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چکیده
قیام های مردمی خاورمیانه در دهه ی گذشته بیش از هر تغییر و رخداد دیگری زمینه ساز ایجااد تواالت ا امنیتای،
سیاسی و اقتصادی در منطقه بالده است .با وقالع این توال ا و سپری شدن چندین ساا از غاااز ایان قیاام هاا و
تبعاا نه چندان مطلالب این رخداد در کشالرهای عربی ،در انجمن ها و پژوهشکده ها پیرامالن بررسی ماللفاه هاای
شکل گیری این قیام ها و علل ناکامی غن مطالعاا بسیاری صالرا گرفته است که نتایج غن در ارتباط با تولیل این
مالضالعاا نقطه نظراا کامالً متفاوتی بر اساس تاثیر گذاری یک ماللفه یا متغیار خاام مطارر گردیاده اسات .در
راستای این مطالعاا در این مقاله تالش شده است به این پرسش که مهم ترین ماللفه های شاکل گیاری و علال
ناکامی قیام های عربی خاورمیانه چه بالده است؟پاسخی مستند بر مبنای نظریه سازه انگاری ارائه گردد .یافته هاای
این مقاله مالید این امر است که شکل گیری قیام های عربی خاورمیانه در قالب یک پدیده اجتماعی ناشای از یاک
امر فرایندی بر مبنای تاثیرگذاری ماللفه هاای معناایی و ماادی چناد بعادی فرهنگای ،سیاسای و اقتصاادی نظیار
نارضایتی فرهنگی ،تعارضاا قالمی ا قبیله ای ،بی اعتمادی به نظام های حکالمتی و ساختار اقتصادی ناکارغمد بالده
است .درحقیقت نه یک ماللفه واحد بلکه مجمالعه ای از این ماللفه ها با تاثیر و تاثر متقابل بار یکادیگر زمیناه سااز
قیام های مردمی در کشالرهای عربی خاورمیانه گردید و باز در رابطه با علل ناکامی ایان قیاام هاا در دساتیابی باه
اهداف مطلالب نیز شاهد تاثیرگذاری د یل و علل گالناگالن فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی نظیار گساترش تعارضااا
قالمی ا قبیله ای ،بسط مطلق گرایی فرهنگای ،تمامیتات خاالاهی جریانهاای سیاسای و از دسات رفاتن فرصاتهای
اقتصادی در این کشالرها هستیم.
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شماره سیزدهم
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مقدمه
یکی از مهم ترین حوادث معاصری که در سال های اخیمر بمر مسماسل سیاسم
داخلی و سیاس

خارجی و همچنین روابط با کشورهای منطقه و حتی فرامنطقمهای

تأثیرگذار بوده اس  ،قیامهای مردمی اس

که در خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع

پیوس  .این قیامهای مردمیخاورمیانه ای یا به تعبیری بهار عربی ،شامل مجموعهای
از اعتراضات ،شورشها و نافرمانیهای مدنی بود که از  81دسامبر  0282در منطقم
به وضع موجود حاکم از منظر سیاسی،

خاورمیانه آغاز شد و طی آن مردم که نسب

اقتصادی و فرهنگی به شدت اعالم نارضایتی نمودند .در جریان این قیام هما ،ممردم
به منظور اعالم نارضایتی خود و نیل به اهداف و آرمانهایشان به خیابانها آمدنمد و
اسباب ایجماد تیییراتمی در منطقمه خاورمیانمه را فمراهم سماختند .البتمه بسمیاری از
کارشناسان بر این باورند که امواج بزرگتر طوفان این تیییرات در منطقه همچنان در
حال استمرار و ادامه می باشد .با نگاهی گذرا به تحوالت ناشی از ایمن قیمام هما در
منطقه ،می توانیم به وضوح شاهد این مساله باشیم که این قیامهمای اجتمماعی علمی
رغم اهداف اصالح طلبانه اوّلیمه نتوانسمتند بمه طمور کاممل ،موفقیم

و مطلوبیّم

اجتماعی چندانی به همراه داشته باشند .این قیام ها در برخی از کشورها به انقالب،
در برخی دیگر به اصالحات جزسی داخلی ،و در برخی دیگر از کشورها هیچگونمه
نتیجه خاصی در بر نداشته اس
تشدید خشون

و حتّی زمینه گسترش نوعی بمی ثبماتی سیاسمی و

فزاینده را در منطقه خاورمیانه را شکل داده انمد .در ایمن پمهوهش

تالش میشود که با بررسی مولفه ها و علل تاثیرگذار بمر ایمن قیمام هما ،بمه دنبمال
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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پاسخی برای این پرسش باشیم که مهم ترین مولفه های شمکل گیمری ناکمامی ایمن
قیامهای مردمی در خاورمیانه چه بوده اس ؟
مبانی نظری تحقیق
در این مقاله تالش شده اس

تا برای پاسخ به ایمن پرسمش ،یعنمی چمه مولفمه

هایی در شکل گیری ناکامی و عدم موفقیّ

مطلوب قیمام همای مردممی خاورمیانمه

نقش داشته اس ؟ از یکی از نظریات مطرح در حوزه روابط بین الملل کمه قمدرت
تبیین علل و چرایی علل شکل گیری و ناکامی این قیام ها بر اساس واقعیم
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خاورمیانه را داشته باشد ،استفاده گردد .پم

همای

از بررسمی مولفمه همای تاثیرگمذار در

شکل گیری و علل ناکامی این قیام ها ،این باور تقوی

گردید که ناکامی ایمن قیمام

ها مبتنی بر مولفه های متعدد معنایی و عینی سیاسمی ،اقتصمادی و اجتمماعی بموده
اس  .وجود مولفه های متعدد معنایی و عینی این تصوّر را مطرح ساخ

که نظریه

سازه انگاری با توجه به این که پدیده های اجتماعی را محصول تعامل مولفمه همای
معنایی ذهنی و مساسل عینی بیرونی در قالب تاثیر و تماثر متقابمل ایمن مولفمه همای
چندگانه بر یکدیگر می داند ،از قدرت تحلیمل و تبیمین بیشمتری نسمب

بمه سمایر

نظریات روابط بین الملل در خصوص علمل شمکل گیمری و ناکمامی ایمن قیمام هما
برخوردار می باشد .در این راستا بر پایه ی این باور تالش شد تا با بهمره گیمری از
مبانی نظری سازه انگاری مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری و علل عدم موفقیّم
و ناکامی این قیام ها در این مقاله بر این اساس مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.
سازه انگاری

سازه انگاری نظریه ای اجتماعی اس

کمه پمیش از طمرح در روابمط بمینالململ

درحوزه های مختلف جامعهشناسی مطرح بموده اسم  .نظریمه ی سمازهانگماری از
اواخر  8812و اوایل  8882به یکی از تئوریهای اصلی روابط بینالملل تبدیل شده
اس  .این نگرش بر ساخ

اجتماعی واقعی

تاکید میکند و معتقد اس

کمه هممه

کنش های انسانی در فضمایی اجتمماعی شمکل گرفتمه و معنما پیمدا ممیکنمد و ایمن
معناسازی اس

که به خلق واقعیات جهانی شکل میدهد .در تئوری سمازهانگماری،

هویتها ،هنجارها و فرهنگ نقش مهمیدر سیاس های جهانی ایفا میکنند .هوی هما
و منافع دول ها توسط هنجارها ،تعامالت و فرهنگها ایجاد میشود و ایمن فراینمد
که موضوع تعامل دول ها را تعیین مینماید .سازهانگاری به این امر میپردازد

بررسی مؤلفههای

اس

که چگونه هوی ها و هنجارهای اجتماعی مردم می توانند با روابط نهادینه میان آنها

شکلگیری و علل

که آنهما بمرای یکمدیگر

ناکامی قیامهای ...

گسترش یابد و روابط میان دول ها بر اساس معنایی اس
قاسلند( .کوبالکووا 8980 ,؛ )00
در واقع میتوان گف
الکساندر ون

سازه انگاری پلی اس

( 77تا )11

میمان واقمع گرایمی و آرممانگرایی.

