته  غالبدداًی اقتصادی« مصددر ها« و »ام راهورهاسلطانکه چرا اغلب »   دهدیمتوطیح  

ارایی و کارآمدددی و تعهددد قددوی بدده کددل رشد افراد در قلمرو مصددر، بددیش از کدد   چراکه.  شوندیممحسوب  
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کشور، به »وصل« بودن به شبکه توزیع رانت و تعهد بدده شددخص رئددیس جمهددوری و عددواملی از ایددن قبیددل 

مبتنددی بددر روابددط و   داریسددرمایهدی  بدده شددر  ایددن  و شواهد در مصددا  هاداده بستگی دارد، در ادامه با ارائه  

 (.Yezid, 2019, pp. 81-86شود )یمیوندهای رفاقتی با سران سیاسی پرداخته پ

فساد خاص حلقه حسنی مبارک نبود، سادات نیز در کوران تعارب منافع عمددومی و   یهاشبکهاین  

نقش مهمی در گسترش فسدداد ایفددا کددرد، و ائتالف غالب   هاالیتکارکردهای عام المنفعه حکومت و منافع  

سددرش، پددس از آنکدده مبددارک بدده ریاسددت صمت سادات برادر ریس جمهور انددور سددادات و پبرای نمونه ع

پس از آزادی  باره دراینجمهوری رسید به دستور او به جرم فساد اقتصادی دستگیر شدند، عصمت سادات 

. او در یمابوده القا کردند که ما دزد  هارسانهشدیم و ره شد و زندانی  اداز زندان اظهار داشت که پول ما مص

یاست جمهوری بردارش کسب کددرده بددود، و حسددنی مبددارک بددرای حقیقت منافع تجاری بزرگی از قبل ر

باشددد تضعیف موقعیتش او را زندانی کرد ندده ایددن کدده مبددارک قصددد جدددی بددرای مبددارزه بددا فسدداد داشددته  

(Sfakianakis, 2003, p. 73.) ی خددود بکددار ادات دگرباره پیوندهای سیاسی را برای احیای مددالعصمت س

رقددم زد. او در  اشخددانواده ه تجارت دریایی و هم این هور توریسم برای گرفت و به منافعی بزرگ در زمین

 کددهبزرگی    یهاشرکتبه پارلمان راه یافت و به محض ورود به پارلمان اسم خودش را از کلیه    2005سال  

حزب دمکراتی  ملی ب یوندد در واقددع حلقه اهرافیان حسنی مبارک از او خواستند که به داشت برداشت و 

نوان کاندیدای مستقل وارد مجلس شده بود. او اجتناب کرد و دو سال بعد از پارلمددان اخددراج شددد، او به ع

اسددت کدده خواسددتار ه  توطیح داده است که علت اخراجش در حقیقت ایددن بددود  باره دراینعصمت سادات  

ی دفتددر حسددنی مبددارک و تملدد  انحصدداری جمددال بررسی مفاسدی در ارتباط با ذاکریددا عظمددی از اعضددا

نه تنها به عنوان بندری  هایمبادسخنه شده بود که جمال مبارک از آن به عنوان یکی از   آلارک بر بندر  مب

یددازی در تعامددل بددا تجددار آن به عنوان امتر  بلکه از کنترل ب  کندیمبرای صادرات و واردات ناموجه استفاده  

 ,Yezid, 2019است )شروو و پنهانی  و کانالی برای انتقال نام گیردیمری بهره  بزرگ درگیر در مفاسد تجا

p. 75.) 

از  دادیمدد در واقددع آزاد سددازی اقتصددادی کدده در پوشددش نئولیبرالیسددم بدده صدداحبان قدددرت اجددازه 

آغاز شده بود و در دوره او بود که بدده هزیندده از دوره سادات    ندفرایندهای خصوصی سازی بهره گیری کن

؛ ر شدند که منافع عظیم اقتصادی برای خود اندوختدده بودندددملی سیاستمداران و نظامیانی پدیدا  یهاهیاسرم

منجددر شددد. فددروش شددرکت ملددی کوکدداکو  در   یتربزرگاما این روند در دوره حسنی مبارک به مفاسد  

