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چکیده
تحوالت انقالبی فوریه  1122در مصر ممنهره را بر اذ رراار ام یرم ر یر
اقتدارر ا به دموک اسی ف اه آورد .این تحوالت نشرن دههرده شرل رنر ذ
ائتالفی ام مهنفع ف اطبقنتی و ف اایردئووو یم در منرن معت ضرننی برود کره
طنف رست دهاذ ام ننرضنیتیهنذ سننسی و اقتصرندذ را مردن
این ننرضنیتیهن در چهرنرچو شرعنرهنذ «نرن
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داشرتهد و

آمادذ و درداو » و «نرن

آمادذ و دزت ملی» نمود پندا کر د .ایهرم برن راشر برند ام دو سرن ام
انقال مص دوره راار در این کشور بن چرنودهرنذ اقتصرندذ رسرت دهاذ
هم اه اس که ه رونه ددم تواننیی در پنسخ به این چنودهرن مریتوانرد بره
دموک اسی نوپنذ مص آسنب ب سنند .بن توجه به این ام سؤا این اس که
در دورا پس ام سقوط مبنرک جمهورذ د بی مص چگونه رراار همزمرن
اقتصندذ و سننسی را پند خواهد ب د .ب اذ نشن داد ایرن امر وضرعن
اقتصندذ مص قب و بعد ام تحوالت اخن مورد ب رسی قر ار ر فتره اسر و
درنهنی بن ب رسی سهنریوهنذ پند رو در دوره راار نشن داده خواهد شد
که چگونه چنودهنذ راار دورننه احتمن بنمتوونرد اقتردارر ایی را مملرن
خواهد سنخ .

واژه های کلیدی :جمهورذ د بی مص راار دورننه چنودهرنذ اقتصرندذ
سهنریوهنذ پند رو کممهنذ خنرجی

مقدمه
فرایند گذار به دموکراسی از سه مرحله جداگانه تشکیل مییشیود فرپااشیی رمیی
غیردموکراتیک ،شکلگیری رمی دموکراتیک پ درنهایت تثبیت پ تحکی دموکراسی.
دموکراتیییک ن یییشییودب بلکییه دپرا گییذار ،دپراق عییدا ت ویییت اسییت پ ایییدای
دموکراسی تنها یکی از ایامدهای م کن فرپااشی بهش ار میرپد.
تحوالت انقالبی فوریه  9177در ج هوری عربی مصر زمینه را برای گذار از رمیی
اتتدارگرا به دموکراسیی فیراه رپرد .ایین نیوع از گیذار کیه از رق بیا عنیواق «گیذار بیا
محوریت جاموه» یاد میشود ،با پاگذاری تدرت به نظامیاق ه راا شدب بااینحیا ،،عامیل
محوری در این شیوا این است که بهرغ شورشهیای اجت یاعی در برابیر اتتیدارگرایی،
تواعد دپرا گذار از سوی شورای نظامی موتت پضع مییشیود پ در زمیانیکیه ارتی ،
حکومت موتت را هدایت میکند ،ضوف پ توت جاموه مدنی کیه بیهصیورت سیاسیی
سازماقدهی شدا باشد ،تا حد گسترداای موانع ارتی

را بیرای مداهلیه در دپرا بوید از

استقرار دموکراسی رت میزند .ه زماق با این امر ،دپرا گیذار در مصیر بیا شیال هیای
اتتصادی گسترداای نیز مواجه شدا است کیه مسیهله ناسیازگاری گیذاری را ایی
دموکراسی نواای مصر ترار میدهد .شال

رپی

اتتصادی برای ج هوری عربی مصیر ازرقرپ

مه است که در نظرسنجی رپریل سا ،9177 ،نزدیک به  56درصد از مردا بییاق کردنید
که استاندارهای اایین زندگی پ عدا اشتغا ،ازج له عواملی بودند کیه بیشیترین تیر یر را
بر رنها در سرنگونی رمی مبارک داشته است پ این نارضیایتیهیا در جرییاق اعتراضیات
اجت اعی مردا در شهارشوب شوارهای «ناق ،رزادی پ عیدالت» پ «نیاق ،رزادی پ عیزت
ملی» ن ود ایدا کرد ).(Jones, 2011: 6
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بااینپجود ،فرپااشی رمی های غیردموکراتیک لزپماً منجر به شکلگیری رمیی هیای

حرکت برای رزادی ،عدالت پ کرامت ملی منجر به ائتالف گسترداای از منیافع
فراایدئولومیک پ فراطبقاتی شد که م البات سیاسی ی اجت اعی را مدنظر داشیتند .بیا
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سقوط رمی شبه اتتدارگرای مبارک ،مصر درگیر نیوعی «ناسیازگاری گیذاری» مییاق
اصالحات اتتصادی پ فرایند دموکراتیکسازی است که نوع ااسی بیه رق مییتوانید
مسیر ریندا دپرا گذار را در مصر تویین کند.
بر این اساس ،سؤا ،را میتواق این گونه م رح کرد که ج هوری عربی مصر در
دپراق اس از سقوط مبارک ،شگونه میتواند گذار ه زمیاق اتتصیادی پ سیاسیی را
طی کند .ااس به این ارس

در تالب سه سیناریو م یرح شیدا اسیت پ درنهاییت

م لوبترین سناریو برای گذار ه زمیاق اتتصیادی پ سیاسیی میورد مالحظیه تیرار
گرفته است .از این منظر ،شال های گذار ه زماق ،احت ا ،بازتولیید اتتیدارگرایی را
در دپرا اس از سقوط مبارک افزای

هواهد داد پ درنتیجیه م لیوبتیرین حالیت

برای رفع شال های ه زماق گذار ،دستیابی به مصالحه میاق کن گراق جاموه مدنی
پ هواست نخبگاق نظامی برای ایفای نق

محافظ دپرا گذار است.

