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Abstract 

Iraq and Egypt are known as two important countries in the Arab world. With the 

formation of the developments in Iraq in 2003, which led to the overthrow of the Ba'ath 

party, as well as the developments in Egypt in 2011, which paved the way for the 

revolution in this country, the concept of authoritarianism became more and more 

important in these countries. The main question of the present study is that what are the 

most important aspects of authoritarianism in Iraq and Egypt after the change of 

political systems in these two countries? In response to this hypothesis, although, unlike 

Egypt, Iraq has had more relative success in reducing the role of the military in the 

structure of the new political system and strengthening public participation in its policy 

towards transition to democracy, Egypt after the change of political system There has 

been more political stability in that country. The results show that in the Egyptian 

political structure, the military has always been recognized as one of the main pillars. 

With the developments that led to the revolution in this country, the military continues 

to play an important role in managing affairs in this country. On the other hand, Iraq 

has been able to greatly reduce the role and influence of the military in the political 

structure of this country. Another important point is that the developments in the two 

countries show the importance of the fact that with the events of 2003 in Iraq, which 

led to the overthrow of the Ba'ath party, the country has not been able to maintain its 

stability in various areas. Issues and problems related to the presence of takfiri groups, 

the existence of different identities and ethnicities, along with the efforts of regional 

and supra-regional powers to influence this country have added to the existing 

instability in this country. On the other hand, the developments in Egypt show that there 

is more stability in different areas of the country. The type of research method is 

descriptive-analytical and based on library studies. 
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 چکیده

سال  شکل گیری تحوالتی که در  سرنگونی حزب بعث و همچنین  2003با  شکل گرفت و منجر به  در عراق 

سال  شد، مفهوم اقتدارگرایی اهمیت خود را  2011تحوالت  شور  شکل گیری انقالب در این ک ساز  صر که زمینه  م

طرح شده است که مهمترین بیش از پیش در تحوالت این کشورها نشان داد. سوال اصلی پژوهش حاضر این گونه م

سخ این  شور کدامند؟  در پا سی در این دو ک سیا صر پس از تغییر نظام های  وجوه افتراق اقتدارگرایی در عراق و م

شتری در کم کردن نقش نظامیان در  سبی بی صر، عراق از موفقیت ن ست که اگرچه برخالف م شده ا ضیه مطرح  فر

مومی در سیاست این کشور  در جهت گذار به دمکراسی برخوردار ساختار نظام سیاسی جدید و تقویت مشارکت ع

ست،  لیکن مصر پس از تغییر نظام ست. نتایج بوده ا شتری برخوردار بوده ا سیاسی بی سیاسی در آن کشور از ثبات 

پژوهش نشان می دهد که در ساختار سیاسی مصر، نظامیان همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی شناخته می شوند. 

شور نقش مهمی را در اداره امور  شد، نظامیان کماکان در این ک شور  با وقوع تحوالتی که منجر به انقالب در این ک

سی این  سیا ساختار  ست تا حدود زیادی از نقش و نفوذ نظامیان در  سته ا سوی دیگر، عراق توان برعهده دارند. در 

با وقوع در دو کشووور نمایانگر این مهم اسووت که کشووور بکاهد.  نکته ی مهمی دیگر این اسووت که روند تحوالت 

سال  صه های مختلف حفظ کند. در عراق 2003تحوالت  ست ثبات خود را در عر سته ا شور تا امروز نتوان ، این ک

مسائل و مشکالت مربوط به حضور گروههای تکفیری، وجود هویتها و اقوام مختلف در کنار تالش قدرتهای منطقه 

سوی دیگر، تحوالت ای و فرامنطقه ای برا ست. از  شور افزوده ا شور بر بی ثباتی موجود در این ک ی نفوذ در این ک

تحلیلی و  –مصر نمایانگر وجود ثبات بیشتر در عرصه های مختلف این کشور است. نوع روش پژوهش توصیفی 

 بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.

 کلمات کلیدی:

 ت سیاسینظامیان، ثبا ارتش،اقتدارگرایی، 
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 مقدمه:

ماهیت اقتدارگرا و غیر دموکراتیک نظام های سیاسی در کشورهای عربی خاورمیانه، این امر پذیرفته با توجه به 

سال  ست که قیام های مردمی در این بخش از جهان در  شی برای انتقال دموکراتیک تلقی  2011شده ا به عنوان تال

در تحوالت سیاسی اعراب از اهمیت می شود. در این میان مصر و عراق به عنوان کشورهایی شناخته می شوند که 

اسواسوی برخوردارند. دولت در مصور یک دولت اسوتبدادی بوروکراتیک اسوت که مبتنی بر اتحاد دولت و ارتش و 

ست.  ستقیم برقرار کرده ا صادی ارتباط م ست که با منافع خارجی و نهادهای اقت صی از بورژوازی ا بخش های خا

ستبدادی بوروکراتیک و ت صر یک دولت ا سریع روند م سهیل و ت صاد گرایی آن فقط برای ت ست و اقت سعه گرا نی و

تغییر برای توسعه نیست، بلکه این اقتدارگرایی بیش از هر چیز ادامه قدرت مطلق رهبران دولت است. از آنجایی که 

یستند قدرت اقتدارگرایی در تحوالت این کشور نمود پیدا می کند، در نتیجه، رهبران این کشور به هیچ وجه حاضر ن

خود را با کسی تقسیم کنند و تنها با مرگ یا فروپاشی نظام خود، حکومت را ترک کنند. از سوی دیگر، اکثر نخبگان 

سیاسی مصر محصول اقتدارگرایی و اقتدارگرایی هستند، بنابراین توانایی پذیرش مدیریت فرآیند دموکراسی سازی 

ستیون را ندارند و حتی به آن اعتقاد ندار ست. که اولین نتیجه دموکراتیزه با شن ا ند، زیرا برای این نخبگان کامالً رو

شدن خروج از قدرت و سپردن آن به نخبگان سیاسی معتقد به دموکراسی است که از طریق انتخابات آزاد انتخاب 

 می شود.

از سوووی دیگر، در تحوالت عراق نیز اقتدارگرایی باعث شووده اسووت تا این کشووور نتواند در راه رسوویدن به 

سی گام بردارد.  ساختار اجتماعی ناهمگون عراق رفتار رقابتی بازیگران را اعم از بازیگران داخلی و خارجی دموکرا

ساختا سوی دیگر، رفتار رقابتی بازیگران در مرحله  ساختار مبتنی بر به دامن زده و از  سی به ایجاد یک  سیا سازی  ر

ضعیت  شت زمان و در بحبوحه تحوالت، و ست. این تأثیر می تواند با گذ شده ا شناختن ناهمگونی منجر  سمیت  ر

ایم. های اخیر شوواهد افزایش خصووومت و رقابت در بین مردم و نخبگان عراق بودهتصوواعدی پیدا کند. لذا در سووال

شغال گرچ ست که در آن انتخابات آزاد برگزار میعراق پس از ا ستمی ا سی سته دارای  سی در شود و پ سیا های 

شور در  سی اجماعی این ک شده و دموکرا شور هنوز برقرار ن ست، اما ثبات و امنیت در این ک اختیار افراد منتخب ا