ه روابددط گ بود که در پوشش تعدددیل سدداختاری بدده محمددد نصددیر کدد بزر  یهایکم ان  ین، یکی از اول1993
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بارک که نخست وزیر نیز شد، واگذار شد کدده بددا شددراکت عدداهف نزدیکی با عاهف صدقی از نزدیکان م

دولتی آن را به بهایی ناچیز خریداری کنند و به ثروتددی هنگفددت دسددت یابنددد. آزاد   یهاشرکتعبید وزیر  

بودنددد کدده یددا  ییهددایکم انآن  یهددامحرک نیتددرمهمشدددت گرفددت،  2000ی پس از سددال ادسازی اقتص

الیددت سیاسددی پددیش  نیتریقومتصل بودند و  هاآندیگر به  یهاوه یشیا به درمالکیت مقامات سیاسی بودند 

م برنده آن نیز جمال مبارک فرزند مورد عنایت رئیس جمهور بود، جمال مبارک که به جانشینی پدددر چشدد 

د حامیددانی پروپدداقرص بددرای موازندده از حلقه مرسوم نزدیکان حسنی مبارک، در پی ایجا  دوخته بود، خارج

ن ائتالف مسلط بود، چنین ابتکاری مستلزم منابع عظیمی از ثروت اقتصددادی نیددز بددود، او کدده در رقبای درو

بددزرگ روابط با شددرکای ز سایه پدر نفوذی بی رقیب در شورای بازرگانی مصر و آمریکا در قاهره داشت ا

بهددره   منافعی درخور یدد  جانشددین بددی رقیددب بددرای پدددر  تجاری مصر بویژه در ایا ت متحده برای کسب

ی جدیدی از بازرگانان را در حلقه خددود گددردآورد. هاالیتو  (Ab del-LatifandSchmitz,2010) گرفت

را  شددانیاسیسو نفددوذ ر ارتقا یافتند زیبه موقعیت شورای وزیران کشور در کابینه نخست و  هاآنشماری از  

 .خانجات به کار گرفتندخدمات و کار یهابخشدر  مخصوصاًاز بازار  برای انباشت ثروت و دارایی

گددروه صددنعتی صددفوان بددود کدده از  هدداآناز جملدده سددلطه بددر خدددمات ارتباهددات کشددور، یکددی از 

مت بخش عظیمددی با حمایت حکو  که؛  خش  در مصر است  یهاوه یمتولیدکنندگان آبمیوه و    نیتربزرگ

از عرصدده بیددرون کردنددد. در رقبددای ایددن شددرکت را  هاینیچا انواو دسیسه از بازار را به انحصار درآورد و ب

بخش تهیه صابون و مواد شوینده، ابراهیم کامل از دیگددر نزدیکددان جمددال مبددارک انحصددار نیمددی از بددازار 

جوز اولین اپراتور مصر به نام مبیل نیددل را م 1998ر  که در ویکشور را به کنترل خود درآورد. برادران سا

اگذاری به بخش خصوصی در دستور کار قددرار گرفددت ، که بان  قاهره برای و2007کردند، در سال  اخذ  

این برادران برای خریداری این بان  ملی با شعب در همه شهرهای کشور وارد معامله شدند اما اختالفددات 

 شددودیممحسوب  هایکم ان نیتربزرگبرادران ساویریس در مصر از آن شد. کم انی    امسیاسی مانع از انج

در برخی از هبقه  که از پیوند با سران سیاسی کسب کرده است این برادران  که به لطف امتیازات انحصاری

در   ر ی کدده نقیددب سدداویهوربدده.  اندگرفتهبین المللی در جمع ده ابر ثروتمند جهان عرب جای    یهایبند

  خشکی بزرگ یا ی  جزیره بزرگ به رائه کرد که بر هب  آن سرمایه  زم برای خرید یهرحی ا  2015

در  "فددوربز"بر اسا  گزارش مجله آمریکددایی قلمرویی برای پناهندگان جهان را مطر  کرد.    نیمتأمنظور  

ثددروت . کددردیمر برابری شواین ک  ارزیفرد ثروتمند مصری با تمام ذخایر   6  یهاییدارا، میزان  2015سال  