ساهتار مقاله نیز به این نحو است که اس از بییاق شهیارشوب مفهیومی بیرای
سازماندهی به بحث ،به پضویت اتتصادی مصر تبل از سقوط مبارک اشیارا هواهید
شد پ اس از رق شال های اتتصیادی در دپرا ایس از سیقوط مبیارک ،یونیی دپرا
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گذار به دموکراسی مورد بررسی ترار هواهد گرفیت پ درنهاییت سیناریوهای ایی
رپی مصر در این دپرا م رح میشود.
 .٠چهارچوب مفهومی
در ادبیات دموکراتیزاسیوق ،ه زمیانی گیذار بیه دموکراسیی پ رزادسیازی اتتصیادی
بحثهای فراپانی را در جاموهشناسی سیاسی ایجاد کردا است .ایینگونیه بحیثهیا
ناشی از ماهیت ظاهراً متوارض گذار ه زماق اتتصیادی پ سیاسیی اسیت .تجربییات
بسیاری از کشورها نیز نشاق میدهد کیه در فراینید گیذار بیه دموکراسیی ،تیر یرات
متقابل میاق بازار پ سیاست میتواند به شیورشهیا پ مخالفیتهیای اجت یاعی پ در
بدترین سناریو به شکست دموکراسی بیانجامید .درحقیقیت ،مباحیث گیذار دپگانیه
حو ،دپ محور اساسی اسیتوار میی شیود رییا اصیالحات اتتصیادی بایید مقیدا بیر
اصیالحات سیاسییی باشید پ یییا اینکییه مسییر گییذار باییید بیا اصییالحات سیاسییی پ
دموکراتیک هدایت شود پ اس از تحکی دموکراسیی ،تغیییرات اتتصیادی صیورت
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گیرد.
مورد اپ ،از تجربه شیلی الهیاا مییگییرد کیه در رق اصیالحات اتتصیادی بیر
دموکراسی مقدا شد .در این کشیور رمیی اتتیدارگرا ،ایشیرپ اصیالحات اتتصیادی
براساس دکترین بازار رزاد شد پ درنهایت اس از عقبنشینی رهبراق نظامی با حفیظ
اصالحات اتتصادی گااهایی بهسوی دموکراسی برداشته شدب بااینپجود ،ایین مید،
محدپدیتهای اساسی را برای دموکراسی دربردارد پ هیچ تض ینی پجود ندارد کیه
نخبگاق اتتدارگرا اس از اصالحات اتتصادی به سوی دموکراسی حرکت کند ،متقابالً
فراه رپرد.
در مقابل ،مد ،تقدا دموکراسی بر اصالحات اتتصادی الهااگرفتیه از ن ونیه اسییانیا
میباشد که اس از مرگ فرانکو  ،بیا حفیظ سیاهتارهای اتتصیادی بیهسیوی گیذار بیه
دموکراسی پ ایجاد نهادهای جدید دموکراتیک حرکت کرد پ تغییرات رادیکا ،اتتصیادی
ازج له هصوصیسازی ،تا سا 7299 ،اتفاق نیفتیاد .ایین تحکیی دموکراسیی ه یرات
سیاسی برنامههای تودیل ساهتاری را کاه

دادب به ه ین دلیل این عوامل در ایوسیتگی

با اکثریت اارل انی به رئیسج هیور پ حیزب سوسیالیسیتاش اجیازا داد کیه بیر رپی
اصالحات اتتصادی مت رکز شوند .لهستاق سومین پ رهرین مد ،در گذار به دموکراسیی
است که برهالف اسیانیا بهسرعت ه راا با گیذار بیه دموکراسیی ،شیرپع بیه بازسیازی
اتتصادی کرد .بااینپجود ،مورد لهستاق نشاق داد که با اینکه دموکراسیهای نواا تادر بیه
تحقق بخشیدق به برنامه اصالحات اتتصادی میباشند ،اما این اصالحات بیا هزینیههیای
باالیی صورت گرفت پ زمانیکه هزینههای تویدیل سیاهتاری از سیوی میردا احسیاس
شد ،پاکن های جدی را در برابر این برنامهها بیهدنبیا ،رپردب درنتیجیه رهبیری جدیید
حزب ک ونیست در سا 7223 ،پعدا کاه

سرعت برنامیههیای بازسیازی اتتصیادی پ

هصوصیسازی را داد ).(Encarnation, 1996: 476
بنابراین بهرغ این امر که از منظر صاحبنظراق علوا اجت یاعی تجربیه اسییانیا
بهرپشنی مزایای دموکراسیسازی را تبل از اصالحات اتتصادی نشاق مییدهیدب امیا
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اصالحات موفقیت رمیز اتتصادی مییتوانید بهانیه الزا را بیرای تیداپا اتتیدارگرایی

ضرپری است توجه داشته باشی که تقدّا دموکراتیکسازی بر اصیالحات اتتصیادی
بهعنواق یک استراتژی اصالحات با یک تنگنای اصلی بهپیژا در دموکراسیهای نواا
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مواجه است پ رق اینکه ،بسیاری از کشورها ن یتوانند بهسادگی از عهدا بیه تیرهیر
انداهتن اصالحات اتتصادی برریندب بهعبارت دیگیر م کین اسیت دموکراسییهیای
با بات تادر به تح ل اصالحات اتتصادی باشند ،زیرا این دموکراسیها از شکافهیا
پ بحراقهیای ناشیی از ایین اصیالحات مصیوق هسیتندب امیا مشیخک نیسیت کیه
دموکراسیهای نواا نیز به سادگی تواق به ترهیر انداهتن اصالحات اتتصادی را داشته
باشند (بشیریه.)59 7396 ،
بنابراین ارس

مه این است که شگونه یک دموکراسی نواا مییتوانید پظیفیه

ه زماق گذار اتتصادی پ سیاسیی را ان جیاا دهید ،بیدپق رنکیه بیه مشیرپعیت ایین
دموکراسی رسیب بزند؟
نظریه انتخاب عقالنی ،نظریه بازیهیا پ رپیکیرد نهیادی طییف گسیترداای از
دیدگاا های نظری را دربرمیگیرد که بسیاری از صاحبنظراق در م الوات مربوط به
گذارهای دپگانه از رق استفادا میکنند .یکی از مهی تیرین ا یرات در زمینیه ادبییات
مربوط به گذار دپگانه متولق به استفان هاگارد پ استی ن وب 1است .م الوه مذکور
طیف گسترداای از تجربیات گذار ازج له اسیانیا ،نیجریه ،لهستاق پ تایلنید را دربیر
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

01

میگیرد پ منوکسکنندا دیدگااهای بانک جهانی در این مورد اسیت کیه سیاسیت پ
عوامل سیاسی در اجرای برنامههای توسوه اتتصادی بهطور عاا پ برنامههای تویدیل
ساهتاری به طور هاص اه یت دارند .درنتیجه هدف ض نی نویسندگاق مذکور ایین
است که سیاسیت گیذاراق را در دییالوگی در میورد احت یا ،ایجیاد اتتصیاد بیازار پ
دموکراسیهای با بات در جهاق درحا،توسوه پارد کنندب بااینپجود ،بهرغ تالشها
پ اتدامات ارزش ند رنها در هالصیه کیردق تجربییات کشیورهای درحیا،گیذار بیه
دموکراسی ،فرضیات تابل تو ی ی را در ارتباط با شرای ی که میتوانند گذار ه زماق
اتتصادی پ سیاسی موفق را ای

ببرند ،ارائیه ن ییدهنید پ درنهاییت شنیین نتیجیه

میگیرند که «ایجاد پ استقرار اصالحات اتتصادی پ نهادینه کیردق دسیتاپردهای رق
در یک رمی دموکراتیک مستلزا ح ایت از برنامهها از طرییق ییک سیسیت حزبیی
است» .

