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 ملل سازمان ، رویکرد حکمرانی خوب مورد توجه قرار گرفت و برنامه عمران1990پایان دهه 

چه حاکميت قانون نمودند. هر مطرح معمای توسعه کليد عنوان به را پول آن المللیصندوق بين و
دهه گذشته  است. باشد، حکمرانی بهتر بيشتر مشارکت ميزان و قضایی کارآمدتر دستگاه و بيشتر

های های دیکتاتوری و سياستهای عربی در اعتراض به حکومتدر خاورميانه شاهد انقالب
رای جبران توان گفت حکمرانی خوب یکی از مسيرهای پيش روی آنان بایم که میآميز بودهتبعيض

 وقعيتپردازیم. جهت ارزیابی متونس می در این پژوهش به بررسی دو کشور مصر وگذشته است. 
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. گيریمبهره میکارایی و اثربخشی دولت، ثبات سياسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی  و مقررات،
چه اند به ی، تونس و مصر پس از بهار عربی توانستهتطبيق که به صورتاین است  پژوهش پرسش

تحليلی و از نوع -توصيفیخوب دست یابند؟ روش پژوهش مقاله  حکمرانیجایگاهی از لحاظ 
هدف انجام پژوهش مقایسه وضعيت دو کشور مصر و تونس از نظر دستيابی  ی است.مطالعات تطبيق
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برد ثباتی سياسی به سرمیدر نوعی بیپس از انقالب  2013ی ارتش در سياست، کودتای گسترده
 است.ی حکمرانی خوب اثرگذار بودهدر زمينه آنو این امر در کاهش امتياز 

 

 کلیدواژگان
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 مقدمه
های خيزش .ترین کشورها بودنددر خاورميانه، تونس و مصر از مهم 2011در تحوالت انقالبی 

به نمایش ها ها، اهداف، ماهيت و ویژگیمردمی در این دو کشور، اشتراکات بسياری را در ریشه
هایی هستند. هردوی دارای مشابهت 1. این دو کشور از نظر شرایط پيش از وقوع بهار عربیگذاردمی

 .ه بودندعدالتی و ناکارامدی دولت مواجاین کشورها با مشکل حاکمان فاسد، تبعيض، بی
ها به دنبال آمدن بر مشکالت داخلی و رفع تبعيض، بسياری از دولتجهت فائقپس از انقالب 

وانند کشور و مردم خود را به هایی هستند که از طریق آنها بتها و سياستطراحی و اجرای برنامه
های ی هرچه بيشتر برسانند. یکی از راهکارهای مناسب و جایگزین سياستپيشرفت و توسعه

های کردن زمينهی پایدار، فراهمگذار دموکراتيک و توسعه های اقتدارگرا، جهتآميز رژیمتبعيض
المللی، خصوصاً بانک بين از سوی نهادهای 1990است. این الگو از دهه« 2حکمرانی خوب»تحقق 
ساله با استناد به معيارهای عينی و موجود در شود. بانک جهانی همه، ترویج و تبليغ می3جهانی

بندی حکمرانی کند که به ردهسازی آنها، اقدام به انتشار فهرستی میکشورهای جهان و شاخص
خود آنها هم ترکيبی  خوب مشهور است. در این فهرست، کشورها بر اساس شش شاخص کلی، که

ها پاسخگویی، ثبات سياسی، شوند. این شاخصبندی میهای متعددی هستند، ردهاز ریزشاخص
 گيرند.گذاری، حاکميت قانون و کنترل فساد را دربرمیکارایی دولت، کيفيت قانون

این پژوهش در پی پاسخ به این شکاف تحقيقاتی است که پس از بهار عربی و وقوع انقالب، 
فرضيه  خوب دست یابند؟ حکمرانیچه جایگاهی از لحاظ اند به توانستهدو کشور مصر و تونس 

که کشور تونس به علت برخورداری از طبقه متوسط پویا و بادوام، جامعه مدنی نسبتاً  مقاله این است
های ای، تجانس قومی و مذهبی، انسجام و همبستگی جناحیافته و متکثر، ارتش کوچک و حرفهقوام

ی است و دارای امتياز نسبتا بهتری در زمينهمختلف، تا حدودی به ثبات سياسی در منطقه دست یافته
دهد نشان می های کشور مصرآمده از گزارشدستها و مستندات بهحکمرانی خوب است، اما یافته

تای ی ارتش در سياست و کوددخالت گستردهمذهبی، -های سياسیکشور به دليل تنش که این
                                                           

1 Arab Spring  
2 Good Governance   
3 World Bank 
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های سياسی و مذهبی را در این که تنشبرد ثباتی سياسی به سرمیدر نوعی بیپس از انقالب  2013

 .استدهشتنزل رتبه کشور مصر در زمينه دستيابی به حکمرانی خوب  موجبکشور تشدید کرده و 
ای در اینجا به گونه. ی استتحليلی و از نوع مطالعات تطبيق-توصيفیروش این پژوهش 

هستيم. جهت مصر و تونس  های پساانقالبیآمده در دولتای در پی بررسی تغييرات پيشسهمقای
های حکمرانی های منجر به انقالب، از شاخصارزیابی ميزان موفقيت این دو کشور در حل بحران

تواند الگوی مناسبی ی راهبرد دو دولت تونس و مصر میشود. بررسی و مقایسهخوب استفاده می
های عربی قومی و مذهبی برخوردارند. انقالبهای و تنشهایی باشد که از تنوعات ایر دولتبرای س

موقع وری درست و بهسابقه برای اصالحات سياسی به وجود آورد که در صورت بهرهفرصتی بی
های مناسبی ظرفيت نيز . مصر و تونستوانست مسير آینده را کامالً تغيير دهدنخبگان سياسی، می

توانند با محور های سياسی و اجتماعی داشته و نخبگان سياسی این کشورها میی مقابله با بحرانبرا
 ها گردند.های حکمرانی خوب، باعث موفقيت و کارایی این دولتقراردادن سياست

در دو کشور مصر و تونس،  ی حکمرانی خوباین پژوهش بر آن است تا با شناخت ابعاد الگو
، شش شاخص برگرفته از بانک جهانی را در ارتباط با ابعاد حکمرانی 2020تا  2011های بين در سال

 .ی تطبيقی بين آنها بپردازدخوب بررسی نموده و به مقایسه
 
 پیشینه پژوهش -1

به  های زیرموضوع، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، اما پژوهشاین تاکنون در خصوص 
 موضوع تحقيق نزدیک است.