کرده است. اگر برخی صورت عدم اجماع، نه تنها ساختار سیاسی بلکه ثبات و امنیت کشور را نیز با چالش روبرو 

کارکردهای دموکراسی در یک کشور را افزایش ضریب امنیت و ثبات در داخل و کاهش تنش و تخاصم در سیاست 

ست. در داخل گروه شده ا سایگان بدانیم، این کارکردها هنوز در عراق ظاهر ن ها و اقوام خارجی و در روابط با هم

سهم سر  سیمختلف به شدت با یکدیگر بر  صادی رقابت میخواهی  کنند و در سطح خارجی نیز عراق با اسی و اقت

سی و ساختار سیاسی جدید سایر همسایگانش چالش های عمیقی دارد. علت ظاهر نشدن این کارکردها در دموکرا

را باید در نحوه گذار این کشور به دموکراسی جستجو کرد. این گذار از مسیرهای طبیعی گذر به دموکراسی صورت 

اسوووت. انجام تغییر توسوووط نیروی خارجی این فرصوووت را برای جامعه عراق ایجاد نکرد تا در یک روند  نگرفته

  تدریجی شرایط را برای پذیرش دموکراسی کسب کنند.

 مفهوم و مبانی اقتدارگرایی

اراسووت. ای که در تعریف مفهوم اقتدارگرایی باید بدان اشوواره کرد تفاوت تعریف اقتدارگرایی با مفهوم اقتدنکته

اسووت و در آن قدرت سوویاسووی بر جامعه بدون « از باال»ای در حکومت یا رفتاری از حکومت اقتدارگرایی عقیده»

شود. بنابراین اقتدارگرایی مفهومی متفاوت از اقتدار است. اقتدار مبتنی بر مشروعیت توجه به رضایت آن تحمیل می

ها قابلیت اطالق دارد و دارگرایی بر انواع بسووویاری از حکومتآید. اقتبه وجود می« از پایین»اسوووت و در آن معنا 
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توان آن را به پادشوواهی مطلقه، دیکتاتوری سوونتی و بسوویاری از اشووکال حکومت نظامی مربوط کرد  همچنین می

شتمی ست  هایتوان بردا سم تعریفگرایانه و چپرا سم و کاپیتالی  گرایانه از اقتدارگرایی را در قالب مفهوم کمونی

شووونال آلمانی اظهار گونه که ماکس وبر جامعهتوان گفت اقتدار همان( به این ترتیب می190: 1391)هیوود، « کرد

ست. وبر مبنای می شروعیت ا ست در حالی که اقتدارگرایی فاقد این ویژگی یعنی م شروع ا دارد مبتنی بر قدرت م

شروعیت سنخم سهبخش اقتدار را در قالب  سی  سنتی و فرمندانه یا کاریزماتیک  -ر قانونیی اقتداگانهشنا عقالنی، 

: 1387کند که به عنوان طرحی کلی برای تحلیل اشکال خاص قدرت مورد استفاده قرار گرفت. )استونز، تعریف می

66) 

ی حکومتی که در آن حاکمان شوویوه»کند: گونه تعریف میفرهنگ علوم سوویاسووی آکسووفورد اقتدارگرایی را این

طور سنتی اقتدارگرایان خواستار این هستند که عقاید و رفتار بیشتر ت تردیدناپذیر محکومان هستند. بهخواهان اطاع

دهند. اما این امکان وجود دارد که ها تعیین شووود و در مقابل به انتخاب فردی اهمیت کمتری میاز سوووی حکومت

اند ای به فردریک کبیر منسوب کردهلیبرال. جملههای دیگر ها، اقتدارگرا بود و در عین حال در حوزهدر برخی حوزه

«.  خواهد بگویند و من هرچه دوست دارم انجام دهممی   ام که هرچه دلشانبا مردم خود توافق کرده»که گفته است: 

سانی این روزها به واژهاقتدارگرایی به شارهای طعنهآ سیار مغرور و نابردبار ا ست و به حکومتی ب شده ا  آمیز تبدیل 

 (53: 1381لین، تر استبدادگرایی است )مکدارد. ... بدین ترتیب گاه دقیقا به معنی همان کلمه قدیمی

و  بر این باور اسوووت که اقتدارگرایی نظریه« بدسوووکی»در مورد تعریف اقتدارگراییابهامات زیادی وجود دارد. 

ضاد ست که با دیکتاتوری پیوند عمیق دارد و در ت ستمی از حکمرانی ا سی در  سی سا صل ا ست. ا سی ا با دموکرا

اقتدارگرایی اطاعت از اقتدار حاکم و مخالفت با اسووتقالل افراد در اندیشووه و عمل اسووت. اقتدارگرایی به مثابه یک 

کند. رهبر یا داری قدرت را در چهره و دسووتان یک رهبر یا بخش کوچکی از نخبگان تقویت میی حکومتشوویوه

سئولیت قانون سبت به مردم برعهده ندارد )گروهی که هیچ م ست ویژگی Bedeski, 1997, 2ی ن ستال معتقد ا ( و

حزبی( است. ویژگی های تکرهبر یا حزب حاکم )اغلب در دولت« گری سیاسی نامحدودتصدّی»بارز اقتدارگرایی 

سی و طرد مخالفان بالقوه تثبیت میممیز آن نیز قدرت به سیا سرکوب  ست که با  ین قدرت شود. اشدت متمرکز ا

کند. اقتدارگرایی بر قانوِن ای برای بسیج مردم در جهت اهداف رژیم استفاده میو تشکیالت توده احزاب سیاسی از

ها و در پشووت های سوویاسووی از سوووی گروهی برگزیده از مقامنه حاکمیت قانون... تصوومیمحاکمیت تأکید دارد و 

سته گرفته می سمی و غیرچارچوبدرهای ب سی نیز به شود... در اقتدارگرایی تمایل به اعمال غیرر سیا مند قدرت 

ن از میان رقبای خودخوانده که حتّی اگر منتخب هم باشووود با انتخاب آزاد شوووهروندا»ای خورد. رهبریچشوووم می

ی شووهروندان ( در کنار این موارد محرومیت مسووتبدانهVestal, 1999, 17«. )انتخاباتی قابل جایگزینی نیسووت

و اقتدارگرایی  گراییجمع نیز در این نوع حکومت مشهود است. جان دوکیت با تأکید بر مخالفت های مدنیآزادی از

گرایی هر دو نویسووود که اقتدارگرایی و جمعکند. دوکیت میآن دو اشووواره می با فردگرایی به وجود پیوندی میان

ظارات جمعی و نیز هم هداف، انت هداف فردی را در برابر ا با جمع کمحقوق و ا یت جلوه مینوایی  ند اهم ده

(Duckitt, 1989, 67) 

شدت صوص مبانی اقتدارگرایی باید گفت که ویژگی ممیز اقتدارگرایی قدرت به  ست  در خ متمرکز و مجتمع ا

ای برای و تشکیالت توده احزاب سیاسی شود. این قدرت ازکه با سرکوب سیاسی و طرد مخالفان بالقوه تثبیت می