)(Kaufman& Haggard 1997:267- 278

1. Stephan Haggard and Steven B. Webb

یکی دیگر از ا رات برجسته در زمینه گیذار ه زمیاق ،دییدگاا پرزورسوک در
کتاب «بازار پ دموکراسی» میباشد که مبتنیبر تهیوری بیازیهیا پ انتخیاب عقالنیی
است .ایین کتیاب اسیتدال ،میی کنید کیه تحکیی دموکراسیی بسیتگی بیه رضیایت
هودجوش مبتنی بر منافع شخصی 1دارد که درحقیقت شرای ی را دربر میگییرد کیه
در رق کن گراق سیاسی ،دموکراسی را بهعنواق ابزاری در راسیتای منیافع اتتصیادی
بلندمدت هود تلقی میکنندب بنابراین امکیاقایذیری تحکیی دموکراسیی در جوامیع
درحا ،گذار ذات ًا با ع لکیرد اتتصیادی رنهیا ارتبیاط دارد پ انییاً ،دسیتاپرد رضیایت
اتتصاد بازار رسیب میبیندب به این دلیل که گذار به اتتصاد مبتنی بر بازار به رق دسیته
از گرپاهای اجت اعی که ح ایتشاق برای دموکراسی اه ییت زییادی دارد ،رسییب
میرساند .درپاتع از نظر ارزپرسکی ،تداپا دموکراسیهای جدیید بیهشیدت تحیت
تر یر اصالحات اتتصادی استب زیرا این اصالحات میتواند پضویتی را ایجیاد کنید
که در رق دموکراسی مشرپعیت هود را از دست بدهد .ارزپرسیکی در ر یار دیگیر
هییود ،بییهصییراحت نسییخهای را بییرای اصییالحات اتتصییادی موفییق در کشییورهای
درحا،گذار به دموکراسی تجویز میکند .ایین رپیکیرد کیه پی از رق تحیت عنیواق
دم کراس اجتماع ناا میبرد ،مبتنی بر اج اع گسترداای با نهادهای مرتبط با کیار
پ سرمایه پ به پیژا انج نهیای کارفرمیایی ،اتحادییههیای تجیاری پ اتحادییههیای
کارگری پ ه چنین ایجاد مشوق برای رق دسته از گیرپاهیای اجت یاعی اسیت کیه
بهطور مستقی تحت تر یر ایامدهای ناشی از اصالحات اتتصادی میباشند .این مید،
از اج اع ،حالت ایدارلی برای جوامع درحا ،گذار به دموکراسی فیراه مییکنید .از
دیدگاا پی ،اگر برنامه اصالحات اتتصادی در شنین بافتاری از مصالحه تیرار گییرد،
میتواند با اجتناب از ا رات بی باتسازی که ذاتاً با برنامه تویدیل سیاهتاری ه یراا
است ،به تحکی دموکراسی ک ک کند ).(Comisso,1991: 176
 .٢شرایط اقتصادی مصر قبل از سقوط مبارک
مصر در میاق کشورهای هاپرمیانه پ ش ا ،افریقا دارای اتتصاد نسبتاً ااییدار پ رشید
1. Self- Interested Spontaneous Compliance
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هودجوش مبتنی بر منافع شخصی در تحکی دموکراسی احت االً بهپاسی ه گیذار بیه
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مداپا (در حدپد  6-5درصید در  95سیا ،گذشیته) بیودا اسیت .پیژگیی برجسیته
اتتصاد این کشور این است که در من قهای که اغلب اتتصادها پابسته به نفت اسیت،
این کشور دارای اتتصاد نسبتاً متنیوعی اسیتب ج وییت  95میلییونی رق ،بیازاری را
ایجاد کردا است که سرمایهگذاراق بینال للی ن یتوانند نسبت به رق بیتوجه باشند.
مصر مانند سایر کشورهای عربی ،دارای ج ویتی جواق اسیت ( 39درصید زییر 75
سا )،پ میزاق اشتغا ،زناق در این کشور در مقایسه با سایر کشیورهای عربیی نسیبتاً
باالست (.(Kinninmont, 2012: 3
اصییالحات اساسییی در اتتصییاد مصییر از سییا 7227 ،رغییاز شیید کییه براسییاس
دستورالو ل صندپق بین ال للی او ،پ بانک جهانی اتخاذ گردید .علت اتخاد شنیین
برنامهای این بود که اتتصاد مصر در دهه  91با مج وعهای از شال هیای اتتصیادی
ساهتاری مواجه شد پ رشد اتتصادی منفی را تجربیه کیرد .ارزش کیل بیدهیهیای
مصر به بی

از  791درصد از تولید ناهالک داهلی رسید پ کسری بودجیه رت یی

نزدیک به  91درصد را نشاق میداد که منجر به تورا نزدیک به  31درصید شید .در
طو ،دهه  ،7291اتتصاد مصر با نرخ بیکاری  75درصید مواجیه گردیید پ در 7295
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

میزاق بدهیهای هارجی به سقف  65/3میلییارد دالر رسیید .در سیا 7292 ،مییزاق
بدهیهای مصر  777درصد از تولید ناهیالک ملیی را بیههیود اهتصیاص مییداد.
درنتیجه اینگونه شال ها ،برنامه اصالحات صندپق بینال للی او ،پ بانک جهیانی
بهعنواق تنها گزینه ایشنهادی رمی مبارک باتی ماند
این توافق شامل الزاا دپلت مصر بیه افیزای
یکساق سیازی نیرخ ارز ،افیزای

تی یت سیوهت ،کیاه

یارانیههیا،

نیرخ بهیرا پ رزادسیازی تجیارت هیارجی پ کیاه

هزینههای دپلتی میشد .کلوب ااریس با بخشودگی بدهیهیا در صیورت ایشیرفت در
اجرای برنامه صندپق بینال للی او ،موافقت کرد کیه ایین مییزاق مویاد 51 ،درصید از
بدهیهای مصر به کشورهای عضو این کلیوب مییشید .مهی تیرین ا یر اجیرای برنامیه
اصالحات سا ،7227 ،کاه

کسری بودجه بود که از  7/3میلییارد دالر در سیا7292 ،

بییه مییازاد  7/2میلیییارد دالر در سییا 7227 ،رسییید .بییهمنظییور تثبیییت اتتصییاد پ جییذب
سرمایهگذاراق هارجی ،نرخ بهرا بهشدت افزای