های فروپاشی تبيين شرایط تکوین بهار عربی و زمينه»ای با عنوان در مقاله کامران ربيعی
، به دنبال (Kamran Rabiei, 2018: 1-36)(؛36-1: 1397ربيعی، )«های سياسی در تونس و مصررژیم

پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب شد تا بهار عربی از تونس و مصر آغاز شود؟ فرضيه 
هایی ميان تونس و مصر وجود داشته که موجب شده تا بهار عربی از که شباهتپژوهش آن است 

تطبيقی به -ی تاریخیاین دو کشور آغاز شود. این مقاله در سه مرحله و در چارچوب مطالعه
های موجود ی اول، شباهتاست. وی در مرحلههای عربی پرداختهگيری ناآرامیهای شکلریشه

عامل اصلی در وقوع بهار عربی را  9نماید و در ادامه ر را استخراج میميان دو کشور تونس و مص
کند. ها، تجزیه و تحليل میکنندهها و تعيينبرندهدر قالب چهاردسته ساختاری، کاتاليزورها، پيش

های استخراج شده ميان تونس و مصر در قالب متغيرهای ی دوم، ارتباط علی بين شباهتدر مرحله
ی سوم نيز، تبيينی شود و در نهایت در مرحلهشرایط تکوین و وقوع بهار عربی تبيين میگانه، با سه

دهد که این مقاله به درستی نشان می گيرد.عام از شرایط تکوین و وقوع بهار عربی صورت می
های عميق اجتماعی، بيکاری فزاینده جوانان و نارضایتی آنان، مسائلی چون فشار اقتصادی و نابرابری
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سرکوب سياسی و احتکار قدرت توسط یک خانواده و حزب و ... در دو کشور به انقالب انجاميده 
پردازد؛ ی پس از انقالب و اصالحات صورت گرفته جهت رفع این مشکالت نمیاما به مرحله

 ای که ما در این مقاله به آن خواهيم پرداخت.مسئله
سنجی گذار سياسی و امکان»ای با عنوان قالهدر م یلمها سميعی اصفهانی و ایمان شریفعليرض

 Alireza Samii)(؛184-147  :1396یمله، اصفهانی و شریف)«حکمرانی خوب در تونس پساانقالبی
Esfahani and Iman Sharif Yalme, 2018: 147-184) ی کند که نوع و شيوهاین پرسش را مطرح می

ی الگوی حکمرانی خوب را در این کشور گيرگذار سياسی کشور تونس تا چه حد امکان شکل
فراهم آورده و چه تأثيری بر پایداری این الگو در این کشور خواهد داشت؟ وی با تلفيق مبانی 

ها، دهد که به تبيين ریشهنظری گذارهای دموکراتيک با حکمرانی خوب، مدلی تحليلی ارائه می
است گذار ور او، انقالب تونس توانستهپردازد. به باروندها و پيامدهای سياسی این موضوع می

گيری و پایداری حکمرانی ی شکلموفقی را به سوی دموکراسی تجربه کند و راه همواری در زمينه
دهد که تونس راه در این کشور نشان می 2021خوب پيش رو دارد. اما گذر زمان و وقوع کودتای 

 های سياسی است.کشمکشاست و همچنان درگير ای پيش رو نداشتههموار و ساده
ها و ریشه»( در مقاله Kamal Eldin Osman Saleh, 2011(؛ )2011الدین عثمان صالح )کمال

شود های حوادث مربوطه یادآور میها و زمينهضمن بررسی خاستگاه« 2011های عربی علل شورش
اقتدارگرای عربی،  هایی ادعای بسياری از صاحب نظران در مورد دولتدهندهکه بهار عربی نشان

است. چرا که ها هيچ نقشی ندارند، نادرست بودهکه مردم در آن به علت قدرت بيش از حد دولت
به اتفاق مردم در این جوامع توانستند نقش مهم خود را ایفا کنند. از نظر صالح، توزیع نامتوازن منابع 

گيری اعتراضات اد، دالیل شکلهای عربی و البته فساقتصادی، فقر و بيکاری، ماهيت خشن رژیم
های شوند. البته رویکرد نویسنده مذکور بيشتر رویکردی اقتصادی بوده و ریشهمزبور قلمداد می

است. بحران در تمامی کشورهایی که دستخوش انقالبات مردمی شدند از این منظر واکاوی شده
پرداخته و مسير آنها در تحقق  این مقاله نيز تنها به مشکالت منجر به انقالب در کشورهای عربی

 کند.اهداف انقالبی و دستيابی به دولت کارامد را بررسی نمی
ی پيش رو همانگونه که مشخص است هریک از آثار مورد بررسی، وجه اشتراکاتی با مقاله

ای روند الگوی حکمرانی خوب در این دو دارند اما هيچيک به طور مشخص به بررسی مقایسه
اند. نوآوری این پژوهش در این ظر شرایط پيش از انقالب تقریبا مشابه بودند نپرداختهکشور که از ن
کوشد مسير پساانقالبی این دو کشور تأثيرگذار و مهم در تحوالت عربی را بررسی است که می

تواند تضمينی بر راه هموار های فاسد نمیکرده و نشان دهد که صرف انقالب و براندازی حکومت
 ازی الگوی حکمرانی خوب باشد.سپياده
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 نظریه حکمرانی خوبمبانی نظری:  -2

ای که منجر به نتایج ی امور است، به گونهتأکيد بر تدبير خردمندانه ،ی حکمرانیمنظور از واژه
در (. Memarzadeh et.al.., 2010: 22-23)(؛22-23: 1389ارزاده و همکاران، مطلوب گردد )معم