 کند.ر جهت اهداف رژیم استفاده میبسیج مردم د

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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سازوکارهای  شکل از حکومت اغلب دارای  اقتدارگرایی بر قانون حاکمیت تأکید دارد و نه حاکمیت قانون، این 

صمیم ست، ت سته گرفته میانتخاباتی ا شت درهای ب سوی گروهی برگزیده از مقامات و در پ سی از  سیا شود، های 

ستقل از  سی که گاه م سیدگی قوانین عمل مینوعی بروکرا کند، که به خوبی بر مقامات منتخب نظارت ندارد و در ر

خورند. در اقتدارگرایی تمایل به های انتخاباتی که قرار اسووت نماینده آن باشووند، شووکسووت میهای حوزهبه دغدغه

ی اگر خودخوانده که حتّ»ای خورد، رهبریاعمال غیررسوومی و غیرچارچوبمند قدرت سوویاسووی نیز به چشووم می

محرومیت مسووتبدانه « منتخب هم باشوود با انتخاب آزاد شووهروندان از میان رقبای انتخاباتی قابل جایگزینی نیسووت

ست)اردستانی، و تحمّل اندک مخالفت های مدنیآزادی شهروندان از های معنادار نیز در این نوع حکومت مشهود ا

1389 :41.) 

سی در حالی که سیا سلّح و حمایت از آنبه ثبات  سیله کنترل بر نیروهای م های شود، انواع کنترلها تأمین میو

شود و وفاداری یم ترتیب داده میای از سوی رژرود، بروکراسیجامعه مدنی به کار می خفه کردن اجتماعی نیز برای

سیکند.پذیری و تلقین تأمین میبه نظام را از طریق ابزارهای مختلف جامعه سیا ست به دلیل  نظام  اقتدارگرا ممکن ا

های اقتدارگرا[ به کنترل نویسوود که تمایل کحکومتتضووعیف شووود. وسووتال می «های مردمأمین ناکافی خواسووتت»

ست و این رویکرد زیادی صلب  شکار ا سازش و توافق، ضعفی آ ضات به جای  در انطباق »شدیدتر در پاسخ اعترا

ضاهای فزاینده توده مردم یا حتی ست با تقا ستمگروه یافتن با تغییرات یا مواجهه در سی شکست « های درون  نیز با 

های ردم بسووتگی دارد، دولتجا که مشووروعیت دولت به نحوه ظاهر شوودن آن در چشووم ماز آن شووود.مواجه می

اند. ویژگی بارز اقتدارگرایی اقتدارگرایی که در وفق دادن خود کبا تغییرات[ ناموفق باشوووند با امکان سوووقوط مواجه

های دیگر حزبی( یا قدرتهای تکرهبر یا حزب حاکم )اغلب در دولت «گری سووویاسوووی نامحدودتصووودّی»

: 1388)کاویانی، .شووودتر دولت دموکراتیزاسوویون خوانده میتحول از نظامی اقتدارگرا به اشووکال دموکراتیک اسووت.

63.) 

 تفاوت اقتدارگرایی در عراق و مصر

اق و مصر به نقش ارتش در تقویت اقتدارگرایی اصلی ترین و مهم ترین تفاوت اقتدارگرایی و دموکراسی در عر 

شود.   سی مربوط می  شکیل دولت و روند دموکرا سازی دموکراتیک می تواند راه را برای ت ارتش در روند دولت 

های قوی هموار کند. دولت های قوی دارای تشکیالت دموکراتیک، حکومت های دیکتاتوری یا سرکوبگر بوده اند. 

ند فرآیندهای دولت سوووازی را برای مدت طوالنی ایجاد کنند. در کشوووورهای  هر یک از این دولت ها می توان

خاورمیانه، به ویژه دولت های نظامی، معموالً نشانه یک دولت ضعیف هستند. دلیل را باید در نقش ارتش و مرحله 

سا سازوکارهای تداوم  ست. به طور کلی، دولت های دموکراتیک دارای  سازی دان ستند. در روند دولت  ختاری ه

ستلزم یک  سازی دموکراتیک م سازی دارند. دولت  ستبدادی عموماً کارکرد محدودی در فرآیند دولت  دولت های ا

دولت دموکراتیک اسووت. اگر ارتش نقش دولت سوواز را ایفا کند، در درازمدت مشووکالت سوواختاری به وجود می 

 (.116: 1396.)متقی و الغبان، آید

صر، عراق از موف سی جدید و برخالف م سیا ساختار نظام  شتری در کم کردن نقش نظامیان در  سبی بی قیت ن

. امروزه در ساختار تقویت مشارکت عمومی در سیاست این کشور  در جهت گذار به دمکراسی برخوردار بوده است

صر بر خالف عراقبه عنوان  صر ارتش نقش محوری بر عهده ندارد. ارتش در تحوالت م سی عراق، برخالف م سیا

صر واجد تفاوتهای مهمی  شور عراق و م شود و از این لحاظ دو ک شناخته می  صلی اقتدارگرایی  یکی از عوامل ا

 هستند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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صر، به طور مرتب با احزا سانی ارتش، در تحوالت م صر از جمله اخوان المسلمین در حال مذاکره بود و ک ب م

ضی از آنها را در دادگاه های نظامی محاکمه می کرد. دلیل مذاکره ارتش  ستگیر و بع ست د را که مخل امنیت می دان

خص با اخوان المسلمین نیز این بود، همان گونه که در رهیافت نظری اشاره شد، تمایل دارد قدرت را به حزب یا ش

خاص واگذار کند. الزم به ذکر نیسووت که در میان احزاب و گروه های موجود در مصوور، اخوان المسوولمین قدیمی 

سلمین مذاکره  شت با اخوان الم شتری دا ست. بنابراین، ارتش تمایل بی سجم ترین گروه و حزب موجود ا ترین و من

سایر انقالبیو شناخته ای که از جوانان و  شان می دهد که ارتش در کند تا با گروه های نا شده بود. و این ن ن تشکیل 

 دوران و مابعد گذار موثر بوده است.

صر به عنوان نهادی قدرتمند که پیش از این  سنی مبارک، ارتش م سال و نیم پس از دوران ح بنابر این، در یک 

اسی نیز سیطره پیدا کرد عمدتا بر عرصه های قدرت، اعم از نظامی، مالی و اقتصادی تسلطی بارز داشت بر امور سی

شور ایفا کرد. بدین  سی و روند تحوالت این ک سیا صحنه  شی مهم در دوره انتقالی حکومت و پس از آن در  و نق

سی، در بیانیه  سیا ست گرفتن قدرت  ترتیب، ارتش در این مقطع زمانی در مقام حکومت عمل نموده و پس از به د

شو سی را تعلیق، مجالس  سا شش ماه به پنجم خود، قانون ا شور را به مدت  را و خلق را منحل کرد و اداره امور ک

صالح قانون  ست جمهوری را برگزار کند، کمیته ای را برای ا ست گرفت تا در این مدت انتخابات پارلمانی و ریا د

 اساسی تشکیل دهد، و همه پرسی درباره اصالحات قانون اساسی برگزار کند.