رزیددابی رسددمی، شد. این در حالی است کدده بددر اسددا  یدد  ا آوردبرمیلیارد د ر  14.2این افراد در حدود 
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ثروتمنددد  6ایددن  یهاییدارامیلیارد د ر بوده است در همان سال و با مجموو  16.5میزان ذخایر نقدی مصر  

در آن ذکر شده بددود کدده   ده بود وساویر  اشاره کرن  . این گزارش به برادرااختالف چندانی نداشته است

فددرد مصددری   نیترمتمددولیلیددارد د ر،  م  3.7با ثروتی بالغ بددر    "اوراسکوم"  شرکت  مال  "آصف ساویر 

و صدداحب دو شددرکت در جایگدداه  "المصریین ا حرار"بنیانگذار حزب  "نجیب ساویر "است. پس از او 

نفددر  4ثددروت ایددن دو نفددر و د و در مجمددوو  ه بوارد د ر ذکر شدلیمی  3دوم قرار دارد. ثروت نجیب معادل  

 ,İşleyenشددد )میلیددارد د ر بددرآورد  14.2شددده بددالغ بددر در فهرست مجله فوربز منتشددر  هاآنکه نام  دیگر

2016,  324). 

مالی این گونه رقم خددورد  مؤسسات یهایواگذارسرنوشت بان  قاهره نیز به عنوان ی  نمونه از 

نفر  47دو تن از این   ار شد ونفر از وابستگان به حلقه اهراف حسنی مبارک واگذ 46صد از آن به  در 47که 

درصددد دیگددر از   42بان  بیشتر بود.    یاهیپانان سنگین از این بان  اخذ کردند که از دارایی  آنچ  ییهاوام

 دیدد گرداگددذار و و سیاسددتمداران عضددو حددزب ریددس جمهددوری هدداینظامنفددر از   343سهام ایددن باندد  بدده  

(Diwan, 2018,  391). هددانآبرای  یاژه یوسی به قدرت سیاسی امتیازات از دیگر تاجران بزرگ که دستر 

امتیدداز واردات   هدداآن،  اندددبوده فراهم کرده است نصیر منصور و محمددود منصددور در حلقدده جمددال مبددارک  

وارد کننددد  نیتربزرگو به  ندخودروهای جهان را کسب کرده بود نیترمتیقخودروهای لوکس و گران  

ری سدداویریس بددا گروه مصدد نین میتسوبیشی در مصر تبدیل شدند، خودروهای ولوو، جنرال موتورز و هم چ

 1میلیارد د ر در رتبه بعدی است. نقیب ساویریس مدیر این گروه به تازگی اعددالم کددرده اسددت کدده   11.3

حسین سالم در بخددش   .ستیه گذاری کرده امامیلیارد د ر در بخش ساخت و ساز، مسکن، کشاورزی سر

خانوادگی حسددنی مبددارک اسددت.  بزرگ اقتصادی دارد او از بستگان یهاتیعالفمعدن و منابع هبیعی مصر 

وزیددر حمددل و نقددل بددوده اسددت،   شددودیممحمد خمیس که از ابرسرمایه داران در بخش منسوجات شمرده  

ان مصر است عضددو مجمددع عمددومی تاجر نیتربزرگ ازابراهیم کامل نیز که در تجارت محصو ت غذایی  

درو از اعضددای کمیتدده سیاسددی ده است. شفی  جددابر از واردکنندددگان بددزرگ خددوحزب دمکراتی  ملی بو

حزب بوده است. محمد ابوال انین که ثروت عظیمی از بخددش معدددن و سدداختمان و مددواد غددذایی اندوختدده 

چیتددی کدده در بخددش   آلامددد  ولددت بددوده اسددت. حد  است ریس کمیته مسکن و کمیته صنعت و انددرژی در

 ,Chekirاست )ر دولت بوده گی در کنترل دارد عضو شورای عالی توریسم دتوریسم مصر انحصارات بزر

2014, p.  208.) 
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المقربی که در صنعت کشاورزی و محصو ت کشاورزی عنوان برندی بزرگ با همین اسم اسددت 