نوان موضوع عهانی موضوع شيوه مدیریت و اداره کشور با شهروندان را به بانک ج 1980اواخر دهه 
ها مورد مطالعه قرار داد و طی گزارشی اعالم کرد کليدی توسعه و بهبود وضعيت اقتصادی دولت

های خود هایش محدود است باید اول ظرفيتچون دولت وظایف متعددی دارد اما توانمندی»که 
(؛ 21: 1400)شيرژیان و دیگران، « د که اولویت بيشتری دارندصاص دهرا به تکاليفی اخت

(Shirzhian et.al., 2021: 21 ،تکاليفی چون بوروکراسی شفاف )مشارکت فعال مردم در امور 
 ,.Sabaghi et.al(؛ )114: 1388اجتماعی و سياسی و پاسخگویی دولت )صباغ کرمانی و همکاران، 

 است:اده شدهدر جدول زیر شرح د کمرانی خوبح هایها و شاخصمؤلفه .(114 :2009

  ترسيم توسط نگارندگان() های حکمرانی خوب از منظر بانک جهانیشاخص -1جدول 
Table 1- Good Governance Indicators from the Perspective of the World Bank 

Drawing by the authors (Kaufman and Kaary, 70:2005 )   
 

های حکمرانی خوب، در پی این الملل بانک جهانی، با بازنگری شاخصدپارتمان توسعه بين
ها را به ها، کيفيت و نوع پوشش داده و ارتباط بين این شاخصاست که سطح پذیرش دولتبوده

سازی و قابليت پذیرش سياسی کمّیعنوان معيارهای جدیدی از حکمرانی خوب در نظر بگيرد تا 
ها در ارزیابی هرچه بهتر حکمرانی خوب را ارتقا دهد. در ادامه تعاریف هریک از این شاخص

 است: های حکمرانی خوب ارائه گردیدهشاخص
  1حق اظهار نظر و پاسخگویی -2-1

ت را بازخواست از دیدگاه بانک جهانی، شهروندان باید بتوانند در امورات مربوط به خود، دول
گردد مواردی از قبيل آزادی مفهومی که از این مؤلفه مستفاد می»کرده و مورد سوال قرار دهند. 

: 1391)رزمی و صدیقی، « باشدبيان، آزادی حضور در تجمعات سياسی و آزادی مطبوعات و ... می
                                                           

1 The right to comment and respond 

 هاشاخص متغیرها ردیف

 فرآیند انتخاب، عزل و نظارت بر حکومت 1
 : حق اظهارنظر و پاسخگویی1-1
 : ثبات سياسی و عدم خشونت2-1

 هاظرفيت دولت برای تدوین و اجرای سياست 2
 : اثر بخشی دولت1-2
 : کيفيت مقررات2-2

3 
ت و حکومت بر نهادهای حاکم بر تعامالاقدام مردم 

 اقتصادی و اجتماعی
 : حاکميت قانون3-1

 : مبارزه با فساد2-3
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حقيقت مستتر در پاسخگویی بدین شکل »که  شتهبيان داازن و. (Razmi & Sedighi, 2012: 73)(؛73
 «شان باشندخگوی کارهای انجام شدهپذیر بوده و پاساست که مسئولين در برابر اعمالشان مسئوليت

 .(Warren, 2005)(؛2005 ،وارن)
 و عدم خشونت 1ثبات سیاسی -2-2

که حتی در صورت طوریداند بهها مؤثر میبانک جهانی ثبات سياسی را در تداوم حيات دولت
. مردان، نظام حاکميتی بتواند به کار خود به درستی ادامه دهدغيير رهبری یا تحول دولتهرگونه ت

های این شاخص بيانگر آن است که چه ميزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سياسی از راه
ثباتی و سرنگونی و براندازی باشد و مفاهيمی مانند آميز در معرض بیغيرقانونی یا ابزارهای خشونت

های قومی و های شهری، تنشهای سياسی، کودتا، آشوبهای اجتماعی، ترور و اعدامآرامینا
 گيرد.انتقال آرام قدرت در سطوح باال را دربرمی

 2اثربخشی و کارایی دولت -2-3
کند. ان میبانک جهانی کارآمدی دولت را با مقوالتی از قبيل کيفيت، صالحيت و شایستگی بي

هایی مانند عدم ا شاخصشده مانند پژوهش سامتی و همکاران کارایی دولتی بهای انجام در پژوهش
سامتی )است وابستگی دولت، تحت فشار قرار نداشتن دولت و فقدان بوروکراسی و ... تعریف شده

 .(Sameti et.al.., 2011)(؛1390و همکاران،
 3کیفیت بوروکراسی -2-4

خدمات دولتی متناسب و تسهيالتی در جهت انجام شده در قوانين و مقررات به کار گرفته ههرچ
توان اذعان داشت که بوروکراسی به کار رفته توسط دولت باشد، میآن از سوی دولت فراهم شده

این شاخص، توانایی حکومت را در تدوین و اجرای »از کيفيت مطلوبی برخوردار است. 
دهند و آن می عه به بخش خصوصیسنجد که اجازه توسعيب و نقص و قوانينی میهای بیسياست

( و همچنين مفاهيمی از قبيل  ,184:2007Kaufman(؛ )184: 1386، 4کافمن)«کنندرا ترویج می
گيری، مداخله حکومت در های قيمت، سيستم مالياتمقررات مربوط به صادرات و واردات، کنترل

جاری و تجارت غيرعادالنه را گذاری خارجی، سيستم بانکداری، رقابت تبازار، دستمزدها، سرمایه
 دهد. مورد سنجش قرار می

 5حاکمیت قانون -2-5
شهروندان و دولتمردان به قوانين و مجریان آن پایبند و متعهد بوده و بتوانند به عنوان  ههرچ

                                                           
1. Political Stability 
2. Effectiveness and Efficiency of the Government 
3. The Quality of Bureaucracy 
4. Kaufman 
5. Rule of Law 
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دهنده وجود حاکميت قانون در دولت مرجعی در جهت حل اختالفات به آن رجوع کنند، نشان