01

)2

.(Shehata Khattab, 2012

یافت پ درتیجیه مییزاق ارز ارسیالی از

سوی کارگراق شاغل در هارج از مصر به علت نرخ باالی بهرا افزای

یافیت .بیهدنبیا،

افزای

جریاق سرمایه ،ذهایر ارزی مصیر از  9/7میلییارد دالر در ااییاق سیا 7221 ،بیه

 75/7میلیارد دالر در اایاق سا 7225 ،رسید پ بیین سیا،هیای  7223-7227نیرخ رشید
تولید ناهالک داهلی از  9/2درصد به  5/2درصد رسید که این دپرا این سیاله افیزای
رشد در تاری بود از کودتای افسیراق رزاد بییسیابقه بیود (رییولین .)77 9117 ،برنامیه

اصالحات اتتصادی در مصر در سا،های دهه  9111شدت گرفت .دپلت احمد نظیو
برنامه هصوصیسازی گسترداای را اجرا کیرد پ درهیای مصیر را بیهسیوی تجیارت پ
سرمایهگذاری هارجی باز کرد .نتیجه این اصالحات در نرخ رشد تولید ناهالک داهلیی
 9115-9117پ  9117-9119رسید .شنین بهبیود سیریوی در شیاهک رشید بیه علیت
اصالحات مالی گسترداای بود که در سا 9116 ،صورت گرفت .اصیالحات انجیااشیدا
نق

مه ی را در بهبود شاهکهای بدهی پ کسری بودجه ایفا کرد پ ه چنیین نییرپی

محرکهای در جذب سرمایهگذاری مستقی هارجی فراه ن ودب بهطوریکه در سا،هیای
بیه

 ،9115-9117میزاق جذب سرمایه مستقی هارجی در مصیر بیا  97درصید افیزای

 73/9میلیارد دالر امریکیا در سیا ،میالی  9117-9119رسیید پ بیا پتیوع بحیراق میالی
جهانی ،نرخ رشد تولید ناهالک ملی بهصورت رراا پ تدریجی شرپع به کاه

کرد کیه

در نی ه دپا سا ،مالی  9117-9119از  7/5درصد بیه  6/7درصید رسیید .علیت ع یدا
کاه

نرخ رشد ،کاه

میزاق سرمایهگذاری پ صادرات بودب بیااینپجیود بالفاصیله در

سا ،9171 ،به نرخ  5/7درصد بازگشت ).(Dabrowski, 2011: 2
نمودار شماره ( .)2متوسط رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی
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منوکس شد که از  3/9درصد در سا 9119-9113 ،بیه بیی

از دپ برابیر در سیا،هیای

Source: UNCTAD, Hand Book of Statistics, 2010, pp 456-457
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درحقیقت اصالحات اتتصادی که در سیا،هیای ااییانی حکومیت مبیارک صیورت
گرفت ،به نتای م لوبی دست یافیت .کشیور در جیذب سیرمایهگیذرای داهلیی پ
هارجی ایشرفت تابلمالحظهای داشت پ بدهیهای بخ

ع ومی نیز کاه

یافتب

بااین حا ،در ه اق زماق که مصر از رشد اتتصادی شش گیری منتفیع مییشید ،ایین
رشد منجر به ایجاد اشتغا ،کافی بیرای تویداد گسیترداای از جوانیانی کیه در سین
اشتغا ،بودند ،نشد .این امر به پیژا در شاهک فقر مشهود گردید که از  75/7درصد
در سا 9111 ،به  99درصد در سا 9119 ،رسید پ ج ویتی که زیر هط فقر زنیدگی
میکردند ،از  73/9درصد در سا 9119 ،به  75/9درصید در سیا 9112 ،رسیید .در
سا ،مالی  9119-9112شاهد افزای

 3درصدی فقر بودی  .عالپابر این 61 ،درصد

از فقیرترین مردا در سا 99 ،9112 ،درصد از دررمد ملی را داشتند پ ضریب جینیی
مصر 1در حدپد  1/36تخ ین زدا شد

)2011: 3

 .(MAHER,نظرسنجی مؤسسه گالوپ

در ماا های تبل از انقالب نشاق داد که با پجود رشد  5درصدی در تولیید ناهیالک
داهلی ،تنها  2درصد از مصیریاق رضیایت هیود را نسیبت بیه پضیویت اتتصیادی
موجود ابراز کردند .این درحالی بود کیه ایین تویداد در ی ین پ من قیه هودمختیار
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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فلس ین که تولید ناهالک داهلی رنها بسیار ک تر از مصر بود ،بهترتیب به  73پ 77
درصد میرسید .طی سا،های  9116-9171بی
صورت گرفت .بخ

صنایع نساجی نخستین بخشیی بیود کیه از ایین اعتصیابهیا

رسیب دید .هش از پضع موجود زمانی افزای
درصد افزای

از  3111حرکت کارگری در مصیر
یافت کیه تی یت میواد غیذایی 96

یافت پ منجر به شورشهای گستردا ناق شد ،پ بهاینترتیب برهالف

اصو ،نهولیبرالیستی ،دپلت مجبیور بیه اجیرای برنامیه سوبسیید گسیترداای گردیید
).(Gallop, 2011: 5

1. Gini Coefficient

نمودار شماره ( .)1شاخص توسعه انسانی مصر به تفکیک مناطق
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مناطق مرزی مناطق مصرعلیا مناطق مصرسفلی مناطق شهری

 .9چالشهای اقتصادی مصر در دوره گذار به دموکراسی
اتتصاد مصر از زماق انقالب ،ع لکرد ضیویفی داشیته اسیت .رشید تولیید ناهیالک
داهلی  3/3درصد کاه

یافته است پ از  5/7درصد در سا ،مالی  9112-9171بیه

 7/9درصد در سا ،مالی  9171-9177رسیدا است که مه ترین دلیل رق کاه

نرخ

سرمایه گذاری از  99/7درصد در سا ،مالی  9112-9171بیه  72/9درصید در سیا،
مالی  9171-9177بودا است .سرمایهگذاری هارجی کیه در سیا 9119-9112 ،بیه
 9/7میلیارد دالر رسیدا بود ،کامالً متوتف شدا است پ درنتیجه ذهایر هارجی مصر
حدپد  66درصد سقوط کردا است .عالپابر هیرپج سیرمایه ( 2/5میلییارد دالر در
مانویه ی مارس  9177از مصر هارج شد) ،ذهایر بینال للیی مصیر 1نییز حیدپد 9/5
میلیارد دالر یا مواد 96/5 ،درصد در سا ،مالی  9171-9177کیاه

یافتیه اسیت پ

در اایاق سا ،مالی به  95/5میلیارد دالر رسید .در نی ه دپا سا ،میالی ،9171-9177
تراز ارداهتها با کسری  71/3میلیارد دالری مواجه شد که در مقایسه با میازاد 577
میلیوق دالری در نی ه اپ ،سا ،،میزاق بدهیهای داهلی در سا 9177 ،حیدپد 72/5
درصد نسبت به سا ،9171 ،افزای