از واضعان نظریه ی سازه انگاری معتقمد اسم

پدیده ها و رخدادها در این نظریه ،با سایر نظریات متفاوت اس

کمه شمیوه شمناخ
زیرا که نه نگرش

مطلمق بدبینانمه ی واقمع گرایمی را ممی پمذیرد و نمه نگمرش مطلمق خوشممبینانه ی
آرمانگرایی را مورد قبول قرار میدهد و در حقیق

زندگی اجتماعی بر اساس وجود
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یک فرهنگ میان این دو دیدگاه معنا پیدا میکند .همچنین به نظر او فرهنمگ حماکم
بر روابط بین الملل مبتنی بر دو کنش متفاوت یعنی همکاری و درگیری یا صمل و
جنگ می باشد.
در واقع سازه انگاری تلفیقی از امر فیزیکی و امر ذهنمی اسم  .در ایمن نظریمه
منابع مادی و منابع معنایی و همچنین ساختار و کارگزار بمر یکمدیگر تماثیر و تماثر
متقابل دارند .این نظریه معتقد اس
ذهنی و معنایی اس
ون
سه حال

معتقد اس

که نقطه آغاز هر واقعیم

اجتمماعی ،یمک اممر

که به خلق یک پدیده اجتماعی عینی منجر می شود.
نظام بر مبنای وجود فرهنگ های متفاوت میتواند

که سرش

داشته باشد :الف) فرهنگ هابزی :در این فرهنگ که اصطالحاً بمه جنمگ

همه علیه همه معروف اس  ،دشمنان در روابط و نقشمهایی کمه حماکم بمر کماربرد
خشون

میان خود و دیگری اس

تلفیقی از فرهنگ خشون

قرار میگیرد؛

ب)فرهنگ الکی :ایمن فرهنمگ

و همکاری اسم  .در فرهنمگ الکمی ،رقبما از یکمدیگر

انتظار دارند که زندگی و آزادیشان را به عنوان یک حق به رسممی
خشون

بشناسمند .آنهما

را در چارچوب اصل زندگی کن و بگمذار دیگمران زنمدگی کننمد ،انجمام

میدهند .در این فرهنگ دول ها در درون نظام فردی

یافته و هنگامیکه گمروه در

معرض تهدید قرار میگیرد ،اعضای آن در دفاع از خود بمه شمکل جمعمی و ماننمد
یک تیم عمل میکنند .هوی

جمعی دول های الکی ،زمانی متجلی خواهد شد کمه

بقای اعضا از سوی بیرونیها در معرض تهدید قرار گیمرد ،اعضمای آن در دفماع از
خود به شکل جمعی و همانند یک تیم عمل میکنند؛ ج) فرهنگ کانتی :این فرهنگ
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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مبتنی بر دوستی ،همدلی ،مشارک  ،منافع جمعی ،گذشم  ،همکماری و سرنوشم
مشترک اس  .هوی

جمعی دول های کانتی ،زمانی متجلی خواهد شمد کمه بقمای

اعضا از سوی بیرونیها در معرض تهدید قرار گیرد فرهنگ کانتی مبتنی بر سماختار
دوستی اس  .از نظر ون  ،دول ها در این سماختار از یکمدیگر انتظمار رعایم

دو

قاعده را دارند .8 :اختالفات بدون توسل به جنگ حل و فصل شود؛  .0در صمورت
تهدید طرف ثالثی علیه امنی

هریمک از آن دو ،بمه صمورت تیممیخواهمد جنگیمد

(ون 8911 ,؛ )124
به گفته ی الساندر ون

انسان از فرهنگ هابزی عبور کرده و به فرهنمگ الکمی

رسیده و باید تالش کند تا از طریق یک اقدام آگاهانه ،علمی و فکری به سم
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فرهنگ کانتی حرک

نماید.

یک

مولفه های اصلی شکل گیری قیام های خاورمیانه

در بررسی علل شکل گیری قیام های مردمی در کشمورهای خاورمیانمه نمیتموان
خلق این رخداد ها را ناشی از یک عل

تک متییره واحد معنایی یما عینمی صمرف

دانس  ،بلکه هم امور معنایی نظیر نارضایتی روحمی و روانمی از وضمعی

موجمود

فرهنگی و سیاسی که به سبب مطلق گرایی فرهنگی و سیاسی حاکم بر این کشورها
و حذف فرهنگ ها و جریان های سیاسی متفاوت بوده نقش داشته اس

و هم باور

به خودبرتر بینی های قومی ،مذهبی و ملّی که زمینه نارضایتی مردم از نظمر معنمایی
را تقوی

می نمود را در گسترش این نارضایتی ها باید دخیل دانسم  ،آن چنانکمه

فقدان تساهل و تسام اجتماعی در نزد افکار حاکم بر این جواممع امکمان هرگونمه
پذیرش آراء متفاوت را نفی کرده و با هر اندیشه متفاوت بمر مبنمای منطمق حمذف
پاسخ داده می شد ،طبیعتاً این دشمن پنداری های ذهنی که بر مبنمای اممور معنمایی
متفاوتی شکل گرفته بود در یک زمان سبب تجمیع خشم انباشته مردم این منطقه را
رقم زده و مردم این مناطق بر اساس این نارضمایتی همای معنمایی مترصمد فرصمتی
برای تیییر شرایط در این جوامع بودند .البته باید عنوان نمود که عامل این قیمام هما
صرفاً مولفه های معنایی نبوده و در کنار این مولفه های ذهنی ،عوامل مادی و عینمی
دیگری نیز نقش داشته اند که در این میان می توان به نظام های سیاسمی اسمتبدادی
ناکارآمد حاکم بر کشورهای عربی ،وجود نظام امنیتی تسلیحاتی ،وضعی

نامناسمب

اقتصادی نظیر قطب بندی های فاحش فقیر و غنمی ،بیکماری و فقمدان زیرسماخ
های صنعتی اشاره نمود .در حقیق

اگر بخواهیم بر مبنای نظریه سازه انگاری علمل

بررسی مؤلفههای

و مولفه های این قیام ها را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم ،می تموان بمه مولفمه

شکلگیری و علل

که بر اساس تاثیر و تاثر متقابل بر یکمدیگر،

ناکامی قیامهای ...

های متعدد معنایی و عینی توجه داش

خشم و نارضایتی گسترده ای را ایجاد نموده بودند که بر اثر یمک حادثمه اجتمماعی

( 77تا )11

در یمن آغاز قیام های مردمی در منطقه را رقم زد و بمر اسماس آن ممردم خواهمان
تیییر شرایط موجود شدند که در ادامه ی این نوشتار سعی می شود در ارتباط با هر
یک از مولفه های شکل گیری قیام های خاورمیانه توضی مختصری اراسه گردد:
نارضایتی از مطلق گرایی فرهنگ حاکم

فرهنگ حاکم بر کشورهای عربی خاورمیانه هیچگاه مبتنی بر پمذیرش تفاوتهما،
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گفتگو و تعامل در رابطه با اختالفات میان قبایل ،اقوام و نهادها نبوده اس  ،به گونه
ای که هر کدام از گروه هایی که قدرت را چه در سط فراملی و چه در سط ملی
در دس

میگرفتند ،تالش میکردند تا سایر گروه ها و نهادها را بر مبنمای باورهمای

مورد پذیرش خود تربی

و اجتماعی نمایند .در این راسمتا فرهنمگ حماکم تممامی

مساعی الزم در رابطه با یکسمان سمازی فرهنگمی را بمه انجمام رسمانده و حتمی در
صورت مخالف

و عدم پذیرش آموزه های فرهنگی گروه حاکم توسط سایر گمروه

های متفاوت فرهنگی ،قدرت غالب اقمدام بمه خشمون

و حمذف فیزیکمی رقیبمان

فرهنگی خود می نمود.
بر مبنای واقعیات حاکم بر نظام سیاستگذاری فرهنگی خاورمیانه ،پمیش از قیمام
های عربی می توان اذعان داش

که فرهنگ حاکم بر کشورهای عربمی خاورمیانمه،

اگر منطبق با اصول مطلق فرهنگ همابزی کمه در قالمب بمی اعتممادی ،خشمون

و

درگیری معنا پیدا می کند ،نبوده باشد؛بر مبنمای گمذار از فرهنمگ همابزی بمه یمک
فرهنگ ابتدایی الکی بوده اس  .فرهنگی که هنوز بمه دلیمل بمدبینی و عمدم اعتمماد
امکان اجازه همکاری و تعامل اعضا جامعه را علی رغم نیازهای مشترک فراهم نمی
ساخ  .به نوعی می توان بیان نمود که حاکمیّ