سنجد که در آن، عامالن به قوانين جامعه اعتماد دارند و از ای را میحوزه این شاخص،خواهد بود. 
ها و نيز همچنين این شاخص بيانگر کيفيت قراردادها، کار پليس، دادگاه»کنند. آن اطاعت می

 (. Kaufmann, 2007 :184(؛ )184: 1386)کافمن، « احتمال خشونت و جنایت است.
 1کنترل فساد -2-6

ستفاده از نترل فساد را در تدوین راهبردهایی برای ممانعت از هرگونه سوء ابانک جهانی ک
این شاخص با استفاده از »است. قدرت و امکانات دولتی برای مقاصد و منافع شخصی تعریف کرده

گيری فساد مسئولين دولتی، ميزان رشوه دریافتی تدابير کنترلی در پی تعيين معيارهایی برای اندازه
 (.Lockwood, 2010: 89) (؛89: 1389وود، )الک« و ... است

این شش شاخص بر اساس گزارشی است که سه اقتصاددان برجسته بانک جهانی، یعنی کافمن، 
های خود درباره در گزارش هموارهاند. بانک جهانی ارائه داده 2006در سال  3و ماستروزی 2کری

ین شش شاخص را مد نظر ا حکمرانی خوب و مقایسه وضعيت آن در کشورهای مختلف
المللی الزم به ذکر است که اگرچه از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران بين است.داشته

سازی شدن و پيادهشود، اما اجراییهای اساسی برای استقرار حکمرانی خوب مطرح میویژگی
فرهنگی و  های سياسی،تر، با توجه به ویژگیتر و دقيقمطلوب آن در گرو مطالعات تخصصی

های حکمرانی های ملی و بومی مرتبط با شاخصاجتماعی هر کشور خواهد بود تا با شناسایی گونه
 سازی این فرهنگ تالش نمود.خوب بتوان در جهت نهادینه

 

 2011ر و تونس پس از انقالب های حکمرانی خوب در مصررسی شاخصب -3
عدالتی و کمان فاسد، تبعيض، بیمصر و تونس پيش از انقالب با مشکالتی از جمله حا

بود. های مختلف از قدرت سياسی شدهخواهی هویتبودند که موجب سهم ناکارامدی دولت مواجه
ها و ناکارامدی حقوق گسترش اندیشه دینی، فقر، ضعف نظام آموزش و پرورش، پشتيبانی دولت»

(؛ 3: 1400گاچين و دیگران، )لسانی سن« ندبودگرایی شدهطالملل هرکدام موجب گسترش افرابين
(Lesani sangachin et.al.., 2021: 3بهار عربی اميد بهبود اوضاع حکمرانی را باال بر .) د، اما گذار به

ييرات قابل توجهی را در این مصر و تونس پس از انقالب، تغ دهد.شبه رخ نمیدموکراسی، یک
در ادامه به  .استرشد نبودهمثبت و روبه ،هازمينه تجربه کردند اما این تغييرات در تمامی شاخص

 نمایيم.تفکيک، شش شاخص الگوی حکمرانی خوب در دو کشور پس از انقالب را بررسی می
                                                           

1. Corruption Control 
2. Kraay 
3. Mastruzzi 
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  کنترل فساد -3-1

علی و مبارک سقوط اميدهای بهبود وضعيت سياسی در تونس و مصر زمانی شکل گرفت که بن
شاخص فساد مؤید این نکته هستند که وضعيت  آمده ازدستهای بهکردند. با این وجود گزارش

ای، است. در یک ارزیابی کلی و مقایسهبلکه چند پله سقوط داشته تنها بهتر نشدهدر کشور مصر، نه
نسبت بهتر از مصر بوده و کشور مصر در کنترل فساد ضعيف عمل کنترل فساد در تونس به

توان از آزادی مطبوعات و استقالل میهای موثر برای کاهش فساد عنوان روشاست. بهکرده
دیدی ی قضایيه و حاکميت قانون به جای انجام صالح. تقویت اعتبار و استقالل قوهدها نام بررسانه

دهند. این های شخصی نيز از جمله عواملی هستند که فساد را کاهش میاندیشیامور و مصلحت
یک شوخی تبدیل شده و عمال هيچگونه  موارد در مصر تحت ریاست جمهوری السيسی تقریبا به

هزار  60آزادی مطبوعات و استقالل رسانه و قوه قضایيه وجود نداشته و شواهد حاکی از وجود 
است. در مقابل، انقالب تونس به یک دستاورد بوده 2019زندانی سياسی در این کشور در سال 

ای کشور با کثرت و تعدد رسانه که صحنهطوریواحد یعنی آزادی بيان و مطبوعات دست یافت به
های سياسی، ایدئولوژیک و فکری این حق را پيدا کردند که در آرا شکل گرفت و همه طيف

ی ماجرا نبوده و فساد همچنان در این کشور ها بدون ترس عقاید خود را بيان کنند. اما این همهرسانه
است. ع منافع عمومی استفاده نشدههای خارجی هرگز به نفمنابع مالی داخلی و کمک .حاکم است

ای اختالف سطح شاخص کنترل فساد در کشور است به صورت مقایسهدر نمودار زیر سعی شده
 ترسيم شود. 2020مصر و تونس پس از انقالب تا سال 

 

 
 کنترل فساد -1نمودار 

Chart 1- Control of Corruption 
Source: www.theglobaleconomy.com, (2020) 

ای نيست که به سادگی با تغيير دهد که شاخص کنترل فساد مسئلهوح نشان میاین نمودار به وض
ی کنترل فساد چندان تفاوتی با های جدید مصر و تونس در زمينهشود. راهبرد دولت حل رژیم
 .استهای پيشين نداشتهرژیم
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 حاکمیت قانون -3-2

ر کشورهای منطقه به بهار عربی فرصتی برای ارتقای حقوق بشر و گذارهای دموکراتيک د
های جهانی، وجود آورد. نگاهی به وضعيت حقوق بشر و حاکميت قانون در مصر با استناد به شاخص

های اجتماعی ی این کشور از نظر برخورداری از عدالت و صلح و آزادیحاکی از تصویر تيره
تری گاه پایيناست. در این چارچوب مصر از نظر رعایت عدالت و قانون در سطح جهانی در جای