نرال طنطاوی در راستای نقش نهادی ارتش در دوران گذار قابل بررسی است انحالل شورای نظامی و برکناری ژ

که از استان نقل شد. ارتش برای عبور از بحران می بایستی افسران همکارش را فدا می کرد. ژنرال طنطاوی عالمت 

طنطاوی در بقای رژیم حسووونی مبارک در دوران گذار بود که مردم خواهان سووورنگونی وی بودند. بنابراین، ابقای 

مقاوم وزارت دفاع از سوی مرسی جای تعجب داشت. ارتش در راستای نقش و تاثیر کارگزارانه خود، و در صورتی 

سته کردن  ش ست که بازن شت. طبیعی ا شار اجتماعی را حس می کرد برخی از همکاران خود را کنار می گذا که ف

 دم مصر بود.طنطاوی و تعدادی دیگر از امرای ارتش موجب آرامش بیشتر مر

سنی مبارک بود، به نام ملت حکومت  شورای نظامی که پس مانده ای از حکومت ح در جریان پیروزی انقالب، 

ساسی، روند »را در دست گرفته و مدعی اداره وضعیت انقالبی شده بود. این شورا در بیانیه ای به نام  بیانیه قانون ا

نون اساسی دوره حسنی مبارک را در دستور کار قرار داد. نتیجه شکل گیری حقوقی نظام را تعیین نمود و اصالح قا

بود که « الشعب یرید اصالح النظام»به مفهوم خودساخته « الشعب یرید اسقاط النظام»این اتفاق تبدیل شعار مردمی 

دموکراتیک ارتش که همواره تالش داشته از استقالل برخوردار باشد اساسا به ماهیت  . با مخالفت مردم روبه رو شد

سناریوهای سیاسی پیچیده خود  ستا و، در ادامه  یا اقتدار گرای رژیم حاکم نگاهی ثانوی داشت. ارتش، در همین را

در مدیریت سیاسی مصر توانست بعد از تصویب قانون اساسی، که به اختیارات بیشتر مرسی و اسالم گرایان منتهی 

 .یت نمایدمی شد، اردوکشی های خیابانی علیه مرسی را مدیر

 تشابه در اقتدارگرایی در عراق و مصر

 نخبگان و جریان های سیاسی اقتدارگرا -1

شأ نظریه 1990بعد از دهه  سی یا تحکیم و تثبیت آن، من سی در فرایند گذار به دموکرا سیا ، بحث نقش نخبگان 

اساسا دموکراسی ها حاصل »: معتقد است که پردازی های مختلفی در جامعه شناسی سیاسی شده است. هانتینگتون

کار رهبران سوویاسووی ای بود که در حکومت یا در بین مخالفان بودند و آن جرات را داشووتند تا با وضووع موجود به 

مقابله برخیزند و از منافع فوری هواداران خود، که از زمانی دراز نیاز به دموکراسوووی را دریافته بودند، پیروی کنند. 
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سی ها را رهبرانی به وجود آوردند که در حکومت و بین مخالفان فعال بودند و در مقابل تحریکات مخالفان  دموکرا

(. هم چنین، 182: 1396تندرو و قشووری های حکومت، در اعمال خشووونت مقاومت نشووان می دادند )هانتینگتون، 

خود پایبند اصول نظریه پردازان دیگر، بر اهمیت نخبگان سیاسی دموکرات، احزابی که در چارچوب تشکل سیاسی 

سی، وزن و پایگاه اجتماعی نیروها و جریانات  سیا شند، میزان پایگاه اجتماعی این جریانات  و موازین دموکراتیک با

تندرو یا اقتدارگرا و قدرت بسوویج کنندگی آنهاتأکید می کنند. این مفلفه ها، عوامل تعیین کننده ای در موفقیت و یا 

ست فرآیند دموکراتیزا شک سه گروه عمده احیانا  سی فعال و حاکم از هر  سیا ستند. احزاب و جریان های  سیون ه

اجتماعی در عراق امروز، در خصوووص دموکراسووی درون حزبی یا رعایت موازین دموکراتیک در برخورد با سووایر 

سی  سیا شی در عمل ندارند. امروزه همه احزاب و نیروهای  ضایت بخ سی خود، کارنامه ر سیا جریانات و رقبای 

راقی، در گفتار رسمی خود بر دموکراسی تأکید می کنند. تأکید بر دموکراسی در ادبیات و گفتار سیاسی، به مفهوم ع

التزام عملی به اصوول و موازین دموکراتیک نیسوت. فقدان دموکراسوی درون حزبی سوازمانی، رهبرمحوری و رواج 

سی و گرایش ها به به سیا ساهل، انحصار گرایی  شخصیت، عدم ت ره گیری از زور در تعقیب منافع و اهداف کیش 

 سیاسی، در میان احزاب و جریان های سیاسی مختلف این کشور امرى هویداست.

از سوووی دیگر، در مصوور نیز مانند عراق، وجود نخبگان و جریان های اقتداگرا باعث تقویت روند اقتدارگرایی 

صی ا سه دهه قدرت مبارک ترکیب خا ست. در طول تقریبا  ز اقتدارگرایی تا مدنی گرایی به چشم می خورد. شده ا

( جامعه مصوور را وارد دوره تازه ای از عمر خود کرد. نخسووت 1386)بهمن 2011سوورنگونی مبارک از اوایل فوریه 

سلح شورای عالی نیروهای م سوی  ( 1390)تیر 2012صورت گرفت و نهایتا در ژوئن  (SCAF) انتقال قدرت از 

ی شوود. از این رو اولین انتخابات ریاسووت جمهوری آزاد و منصووفانه مصوور پس از منجر به انتخاب محمد مرسوو

سی را  سیر دموکرا صر نهایتا م شور پایان داد و م شفتگی در این ک شد و به یک دوره از آ سرنگونگی مبارک انجام 

وزارتخانه های اصل،  برگزید. به مرور مبارزه با نهادهای کلیدی دولتی، از جمله پلیس و قوه قضاییه و نیز تعدادی از

( از قدرت برکنار سوواخت. دولت موقت که پس از کودتا علیه مرسووی 1392)تیر  2013مرسووی را در تاریخ ژوئیه 

جایگزین او شوود، نهایتا با انتقال قدرت به ژنرال عبدالفتاح السوویسووی ، که در برنامه ریزی کودتا علیه مرسووی نقش 

شت، بار دیگر اقتدارگرایی را به  صر بازگرداند. مدت کوتاهی پس از کودتا در ماه ژوئیه مهمی دا سی م سیا ساحت 

(، دولت موقت طرح ایجاد سیستم سیاسی جدید را اعالم و به اصطالح نقشه راه برای گذار سیاسی 1392)تیر 2013

سی جدید  دوم، ت سا سر میگذراند. اول، تعریف قانون ا سه مرحله را از  شور باید  صر را معرفی کرد. این ک نظیم م

مجلس قانونگذاری جدید از طریق انتخابات مجلس  سوم، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. با تغییر مسیر نقشه 

راه و شووروع انتخابات ریاسووت جمهوری قبل از انتخابات مجلس، السوویسووی موفق به کسووب پیروزی در انتخابات 

 2015سال، مجلس جدید نیز در ماه مه سال ( شد. پس از تقریبا یک1393)تیر 2014ریاست جمهوری در ماه ژوئن 