عدم اعتماد و بدبینی موجب شمده

بود که همکاری میان اعضا جامعه در حداقل ممکن و بمر مبنمای تحمیمل خواسمته
های مبتی بر قدرت گروه حاکم صورت پمذیرد .ایمن وضمعی

زمینمه ایجماد یمک

نارضایتی پنهان و خشم فرو خفته در نزد گروه های متفماوت فرهنگمی را رقمم زده
بود که با تیییر شرایط و بر هم خوردن توازن قوا می توانس
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تخصصی
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زمینه ساز اضممحالل

مطلق گرایی فرهنگی گروه های حاکم و گسترش نارضایتی و اعتراضات گروه های
فرهنگی محکوم را بدنبال داشته باشمد .واقعیتمی کمه بما تحقمق قیمام همای مردممی
خاورمیانه در قالب یک اعالم نارضایتی گسترده از مطلمق گرایمی و خمودبرتر بینمی
فرهنگی خود را نمایان ساخ .
دشمن پنداری و تعارضات قومی و قبیله ای

منطقه خاورمیانه به دلیل دارا بودن اقوام و مذاهب مختلف و متکثر و رواج باور
خودبرتر بینی میان این اقوام و مذاهب ،همیشه صحنه منازعات و بوده اس ؛ همین
اختالفات و درگیری ها و عدم امکان تعامل و گفتگو نیز زمینه را برای بروز قیمام را
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در این کشورها بوجمود آورده اسم  .هریمک از ایمن گمروه هما ،اقموام و ممذاهب

میکوشند تا قدرت حاکمه در کشور هم عقیده و هم کیش آنها باشمد و در صمورت
عدم همسو بودن قدرت حاکمه با آنها ،آن را سرنگون کمرده و قمدرت را در دسم
گیرند ،چرا که در اغلب موارد امکان تساهل و تسام و گفتگمو میمان گمروه همای
قومی ،ملی و مذهبی در این منطقه وجود نداشته اس  .تفکر دشمن پنمداری گمروه
ها و اقوام مختلف در خاورمیانه از دیرباز زمینمه سماز نمزاع همای خشمن و طاقم
فرسایی بوده که خسارات و درگیری های فراوانی را به منطقه تحمیل نموده اسم .
اغلب گروه هایی که قدرت حاکمه را در کشورهایی که قیام های مردمی در آن هما
صورت پذیرفته اس

را در دس

گروه های خارج از دایره حاکمیّ

داشتند ،اجازه مشارک

و همراهی سمایر اقموام و

در امور سیاستگذاری همای عممومی را بمه آنهما

نمی دادند و بر مبنای غیر قابل اعتماد بودن این اقموام و قبایمل ،هممواره فشمارهای
گسترده ای را نسب

به آنان روا می داشتند .در نتیجه گمروه همای مخمالف قمدرت

حاکم هر زمان که توان و یارای مقابله با این فشارها را داشتند در مقابل این فشارها
و محرومیّ

ها ،قیام می نمودند و زمانی که امکان مقابله با قدرت حاکمه بمه دلیمل

ضعف های وارده را نداشتند ،شرایط را با بیض فرو خورده تحمّل می نمودند .امّما
با تضعیف قدرت حاکمه این بیضهای بالقوه به کینه های بالفعلی تبدیل شمدند کمه
زمینه تهییج بیشتر گروه های قومی ،مذهبی و نهادی خارج از گروه همای حماکم را
رقم زدند و در شعله ورشدن آتش قیام های خاورمیانه نقشی اساسی را ایفا کردند.
نگرش نظامی حاکم بر خاورمیانه

کشورهای منطقه خاورمیانه رژیمهای سیاسی بسیار متنموعی دارنمد .رژیممهمای
آنها را میتوان به سه گونه تقسیم کرد :مونارشیهای اقتدارگرا ،جمهموریهمای نیممه
بررسی مؤلفههای

اقتدارگرا و جمهوریهای نیمه دمکراتیک.
کشورهایی مانند اردن ،مراکش ،عربستان سعودی ،بحرین ،کوی  ،عمان ،قطمر و
امارات متحده عربی ،همگی رژیمهای پادشاهی دارند .مصمر ،عمرا  ،یممن ،لیبمی و

شکلگیری و علل
ناکامی قیامهای ...
( 77تا )11

ایران نیز رژیمهای پادشاهی داشتند کمه در دهمههمای 8892تما 8842سماقط شمدند.
(ادواردز8982 ,؛ )01
فارغ از نوع این نظام ها در قالب نظمام همای سیاسمی پادشماهی یما جمهموری؛
ویهگی مشترکی که در همه ی این نظام ها ی سیاسی کشمورهای عربمی خاورمیانمه
می توان مشاهده نمود این اس

که این نظام ها چون دارای ماهی

سیاسی بستهای
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هستند ،اتکاء و اعتماد چندانی به پشتیبانی و حمای
نسب

آحاد مردمشان ندارند و حتمی

به این حمایتها در بسیاری از موارد بمی اعتمماد و بمدبین بودنمد و در نتیجمه

همواره تالش می کردند که ماندگاری خود را از طر دیگری تامین نمایند .یکی از
روشهایی که این نظام های سیاسی آن را دنبال نموده و به آن تکیه و اعتماد داشتند،
تامین امنی

نظام های سیاسی شان بر مبنای نگرش و اتکاء بمه حاکمیم

انتظامی و تقوی

آن بود .این مشی علی الظاهر توانسته بود امنی

آن ها را تامین نماید ،امّا این تامین امنی

نظمامی و

داخلی و خارجی

یک قالب متصلب و شکننده را داش

که

علی رغم ظاهر توانمند آن قادر به پایداری در مقابله با تهدیدات داخلی و خمارجی
نبوده و با اوّلین ضربه های ناشی از قیام مردم ،آسیب پذیری ایمن نگمرش خمود را
پدیدار ساخ ؛ آنچنانکمه نقمش ماهیم

نظمام سیاسمی بسمته ،غیمر دموکراتیمک و

سرکوبگر در شکل گیری تحوّالت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا انکار ناپمذیر
اس  .زیرا دول های حاکم در این کشورها ،محافظه کار و خصلتی سمن

گرایانمه

دارند؛ به همین دلیل با هرگونه تیییری به شدّت تهدید میشموند ،از ایمن رو بسمیار
می کوشند تا از تیییرات جلوگیری نمایند .در حالی که دموکراتیک شدن در بسیاری
از کشورها روندی رو به توسعه دارد ،حکومتهای خاورمیانه همچنان در برابر تیییمر
میکنند .بی تردیمد دموکراتیزاسمیون تهدیمدی

شکل نظامهای سیاسی خود مقاوم

بزرگ برای نظام های سیاسی موجود در کشورهای خاورمیانه به شمار میرود .زیمرا
بیشتر نظام های سیاسی موجود به هیچ وجه ظرفی
دموکراتیزاسیون به شکلی مدیری
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علـمــی
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کنند که در نهای

این را ندارند که بتواننمد رونمد
هم نظام به صمورت اصمالح

شده بقا داشته باشند(حافظیان8911؛)66
بی اعتمادی مردم به نظام های حکومتی

نقش ضعیف مردم در ساختارهای حکمومتی و نگرانمی حاکممان از اعتراضمات
ممردم موجب ایجاد و گسترش انواع نهادهای امنیتمی در کشمورهای خاورمیانمه بمه
منظور حفظ نظام موجود و نیز ماندگاری پادشاهیها و روسای جمهور ممادامالعممر
در قمدرتهای حاکم شده اسم  .بنمابراین ،ارتمشهما در کشمورهای جهمان سموم
قدیمیترین نهاد سماختاریافته حمکومتی هستند و نیروهای نظمامیبما انضمباطتمرین
واحدهای اجتماعی به شمار میروند که تربی
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مدرن یافتهاند و اهداف حاکمی