یافته است پ به  7/7درصید از تولیید ناهیالک

داهلی رسید ).(Kandil, 2011: 3-5
)1. Net International Reserves(NIR
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Source: Egypt Human Development Report 2010, p 19
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در مج وع مه ترین شال های اساسی اتتصاد مصر بود از سقوط مبارک را در
شند مورد میتواق ذکر کرد
مطالبات اجتماع فراگیر .یکی از شال های کلیدی که مصر در دپرا گیذار بیا رق
مواجه است ،موجی از م البات اجت اعی اس از تغییر حکومت است .علیرغ ایین
پاتویت که به برهی از م البات اجت اعی نییز از طرییق افیزای
بخ

دسیت زد کارکنیاق

ع ومی ااس دادا شدا است ،هنوز ه م البات اجت اعی زیادی پجیود دارد

که مستلزا ااس های عاتالنهتر پ فراتر از سیاسیتهیای اواولیسیتی اسیت .شنانچیه
حکومت بدپق ارداهتن به شال های سیاهتاری اتتصیاد در صیدد ااسی بیه ایین
م البات بررید ،هزینههای اتتصادی شنین رفتارهایی افزای

هواهد یافت پ این امیر

بداق مونا است که اتتصاد با س ح نااایداری از هزینههیای ع یومی مواجیه هواهید
شد .رکود اتتصادی شدید پ بهدنبا ،رق کاه

عواید دپلت منجر به کسیری بودجیه

نزدیک به  71درصد در سا ،میالی  9173-9179شید .مسیهله مهی در دپرا گیذار،
نحوا مدیریت کردق بودجه دپلت ازیکسو پ ااس به م البات اجت یاعی از سیوی
دیگر استب بهپیژا با توجه به برهی هزینههای ابت ع ومی ازج له مسیهله حقیوق
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

 5میلیوق نفر از کارکناق بخ

ع ومی پ مسهله بدهیها پ یارانیههیا کیه حیدپد 79

درصد از هزینههای ع ومی را به هود اهتصاص دادا است ).(Seif, 2011: 15
فقدان اعتماد سرمایهگذاران .بیاعت ادی اتتصادی ی سیاسی بر محیط سرمایهگذاری
تر یر منفی گذاشته است .بهطورکلی دپ عامل کلیدی در افزای

ه ر سرمایهگیذاری

در مصر اس از سقوط مبارک تر یر داشته است .عامل نخست فقداق امنییت پ عامیل
دپا بی باتی سیاسی است که منجر به هرپج سرمایه هارجی شیدا اسیت پ حیدپد
 59درصد در سا ،مالی  9171- 9177کاه

یافته پ بیه  9/95میلییارد دالر رسییدا

است .شنین کاهشیی در سیرمایهگیذاری در مسییر رشید اتتصیادی در مصیر نقی
ع ییداای هواهیید داشییت پ راا را بییرای کسییری بودجییه ه ییوارتر هواهیید کییرد.
بهطورکلی ،س وح ایایین سیرمایهگیذاری از طرییق منیابع داهلیی نقی

مه یی در

مشکالت کنونی اتتصاد مصر دارد.
آسیب پذیری بخش مال (عدم ثبات اقتصاد کالن) :ه اقگونه که ذکر شید ،مصیر
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از یک جرییاق موکیوس پرپد سیرمایه پ کیاه

ششی گیر دررمیدهای حاصیل از

توریس رن می برد .هرپج سرمایه پ کاه

دررمدهای حاصل از گردشیگری تیراز

ارداهتهای مصر را منفی کردا است پ بهدنبا ،رق ذهایر بینال للی مصر حدپد 39
درصد در ماا مه کاه

یافت (که تنهیا سیه میاا از پاردات را اوشی

مییدهید) پ

کسری بودجه  9/5درصد از تولید ناهیالک داهلیی را در سیا ،میالی 9177-9179
تجربه کرد .براساس رمار بانک مرکزی مصر ،بدهیهای ایین کشیور ع یدتاً داهلیی
است پ بدهی هارجی مصر تنها  75-91درصد از کل بدهیهیای مصیر را بیه هیود
اهتصاص دادا است .یارانههای غیرهدف ند بیه پییژا در زمینیه سیوهت کیه بخی
مسهله کسری بودجه ن ی تواند بدپق ارداهتن به این سیاستها حل شیود .در سیا،
 9115بررسیهای بانک جهانی نشاق داد کیه مصیریهیایی کیه از پضیویت رفیاهی
بهتری برهوردارند ،دپ برابر مصریهای فقیر از یارانهها بهرامند میشوند .در بودجه
مالی  9177-9179نیز  75/9میلییارد دالر (بیی

از 91درصید از کیل هزینیههیا پ 5

درصد از تولید ناهالک داهلی) به یارانه سوهت پ  9/3میلیارد دالر به یارانیه میواد
غذایی اهتصاص دادا شدا است.
بنابراین ایامدهای اتتصادی تحوالت اهیر مصیر بیه دپ صیورت تابیل ارزییابی
است رپند نسبی موفق اتتصاد مصر ،در نتیجه تحوالت اهیر متوتف شیدا اسیتب پ
از سوی دیگر به علت تحوالت اهیر انتظارات ع ومی ،رپند صوودی به هود گرفته
استب بهپیژا اینکه در میانه تحوالت به برهی از این انتظارات ااس های اواولیسیتی
دادا شدا است که این امر فشار بیشتری را در دپرا گذار تح یل هواهد کرد.
 .٤سناریوهای گذار دوگانه در دوره گذار به دموکراسی
ال