شت  شد.4139)اردیبه سی و جلوگیری از اعطای قدرت به  ( انتخاب  سیا ضعیف احزاب  سال این گزارش،ت بر ا

سطوح مختلف جامعه و جلوگیری از گذار قدرت به سطوح محلی، جلوه آشکار ورود او به قدرت بود. تا جایی که 

سال س 1397) 2018در اواخر  صر وجود ندارد. (، هیچ  سی محلی برای پر کردن خالء نهادی در جامعه م سیا اختار 

اکثر ناظران و کارشناسان بر این باورند که سیستم سیاسی تحت السیسی یک بار دیگر رژیم استبدادی دوران مبارک  

ص صر بازگراند. ارتش و پلیس م شت را به م ست خارجی دا سیا شی که او به قدرت داخلی و  ر علیه با همان نگر

شتار تعداد زیادی از  شری از ک سترده ای را اعمال کرد. ناظران حقوق ب سرکوب های گ سی  ضین طرفدار مر معتر

سلمین را  سی اخوان الم سی سخن می گویند و ال ضان  ستی'معتر اعالم و دارایی های آن را بلوکه و  'سازمان تروری
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ضای آن را نیز ممنوع اعالم کرد صر، در واقع باید گف. فعالیت اع سی در عراق و م سیا ت که نخبگان و جریان های 

 روند اقتدارگرایی را رد این کشورها تقویت کرده اند.

 ساختار سیاسی  -2

ست.  سوی اقتدارگرایی نی سوابق تاریخی بی میل به  صر به دلیل وجود  شور عراق و م سی دو ک سیا در ساختار 

اما به نظر می رسد نظام حزبی مسلط در انجام برنامه رژیم تکثرگرایی سیاسی در دوره مبارک نشو و نما کرد، مصر، 

و در کارایی اش در حل مسووائل با شووکسووت مواجه شووده اسووت. انحصووار امکانات اقتصووادی و دیوان سوواالری 

)بوروکراسوی( عری  و طویل دولت در خدمت احزاب دولتی باعث شوده اسوت که احزاب دیگر حتی فرصوت و 

سی صه رقابت  صر امکان ورود به عر سی برای گردش واقعی قدرت در م شان سی را پیدا نکنند. بدین ترتیب، هیچ  ا

 وجود ندارد.

ساخت های الزم برای حاکمیت مردم در  صوال زیر ستبداد و خفقان حاکم در طول دهه های متمادی، ا به دلیل ا

ب خاورمیانه به نظر کشورهای عرب خاورمیانه با وجود نداشته و یا بسیار ضعیف بوده است. در بین کشورهای عر

می رسد مصر پیشتاز سایر کشورهای عربی است  زیرا دارای قانون اساسی مدون، احزاب نیم بند و تجربه انتخاباتی 

سمتی در  ست. اما تحوالت جهانی به گونه و  شته ا سانه های متعدد در آن وجود دا شته نیز ر بوده و در دوران گذ

سی تنومند می ست که نهال دموکرا شورهای  جریان ا سه تحول عمده در ک صف بیات، با توجه به  شود. به بیان آ

سیاسی اتفاقاتی بیفتد که همسو با تحوالت جهانی باشد. این  -خاورمیانه انتظار می رفت در شیوه زندگی اجتماعی 

سترش شینی و گ شهر ن سواد و آگاهی مردم، ب( باال رفتن میزان  طبقه  تحوالت عبارت اند از: الف( افزایش میزان 

در کشووورهای  2011(. می توان مدعی شوود که تحوالت Bayat, 2013: 36متوسووط و ج( تاثیر محیط بین المللی )

مختلف عرب خاورمیانه نمودی از تاثیر پذیری از تحوالت جهانی بود. این تحوالت در شووکل دموکراسووی خواهی 

 دامن مصر را نیز گرفت.

سنجی هایی که  سی راهبر»طبق نظر  سیا سه  س سپتامبر و اکتبر « دی االهراممو انجام داده بود  2011در اوت، 

هرچند مصووری ها بیش از هر زمان دیگری نگران آینده کشووور خود بودند اما همچنان دموکراسووی را تنها راه حل 

برطرف کردن مشووکالت خود میدانسووتند. قدر مسوولم، خیزش انقالبی مردم مصوور با آرمان دموکراسووی خواهی گره 

نکته قابل توجه این اسووت که برای همنوایی با اصووول دموکراتیک جهانی شووده باید شوورایط اجتماعی،  خورده بود.

اقتصووادی و فرهنگی مناسووب به وجود آید اما ایجاد این شوورایط به از بیرون بلکه از درون جوامع مثمر ثمر اسووت. 

های آن را باید لحاظ کرد. با این وصف، بنابراین، در تحلیل تحوالت انقالبی مردم مصر بایستی شرایط درونی و زمین

سیاسی( و اتکای  -نمی توان توجه به آموزه های اسالمی )از منظر فرهنگی(، تکثر قومی و مذهبی از منظر اجتماعی 

روانی مردم به نیروهای نظامی )از منظر روان شووناختی و امنیتی( را در تحلیل تحوالت انقالبی مردم مصوور و ارتباط 

سید آن با دموکرا صر به نتیجه مطلوب خواهد ر سی خواهی نادیده گرفت. به عبارتی، زمانی جنبش انقالبی مردم م

 که همه این شرایط و زمینه ها را لحاظ کرده و نمایندگان این دیدگاهها را راضی نگه دارد.

ه دوره فروپاشووی رژیم های غیر دموکراتیک لزوما منجر به شووکل گیری رژیم های دموکراتیک نمی شووود  بلک

گذار دوران عدم قطعیت اسووت و پیدایش دموکراسووی تنها یکی از پیامدهای ممکن فروپاشووی به شوومار می رود. 

شکل  سی خواهانه  ست: تحولی دموکراتیک و دموکرا سی ا صر نیز از این منظر قابل برر سال اخیر م تحوالت چند 

 گرفت اما به یک نظام کامال دموکراتیک منجر نشد.
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سا سوی دیگر،  سوی اقتدارگرایی دارد. از  صر نقش مهمی را در حرکت به  سی عراق نیز همچون م سیا ختار 

امنیتی، -های سیاسیگیری ساختار جدید قدرت و سیاست در این کشور، دیدگاه نظامتحوالت جدید عراق و شکل

. سوواختار جدید عراق ای را در میانه تغییر داده اسووتای و فرامنطقهمذهبی، قومی، اقتصووادی و نقش بازیگران منطقه

دارای سووه بعد اسووت که نقش مهمی در حرکت به سوومت اسووتبداد دارد. اول، بعد داخلی که بر اسووال آن مبارزه 

ها در نظمی جدید و انتقالی با وجود گذشت های سیاسی و قومی داخلی برای تقسیم قدرت و بازتعریف نقشگروه

سال  19حدود  شتر به تأثیرات تحوالت قدرت و ادامه د 2003سال از آغاز بحران در  ارد. دوم، بعد منطقه ای که بی

سیاست در عراق بر محیط منطقه ای و به دنبال آن نقش همسایگان و بازیگران منطقه ای مربوط می شود. سوم، بعد 

ط است. بین المللی بحران عراق است که به نوعی با امنیت بین المللی و نقش نهادها و سازمان های بین المللی مرتب

ساختار سیاسی عراق قبل از سرنگونی صدام حسین، ساختاری استبدادی بود که ارزشی برای مفلفه های دموکراتیک 

و حقوق مردم قائل نبود. با فروپاشی رژیم بعث، گرچه استبداد در این کشور تا حد زیادی رنگ باخت، اما همچنان 

یت های مذهبی، روابط نه چندان مطلوب دولت مرکزی وجود عواملی چون تنش های حزبی، تضاد قومیت ها و هو

 با سایرین. هویت ها و .. روند اقتدارگرایی را تشدید کرده است.