بمهتر از سمایر تمشکلها و نیروهای اجتماعی تأمین میکنند (عالیی8988 ,؛ )12

را

این وضعی
حاکمیّ

در بسیاری از کشورهای خاورمیانه سمبب شمکاف عمیمق ممردم و

گردیده و سبب گسترش نوعی بی اعتمادی مردم بمه حاکمیّم

را فمراهم

ساخته بود .نظام های سیاسی نیز که این شکاف هما و بمی اعتممادی را درک کمرده
بودند ،تالش می کردند تا از طریق بسط سلطه امنیتی و نظامی خود ،امنیّ

مدّ نظمر

خود را تامین نمایند .در نتیجه هزینه کردن منابع و توانمندی های ایمن کشمورها در
حوزه تسلیحاتی و نظامی موجب بی توجهی بمه نیازهمای واقعمی اجتمماعی ممردم
گردیده و فاصله ی مردم و حاکمان را افزایش می داد .استمرار ایمن وضمعی  ،بمی
اعتمادی بیشتر مردم به نظام های حکومتی را ایجاد نموده و مردم دستگاه حاکمه را
خدمتگذار منافع ملّی کشور به شمار نمی آوردند و از نظر ذهنمی معنمای امنیم
نزد مردم کامالً متفاوت و متضاد با مفهوم امنی
آمد .این تفاوت معنایی از امنی

در

در نزد هیات حاکمه به شممار ممی

در نزد مردم و حاکمان روز به روز بر دایره ی بمی

اعتمادی مردم به نظام های حکومتی می افمزود و ممردم منتظمر و مترصمد فرصمتی
بودند تا این وضعی

را دستخوش تیییر و دگرگونی نمایند.

فقدان آگاهی اجتماعی

به دلیل استبداد و خفقمان حماکم در طمول چنمدین دهمه در کشمورهای عربمی
خاورمیانه ،اصوالً زیرساخ های الزم برای حاکمی

مردم در این کشمورها وجمود

نداشته و یا بسیار ضعیف بوده اس  .از جمله الزامات اساسی مردمساالری ،آگماهی
مردم نسب

به حقو خود ،تحملپذیری و اعتقاد راسخ به داشمتن حمق ر ی بمرای

کل آحاد جامعه ،رسانههای آزاد و قابل رقاب  ،گسترش نهادهمای ممدنی ،برقمراری
نظام پارلمانی و شورایی ،اقتصاد آزاد و دسمتگاه قضمایی مسمتقل اسم  .خاورمیانمه
عربی همیچ گماه شماهد مشمارک

سیاسمی نهادینمه شمده از سموی جامعمه نبموده و

عقبماندگی جامعه مدنی در این کشورها مورد اتفا نظر همه محققان اس .
شهروندان خاورمیانه اغلب تمایل زیادی به رعای

حقو بشمر از خمود نشمان

بررسی مؤلفههای
شکلگیری و علل
ناکامی قیامهای ...
( 77تا )11

نمیدهند .دغدغه اصلی بسیاری از شهروندان در کشورهای عربمی تمأمین معماش و
شناخ

حقو اساسی و حقو ملی و جهمانی خمود را از

امنی

اس  ،لذا فرص

دس

داده و بسیار دیر به فکر کسب حقمو شمهروندی خمود ممیافتنمد( .جیممز,

)8949
بسیاری صاحبنظران اجتماعی بسیاری از مشکالت و مساسلی همچون؛ بیهویتی
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سیاسی ،بی اخالقی سیاسی ،بی تدبیری سیاسی و ...را معلمول نبمود آگماهی سیاسمی
دانستهاند .برخی شکلگیمری آگماهی سیاسمی را در سمایه داشمتن یمک تشمکیالت
قدرتمند و منسجم امکانپذیر میدانند ،بطوری که اگر تشکیالت ضعیف عمل کنمد،
آگاهی سیاسی مقدور نمیباشد .پ

در وهله اول به این نتیجه میرسیم کمه تما بمه

حال تشکیالت منسجمی وجود نداشمته کمه در کنمار آن آمموزش سیاسمی صمورت
بپذیرد .از آنجاکه در کشورهای فو الذکر دول های دیکتاتور برسر کار بودهانمد و
هیچ نوع رویکردی به آگاهسازی و آموزش سیاسمی شمهروندان نداشمتهانمد .سمط
آگاهیهای سیاسی در این کشورها پایین میباشد (احمدی)8944 ،
حاکمیت های استبدادی

پ

از ده  ،8842دول های مختلف خاورمیانمه در جسم

بودند تا موقعی

و جموی رهیمافتی

راهبردی خود را ارتقا بخشند .از این رو ،نظریه دولم

اقتمدارگرا

به عنوان رهیافتی مسلّط در این ارتباط انتخاب شد .بر اساس این رهیاف  ،نظامهای
سیاسی خاورمیان عربی گرفتار دول های مستبد شدند .این دول ها رابط خمود را
با جامعه از دس

دادند ،هیچ گونه تمایلی از خود به مشمارک

جامعمه در سماختار

سیاسی نشان ندادندو محور اصلی تمداوم قمدرت خمود را در سمرکوب یافتنمد .در
چنین شرایطی ،جامعه همواره در پی کسب شرایطی اس

که بتواند موقعیم

خمود

را در فضای سیاسی باز کند .به همین دلیل ،از قبل پیش بینی میشدکه دولم همای
اقتدارگرای خاورمیانه با مشکل مواجه شوند( .بوزان )94:8948 ,به گونه ای کمه بما
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تیییر شرایط و در هم شکستن اقتدار سیاسی این نظام ها ،مخالف
استبدادی به عنوان یک خواس

یا حاکمیّ

های

عمومی خود را آشکار ساخ .

سلطه دولت های رانتیر و اقتصاد نفتی

یکی از ویهگیهای مهم اغلب دول های خاورمیانه که تاثیر مهمّمی بمر عرصمه
سیاسی و روابط دول
اس

و جامعه دارد ،رانتی بودن دول هاس  .دول

رانتی دولتمی

که بخش عظیمی از درآمدهایش وابسته بمه منمابع درآممدی از طریمق فمروش

ثروت در بازارهای خمارجی اسم  .ایمن درآممدهای از خمارج آممده را کمه رانم
میگویند ،به صورت مستقیم به دول

تعلق میگیرد و آحاد افمراد جامعمه و بخمش

خصوصی از آن سهمیندارند .امروزه این اصطالح به برخی از دول های نفتی نیمز
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اطال میشود که درآمدشان از فروش نف

در بازارهای جهانی تامین می گردد.

به دلیل آنکه دول های رانتی از درآمد طبیعی سرشاری بهمره مندنمد ،وابسمتگی
بسیار کمتری به مردم و جامعه دارند ،در همان حال نیز بر اثر سیاس های اقتصادی
ناشی از اقتصاد رانتی ،جامعه بیش از پیش به دول
ماهیم

وابسته میشود .از سوی دیگمر،

اقتصمادهای رانتمی همانگونمه کمه تمری لمین کمارل اقتصماددان متخصم

دول های رانتی معتقد اس  ،بحران زا اس

و نظام همای سیاسمی وابسمته بمه ایمن

منابع درآمدی رانتی را شکننده و ناپایدار می نماید .برخی بر این باورند که یکمی از
مهم ترین دالیل سقوط رژیم پهلوی وابستگی شدید آن به اقتصاد نف

و بمه هممین

ترتیب نوسانات جهانی این بازار بود(کارل.)8911 .12 ،
در یک دستهبندی رایج در ادبیات سیاسی خاورمیانه ،کشورهای ایمن منطقمه بمه
رانتی و شبه رانتی تقسیم میشوند .منابع درآمدی رانتی در ایمن کشمورها بیشمترین
درآمد دول های رانتی ،را تشکیل میدهد و دول
کشور بر ران

تکیه دارد .در کشمورهای دارای اقتصماد شمبه رانتمی ،رانم

مهمی از درآمد دول
دول

بمه طمور کلمی در گمذران اممور
بخمش

را تشکیل میدهد .برای نمونه مصر که بنابراین تقسمیم بنمدی

شبه رانتی اس  ،افزون بر صدور محدود گاز و نف  ،از مجمرای کممکهمای

خارجی ساالنه و نیمز درآممدهای رانتمی کانمال سموسز ،اقتصمادی شمبه رانتمی دارد
(میرترابی8914 ,؛  .)81در کشورهای شبه رانتی که دول
ران

عموماً از توزیع گسمترد

برای جلب وفاداری تودهها ناتوان بود ،این رژیم هما دچمار مشمکالت جمدی

شدند و در برخمی مموارد بمه سمقوط راس رژیمم منجمر گردیمد .در حمالی کمه در
کشورهای رانتی که دول

از قدرت مالی قابل توجهی بر خوردار اسم  ،رانم

بمه

کمک رژیم آمده و از گسترش اعتراضات عممومیپیشمگیری کمرد .بمه طمور مثمال،
شورای همکاری خلیج فارس بما اختصماص  02میلیمارد دالر بمه بحمرین و عممان

بررسی مؤلفههای

جلوی اعتراضات را گرف  .دلیل تداوم اعتراضات در بحرین ،ظلم و ستمیبمود کمه

شکلگیری و علل

شیعیان روا داشته بودند .یا عربستان با اختصماص  96میلیمارد دالر بمه

ناکامی قیامهای ...