و گزینه پراگماتیست  :براساس این سناریو ،با توجیه بیه عیدا اتکیا بیه منیابع

زیرزمینی ،ج هوری عربی مصر برای تثبیت پضویت هود پ مقابلیه بیا شیال هیای
اتتصادی ،بهسوی دریافت ک کهای هارجی از نهادهای میالی بیینال للیی حرکیت
هواهند کرد .به طورکلی بیا سیقوط مبیارک ،جهیتگییری اتتصیادی مصیر در ایین
هصوص موضوع بحثهای جدی در بانک جهانی ،صندپق بینال للی او ،پ بانیک
ارپاایی ع راق پ توسوه بودا است .در نشست گرپا سراق  9کشور صینوتی جهیاق
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عظی ی از مج وع مخارج پ هزینههای ع ومی را به هود اهتصاص دادا است پ نیز
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در فرانسه اعالا شد که تا سقف  91میلیارد دالر به تونس پ مصر ک ک هواهد شد.
برنامه موسوا به اسیرینگر( 1برنامه ح ایت از مشارکت ،اصالحات پ رشید فراگییر)
در حدپد  351میلیوق یورپ برای ک ک به ه سایگاق جنوبی ارپاا پ ازج لیه مصیر
درنظر گرفته است .در این مورد رمانس توسوه فرانسه 2نیز پعدا ک ک  551میلییوق
یورپیی را به مصیر دادا اسیت کیه ایین سیرمایهگیذاری در راسیتای ارتقیای رشید
اتتصادی اایدار از طرییق ک یکهیای بودجیهای ،اتیدامات رموزشیی پ ایرپماهیای
زیرساهتی هواهد بود .عالپا بر این ،کشورهای عربی ازج له ت یر ،امیارات متحیدا
عربی پ عربستاق سوودی نیز پعداهایی را در مورد ک ک به مصر دادااند .عربسیتاق
پعدا ک ک  6/5میلیارد دالری را به مصیر دادا اسیت کیه شیامل  511میلییارد دالر
ک ک بودجهای 7 ،میلیارد دالر بهصورت سیردا به بانک مرکزی پ  511میلییوق دالر
بهصورت پاا پ  911میلیوق دالر برای ک ک به مؤسسات اتتصادی مصری میباشد.
صندپق او ،عربی 3نیز  671میلیوق دالر پاا را برای مصر درنظر گرفته اسیت .ایین
پاا از اتدامات اصالحاتی توسط حکومت در راستای توسوه مدیریت مالی پ بهبیود
کارریی پ شفافسازی ح ایت میکند .بهاینترتیب ،مصر در رستانه دریافیت حیدپد
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

 75میلیارد دالر بهصیورت پاا ،سیرمایهگیذاری پ ک یک از جانیب نهادهیای میالی
بینال للی میباشد ).(Dewan & Harison, 2010: 19
بااینپجود ،این سناریو م کن است به شند دلیل تابلیت ع لی شدق را نداشیته
باشد
 کاهش هزینهها و پیامدهای آن :اهذ پاا از سوی نهادهای میالی بیینال للیی
مسییتلزا اجییرای برنامییههییای لیبرالیسیی اتتصییادی ازج لییه هصوصیییسییازی،
مقرراتزدایی ،کاه
ازج له کاه

موانع تجاری پ از ه ه مه تیر برهیی اتیدامات تویدیل میالی

پ یا حذف یارانهها هواهید بیودب ایین برنامیههیا درحقیقیت تیداپا

سیاستهای اتتصادی است که بهپیژا در در دهه رهر رمی مبارک با جیدّیت دنبیا،
شدب سیاستهایی که هرشند موجب بهبود توازق میالی پ رشید اتتصیادی شید ،امیا
1. Support For Partnership, Reform and Inclusive Growth
2. French Development Agency
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)3. Arab Monetary Fund(AMF

هزینههای تابلتوجهی را بهپیژا بر طبقات اایین مصر تح یل کردب بههرحا ،کیاه
هزینههای مربوط به یارانهها در شرای ی که اکثریت گسترداای از مصیریاق (حیدپد
 95درصد) انتظار دارند که پضویت مالیشاق در سا،های رتی بهبود یابید منجیر بیه
ایجاد بحراقهای جدیتری هواهد شد که با پاکن های تند اجت یاعی ی سیاسیی پ
بی باتیهای گسترداای ه راا هواهد بود ) .(Shapiro, 2012: 2در این صورت ،احت ا،
کنار گذاشتن اپلویتهای دموکراتیکسازی به نفع ایجاد بات بسیار باال هواهد بود.
 سیاست خارج مصر :بر این اساس ک کهای اتتصادی کشیورهای غربیی،
اه یت می یابد کیه ایین کشیور بیرهالف سیایر کشیورهای هاپمیانیه دارای منیابع
زیرزمینی تابلاتکایی نیست .بنابراین سیاست هارجی مصر تا حد زیادی بیه اتتصیاد
بی ار این کشور گرا هوردا است .در شنین شرای ی دپلت جدید مصر ،بیین تیرس
از مشرپعیت زدایی زپدهنگاا پ سیاست هارجیِ ک پدیویدی پ ک کهای مشرپط
اتتصادی کشورهای غربی گرفتار هواهد ماند پ مصیر در عرصیه سیاسیت هیارجی
مجبور هواهد بود که به ت ب ن یای امریکیا پ کشیورهای ارپایایی نگیاا کنید پ ییا
دستک در مواضع هود محتاطتر ع ل کند.
بنابراین ،بهطور هالصه با توجه به حج  ،سرعت پ محدپدیتی که ک یکهیای
هارجی دارا میباشند ،بهسختی میتواق اتتصاد بزرگ پ بحراقزدا مصر را بهگونهای
از بات رساند که بتواند رضایت الزا را برای تودا مردا ایجاد کنید .بیرای موفقییت
شنین سناریویی ک کهای عظی پ سریوی مانند برنامه مارشا ،الزا است.
ب و گزینه واقو گرایانوه :براسیاس ایین سیناریو بحیراق اتتصیادی پ فشیار
رپزافزپق م البات اتتصادی پ اجت اعی ،نظامیاق را بیهسیوی ت رکیز تیدرت سیوق
هواهد داد .این ه اق سناریویی است که مخالفاق نظامییاق ،یونیی اهیواقال سیل ین
انتظار رق را دارند .براساس این سیناریو تصیفیه پ ااکسیازی مقامیات ارشید حیزب
رزادی پ عدالت پابسته به اهواقال سل ین در راسیتای انحصیاری کیردق تیدرت از
سوی نظامیاق است پ با توجیه بیه مشیرپعیت بیاالی نظامییاق ،اسیتفادا از گفت یاق
ناسیونالیستی پ مفهوا مبه امنیت ملی ارت
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سیاست هارجی مصر را تا حد زیادی متر ر هواهد کیرد .ایین امیر بیهپییژا زمیانی

ع یالً توانیایی تبیدیل شیدق بیه ییک

دیکتاتور جدید را هواهد داشت .این حالت بازتولیدی از ه اق مد ،مبیارک اسیتب
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اگرشه به دلیل شرایط داهلی پ هارجی ،شرایط انقالبی پ در ا ر فشارهای اجت یاعی
م کن است ،ارت

ظاهری از دموکراسی را حفظ کنند که این امر بهمونای بازتولیید

شبهاتتدارگرایی است که برای بی

از  31سا ،پیژگی نظاا سیاسی مصر بودا است.