 اندیشه گروههای تکفیری -3

گروههای تکفیری به عنوان یکی از عوامل اصووولی تقویت اقتداگرایی مطرح اسوووت. تجریه حضوووور گروههای 

شان دهن ده ی این مهم است که در دو کشور یاد شده، گروههای تکفیری و یا تکفیری در دو کشور عراق و مصر ن

اندیشه های آنان خود را به نحوی نشان داده اند. در این راستا باید گفت که از جمله گفتمان های حاضر در صحنه 

صر، به خصوص پس از تحوالت  سی م س2011سیا ست که اقتدارگرایی را با نفی دموکرا سالم گرایی ا ی ، گفتمان ا

برگزیده است. اساسا اقتدارگرایی اسالمی در جهان اسالم، بیشتر ریشه در فرهنگ سیاسی مصر دارد، چراکه نظریه 

سیاری از گروههای  شاهدیم که ب شور بوده اند. از این رو،  شمندان دیرین این ک صلی این گفتمان، از اندی پردازان ا

ستند در شی از همین گفتمان ه سر منطقه خاورمیانه، نظام فکری خود را از این  تکفیری و جهادی که خود بخ سرا

 دسته از رهبران فکری در مصر می گیرند.

باشوود، ظهور این گفتمان، مرهون غیریتی به « دگری »از آنجا که برای ظهور و ثبات یک گفتمان، همیشووه باید 

 رهبری حزب دموکرات ملی بوده است.

حدودی بود که از محیط مساجد جمعیة انصار السنة المحمدیة و جریان سلفی، دهها سال، اسیر گفتمان تبلیغی م

الجمعیة الشوورعیة فراتر نمی رفت، ولی در چند سووال اخیر، به دلیل پیدایش شووبکه های ماهوارهای دینی و حضووور 

 پررنگ مشایخ جریان سلفی، نقطه عطف مهمی در تاریخ سلفی های مصر، نمود یافت.

سلفی ها سقوط نظام مبارک،  سی آن،  پس از  سیا ضع  شین و موا شه های پی شدند که با اندی از راه دیگری وارد 

سی  سیا شت، این بود که با اینکه تا پیش از این تحوالت، موضع  شگفتی همگان را به همراه دا همخوان نبود. آنچه 

سیاسی  این طیف فکری، مشارکت نکردن در سیاست و انزواطلبی بود، چه شده که ناگهان متحول شده و گروه های

زیادی را تشکیل داده است؟ واقعیت آن است که سلفی ها در پیروزی انقالب مصر، نقش فعالی نداشتند، اما پس از 

سقوط نظام، سلفی ها روش کسالت آور گام به گامشان را کنار گذاشتند و با فروپاشی دستگاه امنیتی، سیاستی فعال 

 (.1054: 1395در پیش گرفتند.)مجیدی و شجاعی، 

تکفیری، که  -دوره مبارک و حتی تا به قدرت رسووویدن مرسوووی، این گروه به همراه شووواخه های جهادی  در

آبشوخور آنها همین اندیشوه سولفی اسوت، در تضواد و تعارگ با گفتمان حاکم )به منزله گفتمان رقیب(، سوعی در 
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ناور حول دال مرکزی  های شووو با دال  ظام فکری خود را  یک کردن خود داشوووت و ن در حوزه  "خالفت"هژمون

گفتمانگی گفتمان حاکم، مفصووول بندی کردند. جالب اینجاسوووت که این گروه با کمک زنجیره تفاوت، زنجیره هم 

حلقه زده بودند، در هم ریختند و نوعی مفصووول بندی جدید با دال  "امنیت"ارزی گفتمان حاکم را که بر دور دال 

 منش اقتدارگرایی گفتمان رقیب را در پیش گرفتند. خالفت شکل دادند و با هویت شکل گرفته جدید، همان

 
این گفتمان، مخالف نظام مبارک که با غرب و اسرائیل سر سازگاری داشت و سدی بر دروازه جهاد نهاده بود و 

جامعه و دولت مصر را فاسد کرده و عدالت اجتماعی را از بین برده بود، اما در عمل کاری نمی کرد، ولی با رویکرد 

تبلیغی، سعی در نشر و گسترش چنین گفتمانی داشت. از سوی دیگر، گروه هایی چون سلفی های جهادی، همین 

عربی و  -اندیشووه را با کمک عمل گرایی رادیکال، به پیش بردند و با شوویعه سووتیزی در پی احیای هویت اسووالمی 

 تشکیل خالفت اسالمی بودند.

ال مرکزی این گفتمان، خالفت اسووالمی اسووت. مقصووود از خالفت همان طور که نمودار باال نشووان می دهد، د

 خود را با این دال می شناسند. "دگر"اسالمی، نظام حکومتی خلفای راشدین است. از این رو مدعیان این گفتمان، 

 فروپاشی خالفت عثمانی و نظام خالفت، اگرچه به محو ساختار سیاسی آن انجامید، اندیشه آن را از میان نبرد و

برخی اندیشووومندان سووونی مذهب، به خالفت همچنان به منزله یگانه الگوی آرمانی حکومت اسوووالمی می نگرند. 

سالمی را معنا می  سفه وجودی خالفت ا ست که فل صادیقی ا سالمی، احیای مظاهر و م صود از احیای خالفت ا مق

جامعه و حتی خانواده بر می شمرند.  بخشیدند. بر این اسال، اندیشمندان این حوزه، شورا را فلسفة نظام حکومت،

سابقه تاریخی ندارند، از سوی  شته و  صالتی ندا سیاری از مظاهر حکومتی امروزی، چون هیچ ا در چنین وضعیتی، ب

صر، اقدام های  سلفی م شوند. برای مثال، عبدالرحمن عبدالخالق، یکی از رهبران  رهبران این گروه به کلی طرد می 

ب رئیس حزب سلفی مصر، مبنی بر تشکیل گروه های سیاسی را برای مشارکت در چارچوب اخیر یاسر برهامی، نای

سوویاسووی حاکم  بدترین پیشوونهاد برهامی به کمیته می داند و گفته اسووت که این موافقت، مانع از اسووتدالل به حکم 
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محمد عبد المقصود، خوانده است. از سویی « شیطان عصر»شرعی قرآن و سنت می شود و این کالم را و برهامی را 

 (7/6/1394را مزدور حکومت فعلی مصر معرفی کرده است )شیعه نیوز،  "النور"مفتی سلفی قاهره، حزب 

ست.  شده ا سی  ساز اقتدارگرایی و کندی گذار به دموکرا ضور و نفوذ گروههای تکفیری، زمینه  در عراق نیز ح

نطقه الجزیره عراق که به دلیل موقعیت جغرافیایی پس از سقوط صدام، صدها تن از این عناصر سلفی جهادی در م

آن به مثلث سوونی نیز معروف اسووت، متمرکز شوودند و با تشووکیل یک محور قوی در برابر نیروهای آمریکایی، با 

 اقدامات تخریبی خود از جمله استفاده کردند.