علیه اکثری

بخشهای مختلف ،به ویهه ،در زمینه کمک به اشتیال و مسکن و جوانمان ،توانسم
قیامهایش را فرو نشاند ،کوی

نیز با پرداخ

( 77تا )11

مبالغ نقمدی بمه شمهروندان توانسم

تحرکات محدود مخالفان را کنترل کند( .زارعان)8981 ,
ساختار ناکارآمد اقتصادی خاورمیانه

برخی از صاحب نظمران مهمتمرین علم

اعتراضمات در خاورمیانمه را عواممل

اقتصادی مانند بیکاری ،شکاف عظیم اقتصادی ،افزایش هزینه های زندگی و فقمر و
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تبعیض می دانند .این افراد بر رشد جمعی

و ناتوانی حکوم

ها در ایجاد شمیل و

خدمات اجتماعی تاکید کرده و مهمترین شعارهای روزهای آغازین انقمالب را کمه
عمدتاٌجنبه اقتصادی داشته را دلیلی بر مدعای خود میداننمد( .نیماکوسی8988 ,؛ )88
چرا که نقطه آغاز حرک
وضعی

های مردمی در کشورهای عربی خاورمیانه از اعتراض بمه

نابسامان اقتصادی در این کشورها شروع شد و خواسته های اولیّمه ممردم،

بهبود شرایط معیشتی بود.
این وضعی

یعنی در کنار فقر فاحشی که در کشورهای عربی مشاهده میشود،

بخش کوچکی از جامعه بیش از حد متموّل هستند که غالباً این طیف از جامعمه در
زمره ی اقوام و نزدیکان خانواده هیات حماکم و افمراد ممرتبط بمه آنهما هسمتند .در
حقیق

یکی از دالیل آغاز جنبشها همین فاصل طبقاتی ،فقر و تبعیضی که حاکمان

دیکتاتور و حامیان آنها بر ملتهای عرب تحمیل نموده بودند ،می باشد.
بیکاری و عدم برخورداری اقتصادی

بیکاری یکی از معضالت بزرگ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقما بمه شممار
می آید که همواره به عنوان مشکلی عظیم و الینحل برای مردم در این جوامع اداممه
داشمته اس  .برای نمونه در لیبی با توجه به جمعی

نسبتا کمم این کشور ،ثممروت

نفتی آن سبب شده تا رقم درآمدسرانه آن به حدود  8هزار و  122دالر بمرسد و در
صدر جدول سرانه درآمدی در آفریقا قرار گیرد و از لحما شماخ

همای توسمعه

انسانی نیز لیبی در آفریقا اول اس  .بااین وجود ،تبعیض در اخمتصاص درآممدهای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

نمفتی برای رفاه و آسایش همه اقشار و در هممه منماطق لیبمی و همچنمین افمزایش
بیوقفه نمرخ بمیکاری درمیان جوانان ،از عوامل قیامهای مردمیاخیر این کشمور بمه
شمار میآمده .با توجه بمه ایمن کمه نزدیک به  92درصد جمعی
دارند و دوسوم جمعی
نف

لیبی زیر  89سال

آن نمیز زیمر سمی سال سن دارند ،اغلب کمارگران صمنع

لیبی از خارج تامین میشود .به گونه ای کمه پیمش از قمیام مردمیلیبی ،نزدیک

به یک و نیم میلیون تبعه خارجی در ایمن کشمور زنمدگی ممیکردنمد کمه کارکنمان
ممصری شاغل در لیمبی بیش از سایر کشورها گزارش شدهاند( .سممیعی اصمفهانی،
نوروزی نهاد.)8989 ,
علل ناکامی قیام های مردمی خاورمیانه
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بر اساس آنچه مطرح گردید مولفه های تاثیرگذار بمر شمکل گیمری قیمام همای

مردمی در کشورهای عربی خاورمیانه را باید در قالب یمک پدیمده اجتمماعی چنمد
بعدی فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی و اقتصادی در نظر گرف

که طی یک دوره ی زمانی

تدریجاً تکوین و قوام پیدا نموده اس  .بازنمایی جامعه شناسی این پدیده اجتمماعی
دربردارنده ی مولفه های چند بعدی متعدد معنایی و مادی اس
متقابل بر یکدیگر این وضعی
صرفاً ناشی از یک عل
گیری این وضعی

را بوجود آورده اس

که با تماثیر و تماثر

و نمی توان ایمن وضمعی

را

تک متییره دفعتاً شکل گرفته دانس  .فهم چگونگی شمکل

در قالب یک پدیده ی اجتماعی بما مولفمه همای متعمدد امکمان

اثبات منطقی ناکامی این قیام ها را بهتر نمایان می سازد ،چنانکه بمه دور از هرگونمه
قضاوت ارزشی منطقاً نمی توان در فهم عل

ناکامی این قیام ها نیز صمرفاً بمر یمک

عامل واحد تکیه نمود چرا که آنچنانکه در بررسی و بازنمایی شکل گیری این قیمام
ها با مولفه های متعددی روبرو هستیم ،در فهم علل ناکامی این قیام ها نیز عناصر و
مولفه های متعدد دخیل بوده اند که در این قسم

به بررسمی آن هما پرداختمه ممی

شود:
علل فرهنگی و اجتماعی ناکامی قیام های خاورمیانه
گسترش مطلق گرایی فرهنگی

عدم امکان تعامل و گفتگوی فرهنگی علی رغم وجود تفاوت همای فرهنگمی از
زاویه قومی ،مذهبی و نهادی در خاورمیانه از جمله یکمی از آسمیب همای فرهنگمی
منطقه خاورمیانه از دیرباز به شمار می آمده اس  .در هر دوره ای فرهنگ غالب در
یک جامعه بر مبنای تصوّر خودبرتر بینی ،نه تنها اجازه طرح و امکان تجلمی ظهمور
به سایر آموزه ها و پندارهای متفاوت فرهنگی که با باورهای فرهنگی حاکم یکسان

بررسی مؤلفههای

نبوده اند را مطلقاً نمی داده اند ،بلکه فرهنگ حاکم در جوامع عربی خاورمیانه حمق

شکلگیری و علل

حذف فرهنگ های متفاوت و تالش برای یکسمان سمازی فرهنگمی را در زممره ی

ناکامی قیامهای ...
( 77تا )11

اصول و حقو مسلم خود به شمار می آورده اس .
با ورود به عصر مدرنیته دول ها با اتخاذ الگوهمای فرهنگمی بمه سمبک غمرب
موجبات پیدایش بحرانهای فرهنگی را فراهم آوردهاند .بنابه گفت یکی از محققمین
عرب ،جنبشهای اسالمی که بیداری دینی را تبلیغ میکنند بدنبال بحرانهای عمیمق
فرهنگی و فکری میآیند .در جوامع مسلمان هم با الیای خالف
و حاکمی

و نابودی استقالل

سیاسی و رواج وابستگی به غرب و تقلید از آن روزبهروز بحمرانهمای

72

فرهنگی ریشه دارتر و گرایش مردم به جریانات بنیادگرا بیشتر شده اسم
8841؛ )912؛بنابراین می توان نتیجه گرف