نیددز کدده بدده ام راتددور فددو د معددروف اسددت و   ده است. احمد عزبووزیر مسکن    یادوره توریسم و در    وزیر

و در بخش ساخت و ساز نیز فعالیددت عظیمددی دارد بدده درصد تهیه فو د کشور را در اختیار دارد   60حدود  

درصد صنعت فددو د مصددر را تحددت  60مدت ده سال رئیس کمیته برنامه و بودجه بوده است. احمد عز که 

د رسمی حزب و ی  عضددو پارلمددان بددو  یهابرنامه  برنده شیپمال مبارک،  ج  کنترل داشت دوست صمیمی

استفاده کرد. پس از ناآرامی، عز بدده جهددت توقددف  " راتور فو دام"که از ارتباط خود برای تبدیل شدن به 

نمددود، تحددت تعقیددب قددرار که وی را مجبددور بدده دسددت کشددیدن از انحصددارش می  2008اجرای قانون سال  

ان مصر و شددرکت صادرکننده کت نیتربزرگۀ وزیر پیشین کشاورزی یظن شرکت امین ابابیگرفت. در این  

های کددروز بددود. ایددن مددوارد تنهددا های مجلل و کشددتیب  توریسم مال  هتلر جرانۀ، وزیر سایهلدینگ زه

ی ی سیاسی و نظامی هستند که از انحصار قدرت سیاسی برای ایجاد منافع بزرگ اقتصددادهاالیتشماری از  

ه حسنی مبارک به عنددوان ریددس جمهددوری ثروت اندوزی خانواد هانیاهمه  رأ البته در  و  ؛اندگرفتهبهره  

مختلفی منتشر شده است از جملدده   یهاگزارش  باره دراین.  ردیگیمنهاد حکمرانی جای    نیتریعال  رأ در  

ی ایددی اندوختدده حسددنارمیلیددارد د ر د 70حدددود  شددودیمگاردین گزارش کرد که بددرآورد   2012در سال  

 مختلفددی در یهاحسددابامددا مشددخص اسددت کدده در ؛  داندد کرده مبارک باشد، برخددی در ایددن میددزان تردیددد  

چشمگیری انباشت کرده بودنددد و هددم چنددین  یهاهیسرماخارج از کشور خانواده حسنی مبارک   یهابان 

و خانواده  مبارک یهانیزم و امالک. انداندوختهقابل توجهی  یهاییدارادر کشورهای مختلف امالک و  

فرانکفورت قددرار   پاریس، مادرید، دوبی، واشنگتن، نیویورک و  وی درشهر های مختلف جهان نظیر لندن،

 یهارسددتورانبین المللی نظیددر    یهاشرکتنظامی و شراکت با    یدادهادر پی عقد قرار    هاییدارااین  .  دارد

بددر اسددا    .بدسددت آمددده اسددت  لددوکس  یهدداهتلاد  یجدد چیلی، شرکت خودرو سازی هیوندا و ا  یاره یزنج

میلیددارد د ر و  10 ال مبددارکمیلیارد د ر و جمدد   17  حسنی مبارک در حدود  ثروت  "ای بی سی"گزارش  

در حالیکه این رقم تخمینی اسددت. ایددن   شدیممیلیارد د ر برآورد    40سایر اعضای خانواده مبارک حدود  

است از مصر نصیب خانواده حسنی مبارک شده و بهره کشی   هانتراثروت عظیم از هری  واگذاری انواو  

(Yezid, 2019). 

انقالب به زیر خاکستر، ژنرال السیسی الگوی حامی پروری   یاهشعلههم اکنون پس از عقب راندن  

موقعیت فرماندهی را در کنار کارکردهای  نیتریعالو توزیع رانت در جهت حفاظت از جای گاه خود در  

دعی پیش برد اصالحات شده را دگرباره جان بخشیده است. السیسی گرچه م  ه حکمرانی تسخیرفععام المن
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که با سیاسددت آزادسددازی سددادات آغدداز شددده بددود. او نیددز   دهدیممسیری را ادامه    اقتصادی است اما همان