ور در یک دهه اخیر بوده به طور کلی باید توجه داشت که درگیری های مذهبی در عراق نتیجه تحوالت این کش

ست. این زمینه مهمی برای تقویت اقتدارگرایی و مانع  شد کرده ا سلفی، بعثی و القاعده ر ست که بین گروه های  ا

ستقیم یک قدرت خارجی در  ستقیم یا غیرم شک با دخالت م ست. این درگیری بدون  سی ا صلی گذار به دموکرا ا

و رفتاری به دلیل تأثیر بر تمامیت ارضی این کشور و گسترش آن در عراق همراه بوده است. اما این درگیری لفظی 

اقشار مختلف اجتماعی و درگیری حکومت حاکم با شورشیان که امروزه نقش آن را ایفا می کند، بحرانی سیاسی و 

امنیتی محسوووب می شووود. یک گروه تکفیری به نام داعش امنیت ملی کشووور را با چالش جدی مواجه کرده اسووت 

 (107: 1390وه درودی، )سا

 افزایش خشونت ها در قالب حکمرانی ضعیف و افزایش اقتدارگرایی -4

حکمرانی ضووعیف زمینه سوواز تقویت اقتدارگرایی اسووت. در اهمیت این شوواخص، باید گفت که حکومت های 

ی و حکمرانی (، سووونگاپور و... به دلیل کارآمد1990اقتدارگرای توسوووعه طلب همچون کره جنوبی، تایوان) تا دهه 

معطوف به تولید، به مدت چهار دهه تداوم و اسوتمرار داشوته و از مشوروعیت نسوبی برخوردار بوده اند، هرچند به 

صلی در  شروعیت کامل برخوردار نبوده اند. فرگ ا شارکت از م سی و م سیا سطح آزادی های  دلیل محدود کردن 

شورش تا حد بسیار قابل توجهی وابسته به حکمرانی بیشتر اندیشه های غربی آن است که موفقیت راهبردهای ضد

خوب در شوووکل مدیریت کارآمد و مفثر حکومتها و ارائه خدمات عمومی بهینه به مردم در زمینه های گوناگون 

سخیر قلبها و اذهان مردم توسط حکومت ها با بهبود حکمرانی  ست. در واقع، در نظریه های جدید حکمرانی، بر ت ا

 می شود. و کارآمدی تأکید

سرکوب در ارتباط  ستفاده از زور و  تا پیش از طرح نظریه های جدید حکمرانی، بر راهبردهای کالسیک یعنی ا

با جلوگیری از شورش ها تأکید می شد. امروزه دیگر راهبردهای کالسیک پاسخگو نیست و در رویکردهای جدید 

ست بر کسب رضایت، وفاداری و اعتماد مردم یعنی همان کسب قلوب  شوند. از این زاویه ا و اذهان مردم تأکید می

شود و یا چگونه بر افراد حکومت می کنند؟ به مراتب زیبنده تر و قانع  سفال چگونه بر افراد حکومت می  که طرح 

 کننده تر از سفال چه کسی یا کسانی حکومت می کنند؟ است.

به این سووو طرح شووده اسووت.  1980اصووطالحی اسووت که از دهه « حکمرانی بد»در مقابل « حکمرانی خوب

ست از: بهبود روش های اعمال حاکمیت و حکومت بر مبنای تعامل نزدیک بین حکومت  حکمرانی خوب عبارت ا

کومت، بهبود سووطح و مردم، ارائه خدمات بهتر به مردم در زمینه های مختلف، پاسووخگویی و مسووئولیت پذیری ج

نداردهای زندگی و جلب همکاری و وفاداری مردم برای حکمرانی بهتر.  تا با افزایش سوووطح اسووو زندگی مردم 

 ( 135: 1388)سردارنیا،

با اشووغال عراق و روی کار آمدن حکومت موقت توسووط نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا، راهبردهای ضوود 

ئتالف و حکومت تحت امر آنها بر حکمرانی خوب، کارآمد و مشروع شورش طراحی شدند و در راهبرد نیروهای ا
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که در  2004در جهت جلوگیری از شورش ها و کسب اعتماد و حمایت عمومی تأکید شد.حکومت موقتی تا ژوئن 

صوص حکمرانی خوب و اجزای آن مانند ایجاد امنیت، ثبات و  شده در خ ست به وعده های داده  قدرت بود، نتوان

 زمینه های مختلف جامعه عمل بپوشاند.خدمات در 

صدد برآمدند که  ستای راهبرد حکمرانی خوب، حکومت ائتالفی و پس از آن، حکومت نوری المالکی در  در را

را در عراق اجرا کنند، تا از این رهگذر مانع از گسترش خشونتها شوند. این برنامه با هدف « پروژه حکمرانی محلی»

مدیریت امور محلی از روستا گرفته تا مراکز استان طراحی شد. این پروژه مشتمل بر تأسیس مشارکت دادن مردم در 

شورای های نمایندگی محلی، ایجاد ظرفیت های محلی برای ارائه خدمات، تقویت جامعه مدنی و تمرکززدایی بود. 

. 2با اولویت محلی  . دسووترسووی سووریع مردم به خدمات اسوواسووی 1چند هدف کلی مرتبط با آن عبارت بودند از: 

. مشارکت نهادهای مدنی در بهبود تصمیم گیری حکومت محلی به 3تصمیم گیری محلی شفاف تر و مشارکتی تر  

صیص بودجه برای خدمت  سخگویانه تر. برای تحقق این اهداف، بر تقویت نظام اداری وتخ شفاف تر و پا شکل 

شهرداری سازی جهت ایجاد  شی و ظرفیت  سانی محلی، آموز سازی و ر شوراهای محلی، ظرفیت  های مدرن، ایجاد 

حمایت از نهادهای مدنی، همکاری مسئوالن حکومت مرکزی با حکمرانان محلی، آموزش مدنی و دموکراسی تأکید 

 شد.