بنابراین در شهیارشوب ایین سیناریو ،ارتی

تبیل از رنکیه تیدرت را توزییع کنید

(دموکراتیزا کند) رق را تثبیت میکند پ بهسیوی ت رکیز تیدرت سیوق میییابید .در
شنین حالتی گذار سیاسی به نفع گذار اتتصادی کنار گذاشیته هواهید شید .در ایین
حالت ،م کن است مانند مد ،شیلی در بلندمدت اس از تثبیت پضیویت اتتصیادی،
بهسوی دموکراسی حرکت کند پ یا ه چناق در پضویت اتتدارگرایی باتی ب اند.
ج و گزینه ایدهآلیست  :براساس این سناریو ،ارت
هارجی (بهپیژا پابستگی ارت

در ا ر فشارهای داهلیی پ

مصر به دریافت ک کهای هارجی) به هرپج امین

از حکومت رضایت میدهدب درحالیکه ه چناق در حاک یت باتی میمانید .در ایین
حالت ،نظامیاق میتوانند نق

محافظ دوره گوذار را ایفیا کننید پ سیوی در ایجیاد

اج اع میاق کن گراق جاموه مدنی پ بهپیژا اسالاگرایاق پ سکوالرها ن اید .در این
مد ،،ترکیبی از رضایت سیاسی که حاصل اج اع میاق کن گراق جاموه مدنی است
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

در کنار ک کهای اتتصادی هارجی (در صورت دستیابی به رشد اتتصیادی فراگییر
بهمونای توزیع منافع حاصل از رشد در میاق ت اا گرپاهای اجت اعی) احت ا ،گیذار
موفق ه زماق اتتصادی پ سیاسی را افیزای

هواهید داد .بیهایینترتییب ،در ه یین

ساهتار برای نخستینبار ،یک عنصر غیرنظامی با مشیرپعیت انتخابیاتی کیه ن اینیدا
طیف گسترداای از نیرپهای سیاسی اسیت ،دپرا گیذار بیه دموکراسیی را در مصیر
مدیریت هواهد کرد .شکل گیری جریاق موسیوا بیه «جرییاق سیوا» 1نییز از سیوی
احزاب شپ پ لیبرا ،در شهارشوب ه ین سناریو تابل تفسیر اسیت کیه مییتوانید
به عنواق یک نیرپی نوظهور ع ل کند .این جریاق که رسی اً بیا نیاا «جبهیه مردمیی
ح ایت از دپلت مدنی» 2شکل گرفته است ،هدف هود را تداپا اهیداف انقالبیی پ
ایجاد یک دپلت دموکراتیک مدرق اعالا کردا است پ طییف گسیترداای از احیزاب
لیبرا( ،حزب مصریاق رزاد ،حزب الدستور) پ احزاب شپ (تقامو پ اتحادیه مردمیی
1. Third Current
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2. Popular Front to Support the Civil State

سوسیالیست) را دربر می گیرد .حرکت به سوی سیاسیت رشیتی ملیی پ ایجیاد ییک
رپیکرد مبتنیبر سازش ،م لوبترین حالت برای برترای دموکراسی در مصر اسیتب
اما عالپا بر تداپا ک کهای هارجی برای دستیابی به رشد اتتصادی فراگییر تحقیق
این سناریو ،مستلزا پجود دپ ای شرط دیگر است


خ است نخبگان نظام برای خروج از حک موت و ایفوای نقوش حواف

دوره گذار :اوا بلین 1در مقالهای کیه بیه بررسیی رپابیط نظامییاق پ غیرنظامییاق در
هاپرمیانه میاردازد ،استدال ،میکند که در هاپرمیانه ،نهادهای نظیامی پ غیرنظیامی
نهاد شدا است .از نظر پی ،تدرت دستگااهای نظامی در هاپرمیانه متکی بیر شهیار
عنصر است پضویت مالی ارت  ،حفظ یک شبکه ح ایتی بینال للی ،میزاق نهادینیه
شدق ارت

پ س ح اایین بسی سیاسی که درنتیجه منجر به هزینیه ایایین سیرکوب

میشود .پی در مقالهای که اس از انقیالبهیای عربیی در سیا 9177 ،میینویسید،
استدال ،میکند که س ح نهادینه شدق ارت

در درک این امر که شگونیه نظامییاق از

اتتدارگرایی رمی منتفع میشوند ،عامل کلیدی است .نهادمند بودق ارت

بیهمونیای

بیطرفی سیاسی پ تبویت از کنتر ،غیرنظامیاق نیستب بلکه شیواای است کیه در رق
ارت

به عنواق یک نهاد بورپکراتیک با توانین پ احکاا نهادینهشدا کیارکردی ع یل

میکند .از این منظر ،در جاییکه ارت

در یک رمی اتتیدارگرا نهادینیه شیدا باشید،

نخبگاق نظامی تادر است هود را از رمی جدا کند پ بیرعکس در جیاییکیه راب یه
ارت

با حکومت (نظامی یا غیرنظامی) در راستای ه وط ااتری ونیالی سازماقدهیی

شدا باشد پ این رپابط براساس رفاتتگرایی پ پفاداری سیاسی باشد ،منافع ارتی
ذاتاً در راستای بقا پ تداپا رمی اتتداگرا است .بااینپجود ،در مورد مصیر پضیویت
ارت

اندکی ایچیدا است .ارت

بهدلیل ارتباطیات بیینال للیی پ بیهپییژا دریافیت

ک کهای نظامی از ایاالت متحدا امریکا پ نیز مشرپعیت ملی گسیتردااش بیهدلییل
جنگ با اسرائیل یک ارت

حرفهای استب بااینحا ،،حضور ارت

طوالنی در حاک یت پ از سوی دیگر ادغاا ارتی

برای مدتزمیاق

در شیبکه سیرمایهداری رفیاتتی

2

1. Bellin
2. Crony Capitalist
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رمی مبارک پ درنتیجه منافع اتتصادی ارت
مناسبی را فراه می رپرد که ارت

(بین  91 -61درصد از اتتصاد) شرایط

از پضع موجود پ از حضور نظامیاق در حکومت

دفاع کند)Bellin, 2012: 140-141) .
 حرکت نهادهای جامعه مدن به س ی اجموا و مصوال ه تویارض مییاق
اسالاگرایاق پ سکوالرها پ جنگ داهلی ایدئولومیک ،مشخصه سیاسیت در جامویه
مصر بودا است .در سا ،9115 ،بارومتر عرب  1در نظرسنجی که در  5کشور عربیی
انجاا داد ،به این نتیجه دست یافت که  3/6از شهرپنداق جهاق عیرب از دموکراسیی
ح ایت میکنندب بااین حا ،،این نظرسنجیها شکاف گسترداای را میاق کسانیکیه از
دموکراسی اسالمی ح ایت میکردند پ کسانیکه طرفدار دموکراسی سکوالر بودنید،
نشاق میداد