(فیالنمی،

که یکی از مولفه های ایجاد این قیامها،

تقابل با فرهنگ غربی بود که حاکمان کشورهای منطقه اتّخاذ کرده بودند.
در حقیق

در کشورهای عربی خاورمیانه که قیام های مردمی در آنها بمه وقموع

پیوس  ،ما شاهد نوعی اعتراض نسب
داش

به فرهنگ حماکم کمه غالبماً ظماهری غربمی

بودیم ،امّا در جریان این قیام ها همیچ برناممه و حرکم

بالنمده ای در قالمب

توسعه ی فرهنگی در ایمن جواممع بمه صمورت عینمی ظهمور پیمدا ننممود و ممردم
نابسامانی های فرهنگی حاکم بر این جوامع را ناشی از حاکمیّ
جامعه خود می پنداشتند و خواستار تیییر وضعی
با فرهنگ رسمی حاکم و بازگش

باورهای غربمی در

فرهنگی موجود بر مبنای مبمارزه

به فرهنگ سنتی به منظور دستیابی به عظمم

اقتدار گذشته خود بودند .در این میان پ

و

از قیام های مردمی بما توجمه بمه وجمود

قبایل و گروه های متفاوت ،هر دسته و گروهی فرهنگ و آموزه های سنتی خمود را
به عنوان بهترین و مطلق ترین فرهنگ که امکان احیماء اقتمدار و عظمم

صمرفاً در

سایه ی آن معنا پیدا می کرد را می نگریستند .در نتیجه شاهد استمرار مطلق گرایمی
فرهنگی در قالب شکل دیگری هسمتیم کمه صمرفاً فماعالن آن دسمتخوش تیییمر و
دگرگونی شده بودند و سیاس

های حذف فرهنگ متفاوت و عمدم امکمان تعاممل

فرهنگی در این جوامع در دوره ی پ

از قیام ها نمه تنهما از میمان نرفم

بلکمه در

اشکال و قالب های خشن تری معنا و ظهور پیدا نمود.
گسترش تعارضات طبقاتی و قومیقبیلهای
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

شکاف قومیتی از جملمه شمکافهمای سمنتی اسم

کمه در جموامعی کمه دور

مل سازی را به خوبی نگذراندند فعال بوده و زمینم ایجماد کشممکشهمای شمدید
اجتماعی را شکل میدهد .خاورمیانه به دلیل عدم طی کردن شرایط گذار آن از ایمن
امر بسیار متأثر اس  .به عنوان مثال لیبی یک کشور سنتی و قبیلهای اس  .در اغلب
موارد ،گزارش شده اس

که در لیبی  802قبیله پر نفوذ و خانوادههایی وجود دارند

که از اعتبار و نفوذ زیادی در جامعه برخوردارند ،هرچند حمدود  92ممورد از آنهما
فعال تر از دیگران هستند ،امّا اغلب اعالم شده که جنگ های داخلی لیبی شمکلی از
درگیریهای قبیلهای اس  .همچنین کشور یمن جامعهای اس
رفتاری مردم به شدت از باف
28

سنتی کمه الگوهمای

قبیلهای آن متأثر اس  ،یا قبایمل در یممن در بعمد از

استقالل آن همیشه یکی از نیروهایی بوده که به همراه نیروهای نظامیاین کشمور در

ساخ

سیاسی وارد شده و درصدد حفظ یا تیییر آن از طریق فعالی

سیاسی مخالف که حمای
پ

قبایل دیگر را دارد ،برآمده اند.

از قیام های مردمی خاورمیانه در حقیقم

نظمم امنیتمی متصملب حماکم در

کشورهایی که با خیزش مردمی مواجه شده بودند ،در هم شکسم
عصبی

علیمه نیمروی

و زمینمه ظهمور

ها و تعارضات قومی م قبیله ای امکان تجلّمی پیمدا نممود .در ایمن حالم

امکان تعامل و گفتگو میان قبایل رقیب وجود نداش

و هر گروهی بر مبنمای حمق

پنداری خود ،با استفاده از هر ابمزاری تمالش بمرای حمذف رقبماء را در پمیش ممی
گرف  .طبیعتاً این وضعی

زمینمه ی بمروز ناهنجماری همای فرهنگمی و گسمترش

تعارضات قومی م قبیله ای پ

از قیام های خاورمیانه را در بر داش .

توسعه ی تفکّر دشمن پنداری و توطئه محوری

یکی از مشکالتی که گریبانگیر اکثر جوامع رو به توسعه میباشمد ،روی آوردن
به ذهنیّ

دشمن تراشی و فرافکنی و انداختن گناه کاستی ها به گردن دیگران اس

که در قالب تئوری توطئه در تحلیل وضعی

کنونی این جوامع کاربرد دارد .در این

تئوری رویداد کنونی یا تاریخی را نتیج نقش مخفیان گروهی دسیسهگر ممیدانمد.
پیروی از تئوری توطئه یا دشمن پنداری بیش از هر چیز ناشی از ضعف اسمتدالل و
منطق و عدم توانایی مسئوالن در اداره جامعمه اسم
نمیکند ،بلکه اعتبار و حیثی

و نمه تنهما دردی از ممردم دوا

نظامهای سیاسی را در فراسوی مرزها نیمز خدشمهدار

خواهد کرد (اثنی عشری8982 ,؛ .)88بر این اساس با گسترش ناآرامی ها و فضمای
نا امیدی باور به ناکارآمدی وضعی

موجود و عدم امکان سمامان دهمی شمرایط ،در

نزد مردم و مسئوالن جدید حاکم در کشمورهای خاورمیانمه ناشمی از توطئمه همای
دشمن تلقی گردیده و عمالً هیچ برنامه و اقمدام اجرایمی مناسمبی بمرای خمروج از
وضعی

موجود در نظر گرفته نمی شود .این حال

موجب سرخوردگی و تشمدید

ناامیدی در میان عامه مردم را رواج داده و سامان دهی وضعی

کنمونی را در قالمب

بررسی مؤلفههای
شکلگیری و علل
ناکامی قیامهای ...
( 77تا )11

یک امر فرا مدیریتی شناسایی کرده که اراده ی مسئوالن و مردم در سمامان دهمی و
مدیری

آن جایگاهی ندارد و تفکرات دشمن پنداری و توهم توطئمه در جامعمه را

بسط میدهد.
ترویج باور خودبرتر بینی و عدم امکان تعامل

در کشورهایی که قیامهای مردمی صورت گرفتمه پم

از آنکمه بمر سمر همدفی
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مشترک که همان اسقاط نظام سیاسی موجود باشد به تفاهم رسمیدند بعمد از آن بمه
اختالفاتی که در نگرشهایشان وجود داش

عل

به مشکل برخوردند و نتوانسمتند

همکاری و تعاملی را که در به راهانداختن قیام مردمیداشتند دنبمال کننمد .بماور بمه
خودبرتربینی فرهنگی و تعصب بر سر مواضع یکی دیگر از عوامل عمدم تعاممل در
بین گروههای اجتماعی در این کشورهاس  .در خاورمیانه یکی از مشکالتی کمه در
بین گروههای مذهبی م قومیتی وجود دارد ایمن اسم

کمه شاخصمههمای فرهنگمی

اجتماعی خود را در باالترین سط ارزیابی کرده و اعتقاد دارنمد کمه دیگمر اقموام و
گروهها باید ارزش ها و هنجارهای آنها را پذیرفته و آن را سرلوح کار خویش قرار
دهند و اصول و اساس زندگی خود را بر آن مبنا تنظیم کنند .ایمن تعصمب بمر سمر
ارزش ها و هنجارها باعث شد بسیاری از گروههای که در قیمام همای عربمی نقمش
داشتند هیچ گاه حاضر به مذاکره و تعامل در خصوص آنهما نشموند .ایمن گمروههما
معموالً نسب

به ارزشها و هنجارهای خود دیدگاهی مطلق دارند و چنمان بمر سمر

آنها پافشاری میکنند که امکان هیچگونه تیییری در آن ها وجمود نمدارد ایمن عمدم
پذیرش نظرات متفاوت امکان تعامل را عمالً از این جوامع دور کرده اس .
فقدان انسجام و گسترش فرقه گرایی

نبود یکپارچگی و وجود واگرایی در میان گمروههمای مختلمف نمهادی ،قمومی،
مذهبی و ملی میتواند موقعی
ازدس
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یمک واحمد سیاسمی را تما ممرز ازهمم پاشمیدگی و