شهر بغداد،  شد. برای مثال، در  شوراهای محلی اقدام  ستا، در ارتباط با ایجاد   9شورای محلی در  88در این را

شهری بغ شت و هریک از منطقه  شهری،  9داد وجود دا شهر  3منطقه  شورای  شتند. در  27نماینده در  ضوی دا ع

ارتباط با تقویت جامعه مدنی، از نهادهای پیشوووین و نهادهای جدید دعوت شووود تا با نهادهای حکمرانی محلی 

، 2003ر سووال کنفرانسووی در مورد توسووعه جامعه مدنی برگزار شوود. د 2003همکاری کنند. در کرکوک، در سووال 

حکومت موقتی نیروهای ائتالف، صووندوق های توسووعه برای تخصوویص اعتبارات به شوووراهای اسووتانی، منطقه ای، 

شووهرسووتانی و محلی تشووکیل داد. در ارتباط با ظرفیت سووازی برای خدمات محلی نیز حکومت ائتالفی به آموزش 

 حلی و آموزش دادند.پرسنل حکومت های محلی مانند خزانه داران استانی، کارمندان م

حکومت عراق با هدایت آمریکایی ها، گامهایی به سوووی ایجاد یک چهار چوب تصوومیم گیری  2006در سووال 

درصدی برای حکمرانی محلی  20تا  15محلی یا حکمرانی محلی برای ارائه خدمات برداشت. وزارت مالیه، بودجه 

خصوویص بودجه در سووال های بعد نیز تکرار شوود. در سووطوح اسووتانی، شووهرسووتان و محلی در نظر گرفت و این ت

شوووراهای محلی بنیان اصوولی حکمرانی محلی در سووطوح محلی، شووهرسووتانی و مراکز اسووتان بودند  به طوری که 

 نمایندگان سطوح محلی در شهرستان و سطوح شهرستانی در مرکز استان حضور داشتند.

موقعیت سیاسی و فرهنگی خود در دهه های اخیر  از نظر حکمرانی خوب، عراق شبیه مصر است. مصر به دلیل

ساله  28و حتی اواخر قرن هجدهم همواره پیشگام و مرکز روشنفکران عرب در منطقه بوده است. مرگ خالد سعید 

 که توسط پلیس کشته شد جرقه ای برای اعتراضات انقالبی بود. 

دانند، و آن را آغاز جنبشی برای می 1990دهه  بسیاری از تحلیلگران، انقالب مصر را فروریختن دیوار برلین در

دانند. همانطور که در تونس، آمارهای ارائه شووده توسووط بانک جهانی گفتمان دموکراتیک بومی در جهان عرب می

سال قبل از انقالب خود از نظر  سه  صر در  شان می دهد که م شان می دهد و ن صر ن سیار بدی را برای م ضعیت ب و

ست. با نگاهی به آمار، اولین چیزی که به ذهن خطور می حکمرانی در منطقه د شته ا سیار بدی قرار دا ضعیت ب ر و

 2007کند، شاخص های دارای امتیاز منفی هستند. در مورد شاخص های شش گانه مصر نیز باید گفت که از سال 

اصالحات سیاسی  تغییر چندانی نداشته است.بسیار واضح است که دولت سابق مصر هیچ گامی در جهت 2009تا 
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و اجتماعی در این کشور برنداشته است و مصر در کنار آن یمن، بدترین وضعیت حکمرانی خوب را در خاورمیانه 

دارد. مانند تونس، آنچه نماد دموکراسی است، شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی در مصر کمتر از سایر شاخص 

ست، در حالی که مدعی نظام دموکراتیک و انتخاب سرکوب ها ا صر  شته، جامعه مدنی در م سه دهه گذ اتی بود. در 

سته شده، فعاالن سیاسی و روشنفکران دستگیر شده اند. در دوران  شده، احزاب سیاسی ممنوع شده، روزنامه ها ب

شد. به جز شاخص اول که های دانشگاهی به دقت رصد میمبارک، قوه قضائیه فاسد بود و انتشار کتاب و فعالیت

کشور مهم آفریقایی تونس و مصر تقریباً مشابه است، در سایر شاخص ها وضعیت تونس بسیار بهتر از  وضعیت دو

 مصر است. 
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 نتیجه گیری

صوووص اقتدارگرایی دارای نگر این مهم اسووت که دو کشووور در خمقایسووه روند اقتدارگرایی در عراق و مصوور نمایا

این زمینه، نقش پررنگ اصوولی ترین و مهم ترین وجه تفاوت دو کشووور در تفاوتها و تشووابهات مهمی می باشووند. 

ارتش در ساختار سیاسی دو کشور می باشد. در تحوالت سیاسی مصر برخالف عراق، ارتش به عنوان متغیری مهم 

با ایجاد ارتش به سوووبک جدید و به تقلید از ارتش های مدرن و تاثیرگذار مطرح اسوووت. تولد مصووور جدید همراه 

اروپایی بوده اسووت، بنابراین، در خوانش بسوویاری از تحوالت و فرایندهای سوویاسووی و رویدادهای نظامی، امنیتی و 

سیاسی و حتی اقتصادی این کشور پس از استقالل رسمی، ارتش به گونه ای بی بدیل و منحصربه فرد نقش داشته 

ست.  ست، دخالت ارتش به انقالب ا ست، بار نخ شور را تغییرداده ا سی این ک سیا سیر تاریخ  صر دو بار م ارتش م

سوم ژوئیه 1952 سال شاه این کشور انجامید و بار دوم در روز  سرنگونی ملک فاروق، پاد سال  61، یعنی 2013 و 

شد سی ختم  سقوط دولت محمد مر ساً در مقام حکومت .بعد، به  سا عمل کرد اما در  1950در دهه  ارتش گرچه ا

های اقتصادی و سیاسی توانسته به نهادی قدرتمند تبدیل شود. عمل در مقام سال گذشته با نفوذ در حوزه 60طول 

نهاد به ارتش این امکان و توان را داد تا در دوران گذار از راه حکمیت و در دوران مابعد گذار، و برای مقابله با 

سالم شار اجتماعی از جانب لیبرالگراقتدارگرایی ا ها با بهانه حفظ منافع ملی گذار را مدیریت کند ایان، با حمایت ف

  .و قدرت را مجدداً به دست بگیرد

نخبگان و جریان های سوویاسووی  -1دو کشووور در خصوووص اقتداگرایی دارای این تشووابهات می باشووند: همچنین، 

یان های سوویاسووی به دلیل وجود اختالفات داخلی و همچنین اقتدارگرا: در دو کشووور عراق و مصوور، نخبگان و جر

 -2سابقه تاریخی که در گرایش به اقتدارگرایی داشته اند، به عنوان یکی از عوامل اصلی اقتدارگرایی مطرح هستند. 

ساختار سیاسی: ساختار سیاسی دو کشور عراق و مصر نیز نقش مهمی در حرکت به سوی اقتدارگرایی دارند. در 

ار سیاسی دو کشور، دموکراسی به شدت تضعیف، و اقتدارگرایی نهادینه شده است. در نتیجه، امروزه شاهدیم ساخت

سوی اقتدارگرایی دارد.  شه گروههای تکفیری: گروههای تکفیری  -3که این عامل نقش مهمی را در حرکت به  اندی

ش صر اندی ستند. در م ضور و نفوذ نیز به عنوان یکی از عوامل اقتدارگرایی مطرح ه ه و تفکر تکفیری و در عراق ح

افزایش خشوووونت ها در قالب  -4این گروهها به عنوان عاملی در جهت تقویت اقتدارگرایی مطرح بوده اسوووت. 

حکمرانی ضوعیف و افزایش اقتدارگرایی: در دو کشوور عراق و مصور، حکام نتوانسوته اند با اسوتفاده از مولفه های 

نتیجه ی این امر افزایش خشووونت ها توسووط توده های مردم از یک طرف و ره کنند. حکمرانی خود، جامعه را ادا

 احزاب و جریان های مختلف سیاسی از طرف دیگر بوده است که روند اقتدارگرایی را تقویت کرده است. 
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