 سعی مرسی حکومت زمان حتی در انقالب و اوليه در روزهای اگرچه»است. از تونس قرار گرفته
 نظاميان کودتای شود اما های مردم رسيدگیخواسته مهمترین از یکی عنوان به عدالت قضایی به شد

 ک، جمال مبارکمبار حسنی متهمانی چون هاینشود. دادگاه اجرا متهمان قبال در عدالت شد سبب
 آغاز مالی فساد و خواریتظاهرکنندگان، رشوه و جرح ضرب و کشتار اتهام حبيب العادلی، به و

 قبال در مصر قضایی نظام بود، زیرا شد عدالت فراموش که آنچه هادادگاه این جریان در اما .شد
 به هامحاکمه دتانهایت نيز پس از کو در و گرفت پيش در را وقت اتالف ها راهبرددادگاه این

 & Zakerian)(؛7: 1398)ذاکریان و عمادی، « دشده و متهمان تبرئه شدن تبدیل صرف نمایشی
Emadi, 2018: 7). 

است ی پيروزی انقالب بودهزمان و در نتيجههرچند هم نيز تصویب قانون اساسی مصر و تونس
قش پررنگی در زندگی سياسی در مصر نيروهای مسلح ن»باشد. ولی در سبک و محتوا متفاوت می
 ، یعنی1971کنند که به نوعی برگشت به ساختار قانون اساسی و قانون اساسی این کشور بازی می

رسد الگوی قانون اساسی جدید اما در تونس به نظر می ،استبازسازی رژیم اقتدارگرا و استبدادی 
دل بين سه قوه را فراهم نهادی و متعا یک رویکرد مدرن به حمایت از حقوق بشر و چارچوب

آميز قدرت، در هر دو کشور از کند. ترویج و گسترش پلوراليسم سياسی و چرخش مسالمتمی
دور تبدیل شده  یاست اما در مصر به هدفاهداف قانون اساسی بوده که در تونس امکان واقعی یافته

 (.Fedtke, 2014: 58)(؛58: 1393فدتکه، )«دروو همچنان به سمت تغيير تدریجی رژیم می
 است. در نمودار زیر، شاخص حاکميت قانون در کشور مصر و تونس به تصویر کشيده شده

 
 حاکميت قانون -2نمودار 

Chart 2-  Rule of Low 
Source: www.theglobaleconomy.com, (2020) 

-1

-0/5

0

0/5

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

مصر تونس



 

 

 

240   1401پاییز  (،74) 2، شماره 19المللی، سال فصلنامه مطالعات بین 
 

ی حاکميت قانون افت داشته در زمينه 2015دهد که کشور مصر تا سال این نمودار نشان می
ها، آزادی های مدنی مانند آزادی تشکلبه وقوع پيوست، آزادی 2013دتایی که در سال زیرا کو

ها را محدود ساخته و حکومت پليسی و امنيتی را به اجرا درآورد. همچنين بيان و آزادی رسانه
وضعيت حاکميت قانون و رعایت حقوق بشر در مصر  2015دهد که پس از سال نمودار نشان می

اما در کل همچنان کشور مصر از نظر رعایت عدالت و حاکميت قانون در سطح جهان بهبود داشته 
 تری نسبت به تونس قرار دارد.در جایگاه پایين

هرچند که  ههای نظارتی حقوق بشری در کشور تونس انجام شداصالحات و تشکيل انجمن
رسد اما در به گوش میهایی نيز مبنی بر شکنجه زندانيان و نقض حقوق بشر از این کشور گزارش

است. ی حقوق بشر در نمودار فوق به تصویر کشيده شدهوضعيت بهبودیافته 2011کل نسبت به سال 
ی جدید شده ده سال گذشته وارد مرحله طیهمچنين روند رو به رشد حقوق زنان در تونس 

 است.فرد کردهی شمال آفریقا منحصربهکه وضعيت این طبقه را در جهان عرب و منطقهطوریبه
 حق اظهار نظر و پاسخگویی  -3-3

آميز و دادن به اعمال تبعيضیکی از تقاضاهای روشن بهار عربی مشارکت بيشتر مردم و پایان
رفتاری یکسان با شهروندان در برابر قانون بود. انتخابات تونس نشان از وجود تعهد در این زمينه 

های اجرای قانون، نهادهای نظارتی و نظام عدالت، سازمان دارد. اما بازسازی نهادهای اساسی مانند
های گذشته توسط حکومت ی مدنی که تمامی آنها در دههها و جامعهایجاد چارچوبی برای رسانه

ها، ی آزادی تشکلدر کشور تونس، در زمينه»ها تالش نياز دارد. استبدادی خراب شده بود، به سال
های وشنی وجود دارد و یک ميدان نسبتا بایر برای اعمال حقوق رسانهانداز رها چشمبيان و رسانه

باشد. علی میاست که در تضاد کامل با رژیم تحت حکومت بنخبری و جامعه مدنی پدید آمده
با استقاللی کامل که قبل از آن  2011ژانویه  14های کارگری در تونس از ی مدنی و اتحادیهجامعه

 Samiei & Sharif)(؛173: 1396یلمه، سميعی و شریف)«شودد، اداره میتصور بوتاریخ غيرقابل
Yalmeh, 2017: 173.) 