نددد پوچنددد میلیدداردی ) یهانددهیهزشددامل همچون حسنی مبارک متهم به مفاسد اقتصادی است که از جملدده 

ی، خریددد جددواهرات بددرای همسددر جمهورنه مصر برای بازسازی و ساخت قصرهای ریاسددتمصری( از خزا

های لوکس برای دوستان نزدی  و در نتیجه چند برابر شدددن بدددهی خددارجی ساخت هتلخود از سوئیس،  

سددتا محمددد راسه سال گذشته او مربوط است. در همین    یهاتیفعالمصر تنها برخی از اتهاماتی است که به  

 از السیسی به اتهام فساد مالی شکایت کند، که اعالم کرد قصد داردونس وکیل مصری پس از اینحمدی ی

او در بازداشت شد و السیسی نشان داد که عزمی راسا برای اسددتفاده از رانددت قضددایی بدده نفددع خددود دارد.  

جمهوری های ریاسددتبیان کرد که قصره به اتهامات وارده اصل اتهامات را رد نکرد، بلک  در پاسا  هارسانه

 (.Aaltink, 2020, p. 63است )رای مصر ساخته شده ها ببه نام وی نیست و همه آن

آزاد سازی اقتصادی که پس از جمال عبدالناصر در دستور کار قددرار   هاییاستساو نیز    هورکلیبه

ر قلیلددی از خدداص باعددو ظهددو ورهبهسازی عام و خصوصی  هوربهکه    هایییاستس  دهدیمگرفت را ادامه  

تر به یا به بیانی جالب "های چاقگربه"رکز قدرت در مصر شده که به ی وصل به مهاالیتابرثروتمندانی از 

های مسددتقر در گددروه کددوچکی از تجددار بسددیار ثروتمنددد کدده در خاندده  ،اندددیافتهشددهرت    "های نیددلنهنگ"

کننددد. ایددن در حددالی ا زندددگی میصددحر  اندازچشددمر  د  های مسکونی دارای نگهبان و دور از مردمشهرک

میلیددون نفرشددان آنچنددان فقیددر  6/2عددداد، ها زاغه نشین هستند و از ایددن تدرصد مصری  40است که بیش از  

نظر از دیگددر ، صددرفشددانییغذامددواد    نیتددأممرتبط با    یهانهیهزقادر به پوشش    درآمدشانهستند که کل  

در  است که اغلب موجب اختالل یااندازه ای خصوصی به همونه تعداد جتن  ها نیست. از هرفی برایهزینه

فقط در ی  مراسم عروسی شی  که در آن نوشیدنی  ه تزئینات گل. یا هزینشودیمفعالیت فرودگاه قاهره 

در همددین کشددور   کهدرحالید ر برآورد شد    000/600و لبا  عرو  از پاریس و میالن آورده شده بود،  

جویددان کدده حکمرانددی مصددر را  و ائتالفی از رانددت هاالیتد ر است.   100تر از  تمزد ماهیانه کمدسمیانگین  

بدده مزایددای ندداثواب و نددابرابر اقتصددادی  انددرآورده و قدرت نابرابر سیاسی را که به انحصار  اندکرده تسخیر  

ی مصددر را نیددز معنا دار اقتصددادد شده بلکه رش هاتیمزاین امر نه تنها سبب توزیع ناعاد نه   اندکرده ترجمه  

را بدده انحصددار  یی کدده قدددرت سیاسددیهدداالیتبدددین ترتیددب (. Gelvin, 2018, p. 53است )منکوب کرده 

، انحصار قدرت سیاسی را برای گسترش منافع خود بدده اندکرده و نهادهای حکمرانی را تسخیر    انددرآورده 

انی نیستند بلکه با حمایت ائتالفی وسیع و حفظ تسخیر حکمر بهبه تنهایی قادر   هاالیت، اما این اندگرفتهکار 
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که به هزیندده کددل کشددور بددر منددافع   اندشده ار وطعیتی  ته در کسری از جمعیت است که قادر به استمرنانوش

 افزوده است. هاآن

 

 گیرینتیجه

انجامیده  لتیو ائتالف مسلط بر مصر به ظهور دو هاالیتماهیت مبتنی بر رانت جویی و توزیع رانت 