دادن استقالل آن به مخاطرهاندازد و درضمن ،ممکن اس

از صحن جیرافیایی بینجامد(قوام8916 ,؛ )12؛ بنابراین ،جمعی

به محو آن دول
یک کشور ،هرقدر

همگنتر باشد ،زمین فعالی های مسالمی آمیز فراهم میآیمد زیمرا از فعالیم همای
فرقهگرایی مذهبی یا فرهنگ قبیله ای در آن کشور خبری نیس ؛ به همان میزان کمه
در یک کشور ،اقلی

قومییا مذهبی کمتری حضور داشته باشمد ،بمه هممان میمزان،

امکان همکاری افزایش مییابد و فعالی های جنبشهای اسالمیدر راستای انقمالب
و دگرگونی نظام حاکم قمرار نممیگیرنمد بلکمه رقابم

ایمن جنمبشهما در جهم

سهم خواهی از قدرت سیاسی قرارمیگیرد (توانا  ,میرحسینی8981 ,؛  .)888در قیام
های خاورمیانه شاهد حضمور گمروه هما ،قبایمل ،جریمان همای ممذهبی متفماوت و
مشارک
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اقوام مختلف بودیم که پ

از تیییر شرایط هر کدام از آن ها صرفاً تالش

می کردند اهدافی که برای آن ها در اولوی

قرار دارد را به عنوان هدف اصلی قیمام

معرفی نمایند و هرگونه اعتراض و مخالف

با این اهداف را به منزلمه ی ممانعی بمه

شمار می آورند که باید از میان برداشته شود .طبیعتاً در چنین شرایطی سیاس

های

انسجام شکننده این جوامع دستخوش تالطم بیشمتری گردیمده و رفتارهمای مبتنمی
برحذف رقیبان به عنوان دشمن زمینه ساز بسط و توسعه ی فرقمه گرایمی و تشمت
بیشتر این جوامع گردبدامری که خود به موجب ایجاد نا آرامی و خشون

بیشتر را

در این کشورها رقم زد.
علل سیاسی ناکامی قیام های خاورمیانه
تمامیّت خواهی و اقتدارگرایی افراطی جریان های سیاسی

در کشورهایی که قیامهای مردمی در آن ها اتفا افتاده اس
در میان تمامی جریان ها و گروه ها وجود داش

یک عامل مشترک

و آن میل به تیییر شمرایط حماکم

در این کشورها بود امّا به دنبال این تیییرات گروهها و جریانهمای سیاسمی هرکمدام
اصول و اهداف خود را متعالیترین هدف و اصول ممیداننمد و حاضمر بمه گفتگمو
برروی آنها نیستند و به نوعی گرفتار تمامی خواهی مطلق هستند و از سوی دیگمر
برای دستیابی به اهداف خود حاضر به استفاده از همر وسمیلهای ممیباشمند .هممین
تمامی خواهی و افراطیگری زمینههای همکاری برای پیشبرد و تعالی قیامهما را در
این کشورها از میان برده اس  .به جای آنکه برای ادامه حیات انقالبها با همکاری
اقدام به برنامه ریزی صحی صورت گیرد هرکدام به دنبال فاسق آمدن بمر دیگمران و
به دس

گرفتن اوضاع آن گونه که خود مایل می باشمند هسمتند .ایمن گمروه هما و

جریان های حاکم حاضر هسمتند بمرای دسمتیابی بمه ایمن موقعیم
خشون آمیزی نیز استفاده می کنند و طبیعتاً این وضعی

از همر وسمیل

منجر به آشوب و به نوعی

بررسی مؤلفههای
شکلگیری و علل

تشدید جنگ داخلی در بسیاری از این کشورها شده اس .

ناکامی قیامهای ...
( 77تا )11

گسترش فعّالیّت گروه های تروریستی

یکی از عواملی که بر ایجاد فضمای عمدم تعاممل در بمین جریمانهمای سیاسمی
می تواند تأثیرگذار باشد وجود ایدسولوژیهای افراطی بنیادگرا متفماوت و متعمارض
در بین این گروهها و جریانهای سیاسی میباشد .رابرت جروی

معتقد اس

یکی

از علل ضعف تحلیل تروریسم مبتنی برایدسولوژی نادیمده انگاشمتن ایمن مسمئله در
متون و ادبیات سیاسی میباشد .وی در اینباره مینویسد« :تروریسم مبتنی برمذهب
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مشکالتی برای علومانسانی مدرن ایجاد کرده اسم  ،زیمرا توجمهانمدکی بمه مسمئله
مذهب وجود داشته و بسیاری از متخصصان این حوزه عالقه کمیبه مباحث مربوط
به مذهب داشته اند( » .گوهری مقدم8918 ,؛  )800به عل

وجود ایمدسولوژیهمای

متفاوت و گاه متعارض به دلیل وجود اختالفات و موضمعگیمریهمای آنهما امکمان
تعامل در بین جریانهای سیاسی به وجود نمیآید .این عدم تعامل و پذیرش گمروه
های مخالف در جریان قیام های خاورمیانه بر مبنای حق پنداری و باور بمه درسم
و مطلق بودن امور خودی سبب شمکل گیمری گمروه همای تروریسمتی و گسمترش
فعّالیّ

آن ها بر اساس ترویج خشون

و استفاده از راه کارهای نظامی ،با هر هزینه

ای عمالً ثبات اجتماعی در کشورهای خاورمیانه کمه قیمام همای مردممی در آن هما
رواج داشته اسم

را کمامالً شمکننده و ناپایمدار نمموده اسم ؛در حقیقم

فعّالیّم

گروههای تروریستی در این کشورها جریان های سیاسی ممدنی را کمامالً بمه انمزوا
کشانده اس .
بی هدفی جریان های سیاسی و فقدان رهبری

یکی از دالیل سیاسی عدم موفقی

قیمامهمای مردممیدر خاورمیانمه را بایمد در

بیهدفی جریانهای سیاسی حاضر در این منطقه جستجو نمود .عمدهترین دلیل این
بیهدفی را نیز می توان در تفماوت فماحش مطالبمات گمروه همای سیاسمی در ایمن
کشورها دانس  .از نشانه های دیگر بی هدفی این جریان ها ،نوع جنگی اسم

کمه

تروریس های مذهبی به راهانداختهاند .این جنگها غیرعمادی ،غیرمتعمارف و غیمر
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متمرکزی که دارای هیچ هدف خاص سیاسی یما اجتمماعی نیسم  .ایمن گمروههما
برخالف جنگهای سابق ،هم دول ها و هم مل ها را هدف قرار میدهند .اعضمای
این گروهها اهداف جنگی خود را از میان مردم عادی انتخاب میکنند .این درگیری
ها صرفاً عامل گسترش بی ثباتی و پشیمانی بسیاری از مردممی کمه در برهمه ای از
زمان در شکل گیری این قیام ها نقش داشته اند را به وجمود آورده اسم  .در کنمار
این بی هدفی های سیاسی باید به فقدان رهبری منسجم در قیام های خاورمیانه نیمز
توجه شود .وجود رهبری و سمازماندهی از مهمتمرین شمرایط موفقیم
جمعی اس

اما در عمل چیزی که ما شاهد آن هستیم ،جنبش همای اعتراضمی ،بمه

رغم گستردگی و پیش روندگی جمدی ،فاقمد عنصمر رهبمری مشمخ
مراتبی در مفهوم سنتی آن اس
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همر عممل
و سلسمله

و هیچ حزب یا گروهی نیز نمیتواند به طور خماص

ادعای رهبری این تحوالت را داشته باشد( .واعظی8980 ،؛ )988

علل اقتصادی ناکامی قیام های خاورمیانه
عدم امکان استمرار فعالیت های اقتصادی

یکی از دالیلی که سبب عدم استمرار فعالی های اقتصمادی پم

از قیمام همای

خاورمیانه در منطقه را داشته اس  ،وابستگی منابع اقتصادی منطقه به فمروش نفم
بود .بسیاری از پهوهشگران بر تأثیر فرآینمدهای اقتصمادی بمر پیاممدها و تحموالت
سیاسی منطقه تمرکز کردهاند .به زعم این دسته ،رشد و توسعه اقتصادی ،پیونمدهای
اجتماعی سنّتی را از میان میبرد و آرزوهای دسم نیمافتنی را در میمان گمروههمای
اجتماعی ترویج میدهد .در دهه  8842که شاهد شکوفایی اسالم سیاسی در منطقمه
هستیم و از حیث اقتصادی نیز از اهمیم
اس  .بهای نف