اندازی وجود ندارد. چه در دوران مرسی و چه در بل، در کشور مصر چنان چشم اما در مقا
 هایبازداشت»خورد. ی روشنی برای بهبود وضع آزادی به چشم نمیدوران السيسی اراده

 حقوق مندنظام نقض ها وزندان در شکنجه وجود آزادی بيان، و تجمعات آزادی ودنب خودسرانه،
 بشر حقوق وضعيت .دهندمی نشان را شهروندان مصری حقوق رعایت عدم که هستند مواردی بشر،

 مخالف احزاب که طوری است، به فاحشی نداشته السيسی تغيير کار آمدن روی زمان از مصر در
امکان  حاضر حال اند، دربوده حمله دولت مورد که مذهبی هایتشکل و هاگروه از و شماری دولت

 و تضعيف شده حقوق بشر وضعيت مصر، در 2013 ژوئيه اتفاق از پس که چرا ندارند؛ فعاليت
 :1394ذاکریان و باقری، )«اندقرار گرفته شکنجه مورد دولت مخالف جریانات اعضای از بسياری



 

 

 

241  2019 بررسی مقایسهای الگوی حکمرانی خوب بین کشورهای مصر و تونس از 2011 تا 

 

 .(Zakerian & Bagheri, 2015: 22)(؛22
در بازه  بانک جهانی اقدام به بررسی پارامترهای شاخص اظهارنظر و پاسخگویی مصر و تونس

 است.نموده که در نمودار زیر ترسيم شده 2020لغایت  2011های زمانی سال

 
 پاسخگویی وحق اظهارنظر  -3نمودار 

Chart 3- Voice and Accountability 
Source: www.theglobaleconomy.com, (2020) 

ی مشارکت مردمی دهد که کشور تونس توانسته پيشرفت خوبی در زمينهاین نمودار نشان می
و حق اظهار نظر و پاسخگویی هرچند با افت و خيز پس از انقالب به دست آورد. اما کشور مصر 

رکت ی مشااست اهداف انقالب را در زمينهتوان استنباط کرد نتوانستههمانگونه که از نمودار می
طبق گزارش »که  2013ی کودتای سال مردمی محقق کند و به دليل دخالت باالی نظاميان و تجربه

)ذاکریان و باقری، « اندمصری غالبا از طرفداران مرسی در جریان آن کشته شده 1400 1المللعفو بين
خگویی همچنان در شاخص حق اظهارنظر و پاس(، Zakerian & Bagheri, 2015: 22(؛ )22: 1394

رفت است. در واقع راهبرد دولت جدید مصر نسبت به دولت پيش از انقالب پيشرفتی رو به پس
 است.نداشته بلکه بدتر نيز شده

 ثبات سیاسی و عدم خشونت  -3-4
ای را در خود نکات برجسته 2015ل ( در گزارش سا ,2015Freedom House) 2ی آزادیخانه 

این موضوع  مویداست که دنی و خشونت سياسی در جهان آوردههای ممورد حقوق سياسی، آزادی
در این خصوص »است. است که خشونت سياسی در کشور مصر یک روند رو به افزایش پيدا کرده

راندن کامل مخالفان، نظارت گسترده بر ارتباطات حاشيهتوان به اقدامات دولت شامل بهمی
 نمودن اعضای اخوان ننداتوجيه و زی غيرقابلجمع های دستهالکترونيکی، برگزاری دادگاه

                                                           
1 Amnesty International 
2 Freedom House 
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المسلمين اشاره نمود. عبدالفتاح السيسی با زیرپاگذاشتن حاکميت قانون، خشونت سياسی 
گرد در دستاوردهای بهار عربی داشت. ای را در کشور مصر حاکم کرده و یک عقبسابقهبی

 .و بازداشت و یا تبعيد گردیدندمحققان خارجی منع و منتقدان داخلی )سکوالر و اسالمی( هرد
زندانی سياسی را بدون آیين رسمی محکوم  1300های مصر تحت نظارت السيسی بيش از دادگاه

های مدنی و عدم خشونت سياسی به مرگ نمود. اما تونس در خصوص حقوق سياسی، آزادی
مترقی و پيشرفته  با تصویب قانون اساسیاین کشور  موفقيت استثنایی در جهان عرب به دست آورد.

ای باال از شفافيت جزو و برگزاری انتخابات عادالنه و آزاد مجلس و ریاست جمهوری با درجه
 کشورهای آزاد جهان قرار گرفت.

گيری ها عدم خشونت سياسی و ثبات سياسی را اندازهمعيارهایی که بانک جهانی طبق آن
ی و ... است که هرچه وجود متغيرهایی از های قومها و تنشکند شامل ترورها، کودتا، آشوبمی

های ی ثبات سياسی آن کشور است. وضعيت شاخصدهندهاین دست در کشوری کمتر باشد، نشان
های بانک جهانی از کشورهای مصر و تونس در نمودار زیرنشان داده حکمرانی خوب در بررسی

 است. شده

 
 ثبات سياسی -4نمودار 

Chart 4- Political Stability 
Source: www.theglobaleconomy.com, (2020) 

ی ثبات سياسی و عدم خشونت پيشتر ذکر شد که کشور تونس به وضعيت مناسبی در زمينه
توان نتيجه گرفت که این پيشرفت یک شبه و به صرف وقوع است اما از این نمودار میدست یافته

انقالب آغاز شده و سپس  ی یک شيب نزولی پس ازاست بلکه ابتدا با تجربهانقالب حاصل نشده
است. در کشور مصر نيز همانگونه که توضيح داده شد رفته پيشرفت را تجربه کردهرفته 2015از 

. استرفتی داشتهپس از انقالب و در جریان حکومت السيسی شاخص ثبات سياسی اوضاع رو به پس
اصالحات دارد که ایجاد تعلل دولت مصر در محاکمه سران رژیم نشان از عدم وجود »برای نمونه 
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اما  ،(Delavari, 2011: 30)(؛30: 1388دالوری، )«است کرده ثبات در آن را به یک آرزو تبدیل
ها به اوضاع روبه بهبود رفته که این نشان از تغيير راهبرد دولت 2015مشابه کشور تونس پس از 

 کودتا دارد. گرفتن از انقالب وسمت دوری از خشونت و رسيدن به ثبات و فاصله
 کارایی و اثربخشی دولت -3-5

های اقتصادی با موانع در دوران پساانقالب در کشور مصر، بخش خصوصی برای فعاليت
وکار ضعيف، دسترسی محدود به اعتبارات بانکی، کند. کسبساختاری زیادی دست و پنجه نرم می

شامل  ،اصالحات ساختاریشود. قيمت باالی انرژی برای صنایع، مانع رشد بخش خصوصی می
گذاری بخش خصوصی، صادرات وری، سرمایهتواند باعث افزایش بهرهمی، پرداختن به این موانع