ست که گرایش و جهددت گیددری گراتوسعهولتی . دشودیمتعریف   گراتوسعه  یهادولتکه در مقابل  است  

که نهادهددای ملددی اشددان بدده   ییهادولتب آن توسعه اقتصادی به معنای رفاه اقتصادی و اجتماعی است.  غال

و تسددلط   کنندددیم  ینتددأمکشددور  کددل  درآمده است که منافع خود را به هزینه    ییهاائتالفو    هاالیتتسخیر  

و تدابیری  هابرنامهز نی کنندیمموقعیت و مزیت و قدرت خود تلقی سیاسی را فرصتی برای انباشت ثروت و  

 تددوانینمرا  هددادولت، اما به هددیچ وجدده ایددن گوندده کنندیمبرای منافع و مصالح اقتصادی کل جامعه اتخاذ  

یی گددرایش غالددب آن اسددت و گراتوسددعهه  ، دولتی اسددت کدد اگرتوسعهخواند. دولت    گراتوسعه  یهادولت

 یاتوسددعهکه به نفع کل است، این اهداف    کندیمرا دنبال    یاتوسعهتالف مسلط بر آن اهداف  و ائ  هاالیت

. دگرگددونی عمیدد  نهددادی بدده معنددای اسددتقرار شددودیمتا دگرگونی عمی  ساختارهای نهادی کشور دنبددال  

تی سامان دهی فردی را به بازدهی کل/اجتماعی گره بزند، به عباربازدهی فعالیت که ترتیبات نهادی باثباتی  

به هزینه سازمان یددا  شانیفردسوق دهد که دستاوردهای   هایییتفعالاد را به  نهادی به شکلی که انگیزه افر

ع و وسددیی سیاسددی بددا حمایددت ائتالفددی هدداالیتنشود، اما در جمهوری عربددی مصددر،    ینتأم  تربزرگجامعه  

این قواعد را در جهت انحصار قدددرت شددکل و    اندداشتهدر قواعد حکمرانی    یسیتأسآغاز نقش    نانوشته از

امکان داده است که به هزینه کل به بسط منددافع شخصددی خددود در   هاآن، انحصاری از قدرت که به  اندداده 

آنگونه که در جمعیت ی« اقتصادی یا رها« و »ام راتوهاسلطان»  که یاگونهبه  اقتصادی ب ردازند.  هاییتفعال

ثددروت اقتصادیشددان را از  نیل«  یهانهنگشهرهای بزرگ مصر رایج است »   چهل میلیونی زاغه نشین حاشیه

بددین . در نتیجه آن  اندکرده قبل مواطع کلیدی در حکمرانی و موقعیت رهبری ائتالف مسلط سیاسی کسب  

گرفتدده اسددت کدده در کددوران ایددن ور کشمکشددی شددکل  کشدد   ی ائتالف مسلط و منافع عمددومیهاالیتمنافع  

ی ائتالف هاالیتاست که منافع  ی عربی مصر به نوعی از سازمان دهی بدل شده تعارب، حکمرانی جمهور

. تا جایی که تعهد بدده منددافع عمددومی مصددر بددا کندیم  ینتأممسلط را در تعارب با کارکردهای عام المنفعه  

 دهدددیماین وطددعیت توطددیح  عارب قرار گرفته است.  این کشور در ت  اسیی سیهاالیت  ترینیعالتعهد به  

هناور و صادرات و سددرانه آن پددایین اسددت و همزمددان بددا چرا مجموو تولید ناخالص داخلی این کشور پ  که

بددر  هدداالیت. تسددلط ایددن شددودیمگسترش فقر و فساد بر ثروت ابددر ثروتمندددان وصددل بدده حکومددت افددزوده 
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م صهیونیسددتی و ای از جمله رژیدد تطاب  با منافع بازیگرانی منطقه  ل عبدالناصر درجماحکمرانی مصر پس از  

نقددش بددازی کردنددد کدده  2011بددازیگران خددارجی کدده در ناکددامی انقددالب  پادشاهی سعودی نیز بوده است

 دیگر باشد. ییهاپژوهشخود موطوعی برای  تواندیم
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