زیمادی در منطقمه خاورمیانمه برخموردار

در هر بشکه به شدت افزایش یاف

و در نتیجه ،درآممد سرشماری

به هر یک از کشورهای اسالمیوارد شد .در بسیاری از این کشورها از جمله مصمر
و لیبی برنامه های نوسازی اقتصادی شتابانی در حال اجرا بود و هممین اممر باعمث
شد تا بسیاری از روستاییان مجبور به مهاجرت به سوی شهرها شوند .این موضموع
زندگی در شهرها که به شدت در معرض فرهنگ وارداتی غربی بود را دچار نموعی
آنومی یا بی هنجاری ساخ

و منابع سنتی اقتصادی ممردم را از میمان بمرد و اقشمار

سنتی را وادار به تامین معاش خود از طر دیگری نمود .در این وضعی

گروههای

ناراضی سنّتی چتر حمایتی را برپاکردند و این گروههای آسیب پذیر را پناه میدادند
امّمما اشممتیال ایممن دسممته از جمعیم

بممه مشمماغل غیممر مولممد و خممدماتی نتوانسم

زیرساخ های مناسبی برای فعالی های اقتصادی مستمر را برای آنها فراهم نمایمد.
منابع درآمدی حاصل از فروش نف
می شد که بر اساس نظر آنها در اولوی

بر مبنای اراده حاکمان در بخش همایی هزینمه
قرار داش  .این وضعی

سمبب نارضمایتی

بررسی مؤلفههای
شکلگیری و علل

بیشتر آحاد مردم شده و یکی از عوامل خیزش های مردمی باید تنگناهای اقتصمادی

ناکامی قیامهای ...

و معیشتی حاکم بر این کشورها به شمار آورد.

( 77تا )11

امّا پ
فرص

از قیام های عربی نه تنها وضعی

اقتصادی مردم بهبود پیدا نکرد ،بلکمه

های تامین معیشتی پیشین نیز به دلیل گسترش ناآرامی هما از میمان رفم

عمالً امکان و فرص

هرگونه فعالیّ

و

اقتصادی بمرای تمامین معماش از بسمیاری از

گروه های مردمی سلب گردید .استمرار این وضعی
م امنیتی زمینه ساز ،نه تنها از میان رفتن فرص

به دلیل بی ثباتی های سیاسمی

های پیشین ،بلکمه موجمب آشموب

های اقتصادی و گسترش مخماطرات معیشمتی بمرای ممردم شمد .طبیعتماً در چنمین
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اقتصادی ،فقدان برنامه ریزی و تعیین اهداف اقتصمادی

شرایطی .عدم امکان فعالی

اصالحی نا امیدی مردمی را به همراه داش
تحوّل در وضعی

که در این قیام مشارک

داشته و انتظار

اقتصادی خود را بمه واسمطه دگرگمونی و اصمالحات اقتصمادی

ناشی از این قیام ها را داشتند.
خروج سرمایه های خارجی

رشد جمعی

و نیاز بیشتر به منابع ،فرصمتهای اقتصمادی و تجماری بمرای رفمع

مشکالتی چون فقر ،گرسنگی ،بیکاری و انمرژی ،کشمورهای جهمان را وادار کمرده
اس

تا به فکر چاره جویی باشند .در این خصوص سه دسته از کشورها هستند که

به دالیلی ،چون توسعه نیافتگی در زمینههای اقتصادی و عمرانمی و صمنعتی ،رشمد
اقتصادی باال و نیاز به انرژی فراوان ،درآمد مازاد و نیاز به سرمایه گذاری برای رفع
بیکاری و صادرات محصوالت ،ناچار هستند به دنبال منابع مالی ،انرژی ،ممواد خمام
و بازارهای تازه باشند .با وجود اینکه خاورمیانه و قار آفریقا از نظر منمابع کمانی و
طبیعی در زمره ی غنی ترین سرزمین ها به شمار می آید امّا در عین حال به لحما
توسعه نیافتگی و فقر در ردیف عقب مانده ترین کشمورهای جهمان محسموب ممی
شود و پیش بینی میگردد .پ

از انقالب های اخیر و حاکمی

بمی ثبماتی در ایمن

کشورها بسیاری از سرمایه گزاران خارجی ،سرمایه همای خمود را از ایمن کشمورها
خارج نموده اند و عمالً هیچ انگیزه و رغبتی در میان سمرمایه گمذاران بمرای انجمام
سرمایه گذاری در این منطقه باقی نمانده اس
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و همیچ چشمم انمداز و برناممه ای از

طرف هیچ یک از کنشگران سیاسی و اقتصادی برای رفع این وضمعی
گردد .طبیعتاً این وضعی
امید به بهبود وضعی

اراسمه نممی

زمینه گسترش نارضایتی و یاس در نمزد عاممه ممردم کمه

اقتصادی از طریمق ایمن خیمزش همای مردممی را داشمتند را

گسترش و رواج می دهد.
نتیجه گیری
خیزش های مردمی خاورمیانه از جمله مهمترین تحوّالت منطقه به شمار میآید
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که تبعات آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم تمامی خاورمیانه را تح

تاثیر خمود

قرار داده اس  .با وجود اینکه در بیشتر تحقیقات صورت گرفته ،علّ

اصملی ایمن

قیام ها را ناشی از یک امر دفعتاً شکل گرفته و تصادفی به شمار می آورنمد ،امّما بما

بررسی مستندات علل شکل گیری این رخداد ،بر مبنای وجود مولفه های متعدد که
به صورت آشکار خود را نمایان می سازند ،در حقیق

این قیام ها ناشمی از مولفمه

های متعدد معنایی و مادی فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بر اساس تاثیر و تاثر متقابل
بر یکدیگر در ق الب یک امر فرایندی به شممار ممی آیمد کمه در خلمق ایمن پدیمده
اجتماعی دخیل بوده اند .در این میان می توان بمه مولفمه همایی نظیمر نارضمایتی از
وضع فرهنگی حاکم ،تعارض قومی و قبیله ای ،نظام امنیتمی و پلیسمی حماکم ،بمی
اعتمادی به نظمام همای حکمومتی ،حاکمیم

همای اسمتبدادی و سماختار ناکارآممد

اقتصادی در این کشورها اشاره نمود که هر کدام به نوبه خود در شکل گیمری ایمن
پدیده اجتماعی نقش داشته اند.
هم اکنون نیز پ

از سپری شدن چند سال از آغاز این قیام ها و با وجود انتظار

تحوّل و دگرگونی مثبتی که مردم از این خیزش ها داشتند ،تبعات و پیامد های ایمن
قیام ها نه تنها آثار مطلوبی را در منطقه بر جای نگذاشمته اسم  ،بلکمه بما بررسمی
اجمالی می توان به این استنباط دس

یاف

کمه ایمن خیمزش هما تبعمات منفمی و

زیانباری را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر جای گذاشته اس

که مجمدداً ایمن

تبعات منفی را نباید نیز بر اساس یک عامل خاص مورد ارزیابی قرار داد ،چمرا کمه
انحراف این خیزش ها از مسیر مطلوب نیز ناشی از دخال

عناصمر و مولفمه همای

متعدد فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی و تاثیر این ابعاد بر یکدیگر بوده اس
عدم مطلوبیّ

که سمبب

و ناکامی این قیام ها گردیده اس  .از جملمه مهمتمرین علمل ناکمامی

این قیامها میتوان به گسترش تعارضات قمومی و قبیلمه ای ،بسمط تفکّمرات توطئمه
محور ،ترویج خودبرتر بینی ،رشد فرقه گرایی ،تمامیّ
گسترش فعّالیّ

های اقتصادی اشاره

بررسی مؤلفههای

نمود که سبب نا امیدی و سرخوردگی بسیاری از آحاد مردم کشورهای عربی را در

شکلگیری و علل

بر داشته اس
از دس

گروه های تروریستی و از دس

خواهی جریان های سیاسی،

رفتن فرص

و در فرهنگ عامیانه مردم اصطالح بهار عربی مفهوم آغازین خمود را
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داده و هم اکنون مردم با ناامیدی از این قیام ها به عنوان خمزان عربمی یماد

می کنند.
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