تواند شغل ایجاد کند. بسياری از اصالحات تر از همه، این اصالحات میپذیری گردد. مهمو رقابت
توان برخی از اصالحات ال میشود؛ در عين حسازی میالزم در طول انتقال سياسی، به سختی پياده

سازی مقررات کسب و کار، آموزش را بالفاصله تعقيب نمود مانند بهبود اعتماد به نفس، ساده
بيکاران و غيرماهران، بهبود روش آداب و رسوم که برای بازیابی توسعه و به دست آوردن شتاب و 

 باشد.رشد پایدارتر الزم می
التحصيالن نيروی کار ماهر، تعداد زیاد فارغ»د. از جمله در تونس پتانسيل بسياری وجود دار

های خوب مانند برق، آب آشاميدنی سالم، دیده، مدیریت عمومی خوب، داشتن زیرساختآموزش
با توجه به موقعيت که ها ای مناسب و تعداد زیادی از بنادر و فرودگاهارتباط از راه دور و جاده

وبی به بازار بزرگ اروپا دارند. عالوه بر این موارد کشور تونس جغرافيایی و استراتژیک دسترسی خ
های کارگری و های اقتصادی بين دولت، اتحادیهجانبه در سياستدارای یک فرآیند قانونی سه

فدراسيون کارفرمایان است. وجود این موارد در کشور تونس باعث گردیده کارایی دولت افزایش 
 (.World Bank, 2014)(؛1393گزارش بانک جهانی، )«گرددبيشتر پيدا نموده و اثربخشی آن 

با متغير کارایی و اثربخشی دولت در کشورهای مصر  رتبطهای مهای بانک جهانی از مؤلفهبررسی
 :ترسيم شده 2020تا  2011های برای سالسازی حکمرانی خوب در نمودار و تونس در جهت پياده

 
 ایی و اثربخشی دولتکار -5نمودار 

Chart 5- Government effectiveness 
Source: www.theglobaleconomy.com, (2020) 
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رغم توضيحاتی که از پتانسيل باالی کشور تونس در باال آورده شد، این نمودار حاکی از علی
است که نتوانسته از این پتانسيل ای بودهآن است که راهبرد دولت پساانقالبی در تونس به گونه

است. در ی مطلوب را برده و فساد را کنترل کند بلکه حتی یک شيب نزولی را تجربه کردهفادهاست
، طبق نمودار 2015مقابل، کشور مصر با آن حجم باالی فساد اداری و ناکارآمدی ذکرشده، پس از 

ه توانسته راهبردی اتخاذ کند که اثربخشی دولت را تا حدی بهبود بخشد. هرچند که همچنان جایگا
 تری نسبت به تونس دارد اما این شيب متفاوت نشان از راهبردی متفاوت دارد.پایين

 کیفیت قوانین و مقررات -3-6
طرفی تا این بی»طرفی اتخاذ کرد، اما موضع بی 2011رغم اینکه ارتش مصر در انقالب علی

زیبایی، )«قتصادی بوداندازه زیادی متأثر از حفظ جایگاه خود در تحوالت آتی و استمرار منافع ا
و به قدرت رسيدن عبدالفتاح  2013ی پس از انقالب و بعد ازکودتا .(Zibaei, 2021: 11)؛(11: 1400

و فعاليت  شدهالسيسی از فرماندهان ارتش به ریاست جمهوری، دخالت ارتش در امور سياسی بيشتر 
بار قانون اساسی 2کنون تا 2011د. از سال گردیی مدنی مصر محدودتر بخش خصوصی و جامعه

 .که ارتش تابع قوانين باشد، به نوعی قوانين مصر تابع ارتش هستندتغيير یافته و به جای این مصر
ی آن قانون نمونه. ارتش هر زمانی قانونی را مفيد برای بقای خود نداند آن قانون را تغيير خواهد داد

در سوی مقابل، مجددا تغيير کرد.  2013اساسی بود که بعد از به قدرت رسيدن ارتش در سال 
بينيم که این کشور از شرایط کامال متضادی برخوردار پردازیم، میهنگامی که به وضعيت تونس می

ارتش در این کشور صرفا به عنوان یک نهاد نظامی  ،پس از انقالب چهچه قبل از انقالب و  .است
تونس پس از انقالب با »است. نی کردهآفریای کامالً کوچک نقشای آن هم در محدودهحرفه

های تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات دموکراتيک توانست انحصارات، امتيازات و رانت
(. 2014روزنامه الحيات، )«توسعه و حکمرانی خوب قرار گيرد قبلی را از بين ببرد و در مسير

این کشور تعامالت خوبی با  سازی در تونس تا حدی انجام گرفته و بخش خصوصی درخصوصی
بانک جهانی با بررسی شاخص کيفيت قوانين و مقررات  است.سایر کشورها پس از انقالب داشته

است که نمودار  در مصر و تونس ميزان حکمرانی خوب را در این کشورها مورد سنجش قرار داده
 دهد: ن میزیر کيفيت و ميزان اثرگذاری قوانين و مقررات را در این دو کشور نشا

 
    Chart 6- Regulatory Quality    کيفيت قوانين و مقررات -6نمودار 

Source: www.theglobaleconomy.com, (2020) 
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راستای  این نمودار بيانگر راهبرد مثبت هردو کشور در شاخص کيفيت قوانين و مقررات در

ین تغيير راهبرد دهد که انشان می 2015الگوی حکمرانی خوب است. اما شيب نزولی نمودار تا سال 
تواند یک شبه باشد و شيب نزولی پس از انقالب به سمت افزایش دخالت بخش خصوصی نمی

به  2015های جدید یک امر طبيعی است. هردو دولت مصر و تونس پس از جهت تثبيت حکومت
 اند.سمت کاهش رانت و انحصارات قدم برداشته

 
 ر دو کشورقایسه وضعیت کلی حال حاضر حکمرانی خوب دم -4

، این 2020های حکمرانی خوب در کشور مصر در بعد سياسی در سال با بررسی شاخص
ثبات سياسی، وجود اند که نشان از عدمها بعد از انقالب به صورت متناوب در تغيير بودهشاخص