)2012: 362

 .(Lust,اس از سقوط حسنیمبارک ،نظرسینجیهیایی کیه در

اکتبر ،9177از سوی مؤسسه گفتپگوی مصر ی هلنید پ مرکیز اسیتراتژیک االهیراا
انجاا شد ،نشاق داد که  65از مصریاق هواهاقِ دپلت اسالمی هستندب درحالیکیه 66
درصد از رنها هواهاق دپلت مدنی میباشند ) .(Lust, 2012: 362درپاتع ،این امر بیداق
مونا است که توارضات میاق اسالاگرایاق ی سکوالرها نهتنها تیداپا یافیت ،بلکیه در
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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دپرا گذار ابواد جدیدی نیز بههود گرفت که یکی از مه ترین ابویاد رق ایین اسیت
که برای نخستین بار در تاری مصر ،این دپ گرپا به صورت مستقی پ بدپق مداهلیه
دپلت داپری که فارغ از نوع اتتدارگراییاش ،بهلحاظ کارکردی نق

توازقدهنیدا پ

تنظی کنندا را در توارضات میاق اسالاگرایاق پ سکوالرها ایفا میکیرد ،بیا یکیدیگر
مواجه شدند .در شنین شرای ی ،نخبگاق نظامی با توجه به مشرپعیت باالی هیود پ
استفادا از گفت یاق ناسیونالیسیتی مییتوانید از ییک مزییت اسیتراتژیک نسیبت بیه
ااوزیسیوق متفرّق برهوردار شود پ نقی

داپر نهیایی منازعیات را مییاق بیازیگراق

جاموه مدنی ایفا کنید کیه بیه نفیع برتیراری بیات ،از دموکراسیی صیرفنظر کنید پ
درنهایت این امر احت ا ،تداپا اتتدارگرایی را افزای

هواهد داد.

1. Arab Barometer

نتیجهگیری
حرکت ب رای رزادی پ عدالت پ کرامیت ملیی در ج هیوری عربیی مصیر منجیر بیه
ائتالف گسترداای از منافع فراایدئولومیک پ فراطبقاتی شید کیه م البیات سیاسیی ی
اجت یاعی را میدنظر داشیتند .بیا سیقوط رمیی اتتیدارگرای مبیارک پ شیکلگیییری
دموکراسی نواای مصر ،دپرا گذار در مصیر بیا نیوعی «ناسیازگاری گیذاری» مییاق
اصالحات اتتصادی پ فرایند دموکراتیکسازی ه راا هواهد بود .هرشنید ااسی بیه
برهی م البات نظیر برهورداری از کرامت پ عزت ملی نیازمند هزینههای اتتصیادی
افزای

هزینههای دپلت هواهد بود .ج هوری عربیی مصیر در دپرا گیذارِ ایس از

سقوط مبارک در مواجهه با این ناسازگاری گذاری ،سه گزینه را ای

رپ دارد:

ی گزینه اپ ،جذب ک ک های اتتصادی از سوی نهادهیای میالی بیینال للیی پ
درنتیجه اجرای اصالحات اتتصادی در راستای با باتسیازی اتتصیاد کیالق هواهید
بود .در این حالت ،دموکراسی نوایای مصیر درصیورتیکیه بخواهید بیه اصیالحات
اتتصادی گسترداای دست بزند ،با فشار مضاعفی که ناشی از فرایند تغییر رپیههیای
تنظی ی است مواجه هواهد شد .این امر به پیژا زمانی شرایط را برای مصیر دشیوار
هواهد کرد که با توجه به عدا پابستگی مصیر بیه فیرپش میواد هیاا پ پابسیتگی
اتتصادی مصر به سرمایهگذاری هارجی پ ه چنیین مشیکالت مربیوط بیه کسیری
بودجه پ کاه

ذهایر بانک مرکزی ،این کشور نیازمند دریافت ک یک از نهادهیای

مالی بین ال للی هواهد بود که این امر فشارهای شدیدی را به اتتصاد مصیر تح ییل
هواهد کرد .در این صورت احت ا ،ک رنگ شدق هواستهها پ شوارهای انقالبی بیه
سود اپلویتهای رزادسازی اتتصادی پجود هواهد داشت.
ض ن اینکه هزینههای اجتنابنااذیر اصالحات اتتصادی ،احت یاالً بیه افیزای
مخالفت سیاسی از سوی رق گرپاهایی منجر هواهد شد که این هزینههیا را تح یل
هواهند کرد .طبقات اایین ،یونی ه اق طبقهای که بیهطیور سینتی اایگیاا اجت یاعی
اسالاگرایاق را تشکیل میدهند ،احت االً نخستین گرپاهایی هستند که بهپیژا در ا یر
ت ع یارانههای دپلتی پ افزای
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شندانی نیست ،اما بسیاری از م البات میرتبط بیا سیاسیتگیذاری ع یومی مسیتلزا

س ح تی تها هزینه شنیین اصیالحاتی را احسیاس

هواهند کرد .در این حالت ج هوری عربی مصر با یک نوع بی باتی رپبهرپ هواهد
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شد که در شنین حالتی اتتصاد مصر هر رپز ضویفتیر پ تغیییر پ تحیوالت داهلیی
تابل ای بینی هواهد شد.
ی گزینه دپا حرکت بیه سیوی تثبیت تیدرت پ بازگشیت اتتیدارگرایی اسیت.
انتخاب این گزینه پفاداری گرپاهای جدییدی را کیه در فراینید دموکراتییکسیازی
پارد عرصه سیاست شدااند در مورض فشار پ رسیب تیرار هواهید داد کیه در ایین
صورت احت ا ،کنار گذاشتن اپلویت های دموکراتیک پ استقرار حکومت اتتیدارگرا
به نفع برتراری بات پجود هواهد داشت.
ی گزینه سوا ،حرکت بهسوی سیاست رشتی ملی پ ایجاد یک رپیکرد مبتنیبیر
سازش است .این گزینه م لوبترین حالت برای برترای دموکراسی در مصر اسیت.
تحقق این سناریو مستلزا سیاست سازش پ مصالحه از سوی فویاالق جامویه میدنی
(که با توجه به شرایط امرپز بویدتر بهنظر میرسد) ازییکسیو پ هواسیت نخبگیاق
نظامی برای هرپج از حکومت پ ایفای نق

حافظ گذار میباشد .در ایین صیورت

است که نیرپهای مدنی تادر هواهند بود که دستکی بیرای میدتی کیه دپرا گیذار
مصر است ،زیرساهت های الزا را برای اع ا ،اصالحات در کشیور فیراه کننید پ
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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بهتدری در الیههای تدرتی که در انحصار نظامیاق اسیت ،رسیوخ پ زمینیه را بیرای
شکلگیری رمی دموکراتیک فراه

کنند.
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