های در بعد نهادی، شاخص .های مدنی داردآزادی وبودن حق اظهارنظر خشونت سياسی و پایين
رژیم اقتدارگرا و مجدد شدن يت قانون و کنترل فساد، روند نزولی داشته که نشان از حاکمحاکم

های کيفيت قوانين و کارایی دولت است. در بعد اقتصادی هم شاخصوجود فساد و رانت در کشور 
بودن کارایی دولت در این کشور است که نتوانسته در بعد سير نزولی داشته که گویای پایين

طلوب ی جوابگوی نيازهای مردم باشد. طی آخرین بررسی بانک جهانی نمره حکمرانی ماقتصاد
است که نشان از عدم وجود حکمرانی خوب در این بر حسب صدک بوده 9/22در کشور مصر 

 باشد.کشور می
وضعيت حکمرانی خوب در کشور تونس به مراتب بهتر از مصر است. در بعد سياسی، شاخص 

های مدنی رشد بسيار خوبی داشته و این موضوع به صورت ویی مخصوصا آزادیاظهارنظر و پاسخگ
یک انتخابات سالم را برگزار و بنابر  2014توانسته در سال . این کشور استیک روند صعودی بوده

یک آزمون گردش دونوبتی قدرت را با موفقيت طی نماید که نشان از برقراری  1هانتيگتون نظر
های حکمرانی خوب توانسته نمرات ت. در بعد نهادی و اقتصادی هم شاخصرژیم دموکراتيک اس

آخرین نمره حکمرانی مطلوبی که بانک جهانی برای کشور تونس اعالم  .قابل قبولی را کسب نماید
باشد. اگر بخواهيم نمرات حکمرانی خوب کشور مصر و تونس بر حسب صدک می 6/43نموده 

شده کشور تونس دوبرابر ه این واقعيت است که آخرین نمره کسبکنندرا باهم مقایسه کنيم بيان
های بانک جهانی گویای این واقعيت است که انقالب مردم تونس باشد. بررسیکشور مصر می

توانسته به سوی خواسته خود که همان برقراری حکومت دموکراتيک بوده حرکت نماید ولی کشور 
 است.اشد بلکه سير نزولی هم داشتهبمصر نه تنها نتوانسته پيشرفتی داشته

س در نمودارهای زیر وضعيت شش شاخص مربوط به حکمرانی خوب در دو کشور مصر و تون
 است:به تفکيک نشان داده شده 2020در سال 

                                                           
1 Huntington 
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 2020کشور مصر در های حکمرانی خوب وضعيت شاخص -7نمودار 

Chart 7- The status of good governance indicators in Egypt 2020 
Source: www.theglobaleconomy.com, (2020) 

 
 2020کشور تونس در های حکمرانی خوب وضعيت شاخص -8نمودار 

Chart 8- The status of good governance indicators in Tunisia2020 
Source: www.theglobaleconomy.com, (2020) 

 گیرینتیجه
سياسی، اقتصادی و نهادی بانک جهانی برای بررسی حکمرانی خوب، شش شاخص را در ابعاد 
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های حق اظهارنظر و پاسخگویی دموکراتيک، ثبات سياسی در بعد سياسی مؤلفهاست. بررسی نموده

های کارایی و اثربخشی دولت و در بعد اقتصادی مؤلفه .استو عدم خشونت مد نظر قرار گرفته
يت قانون و کنترل فساد از هایی نظير حاکمکيفيت نظارتی مطرح گردیده و در بعد نهادی نيز مؤلفه

باشد که بر حسب صدک برای آنها نمره صادر جمله موارد مطرح در دیدگاه بانک جهانی می
-2011طور که ذکر شد، پرسش اساسی مقاله این بود که پس از تحوالت عربی )همان نماید.می

وسعه و پيشرفت اند برای تدو کشور تونس و مصر توانسته ( و در چارچوب مطالعات تطبيقی،2020
بر اساس آمارها و نمودارهای آورده  حکمرانی خوب دست یابند؟چه جایگاهی از لحاظ خود به 

های تأثيرگذار ای و بررسی شاخصای و مطالعات کتابخانهگيری از روش مقایسهشده، با بهره
خوب  های حکمرانیتوان در مقام مقایسه گفت که کشور تونس نسبت به مصر از لحاظ شاخصمی

جایگاه باالتری داشته اما در کل از لحاظ دستيابی به استانداردهای  9/22در مقابل  6/43با نمره 
است. هردو جهانی همچنان راه طوالنی در پيش دارد و کامال الگوی حکمرانی خوب را پياده نکرده

اهم نشان داد ی آنها باند که مقایسههایی داشتهها پيشرفتکشور پس از انقالب در اغلب شاخص
تر و همچنين ی مدنی قویکشور تونس به دليل وضعيت بهتر پيش از انقالب و برخورداری از جامعه

سازی در کنار تجانس بيشتر اقوام و مذاهب، ملت-تر به سمت دموکراسی و دولتگذار مطلوب
ه دليل بدر مقابل کشور مصر  است.ها پس از انقالب را تجربه کردهبهبود بيشتری در شاخص

در پس از انقالب  2013ی ارتش در سياست و کودتای دخالت گستردهمذهبی، -های سياسیتنش
 .بردثباتی سياسی به سرمینوعی بی

 
 2020مقایسه وضعيت حمکرانی خوب در مصر و تونس  -9نمودار 

Chart 9- Comparison of good governance status in Egypt and Tunisia 2020 
Source: www.theglobaleconomy.com, (2020) 
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ی جایگاه باالتر تونس نسبت به مصر از لحاظ دستيابی به نمودار پایانی نيز بيانگر و تأیيدکننده
های مطلوب حکمرانی خوب است. البته الزم به ذکر است که این برتری تونس نسبت به شاخص

ت که تونس به توان گفها در تونس نبوده و نمیمصر به معنای وضعيت مطلوب این شاخص
 است، بلکه تنها در مقایسه با مصر جایگاه باالتری دارد.حمکرانی خوب دست یافته
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