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چکیده
بروز و گسترش قیامهای فراگیر در اواخر  2101در کشورهای عربی خاورمیانه که از آن با عنوان
ناآرامیهای عربی یاد میشود یکی از مراحل حساس تاریخی منطقه به حساب میآید .با تمرکز
بر روی شعارهای معترضین در طول ناآرامیهای مورد بحث مشزخ

خواهزد شزد کزه عمزد

نارضایتی جوامع عربی ریشه در نابسامانیهای سیاسی-اقتصادی این کشورها دارد .بررسی تاریخ
خاورمیانه بیانگر آن است که وضعیت سیاسی-اجتماعی جوامع عرب در طول تقریبا یز

سزد

اخیر برآیندی از اتصال محیطهای داخل و خارج است؛ ایزن ارتبزاب بزه گونزهای درهز تنیزد
میباشد که امکان جدایی آنها قابل تصور نیست .به عبارت دیگر ،شرایط درونی این دولتهزا از
اساس ،برای فه کامل چرایی بروز قیامهای عربی ضروری است سزاختار سیاسزی ،اجتمزاعی و
اقتصادی دولتهای عربی به عنوان ی

کلیت در بطن روابط بینالملل مورد واکاوی قرار گیزرد.

در این راستا ،با توجه به اشتراکات سیاسی ،فرهنگی ،هویتی و اقتصادی جوامع عربی و سرشزت
چندگانززه نززاآرامیهززای مززورد بحززث سسیاسززی ،اجتمززاعی ،اقتصززادی مقالززه حاضززر از من ززر
جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل به بررسی موضوع پرداخته است.
واژگان کلیدی :ناآرامیهای عربی ،دولت ،اقتصاد ،جامعه ،بینالملل.
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سو ناشی از کاستیهای داخل و از سویی دیگر متأثر از محیط بینالملزل مزیباشزد بزر ایزن
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مقدمه
باگسترش دومینوی ناآرامیها در خاورمیانه از شزان د کشزور موجزود در خاورمیانزه
مصر ،یمن ،اردن ،سوریه و بحرین به طور مستقی درگیر ناآرامی شدند .به طوری که
دولتهای مصر سحسنی مبارک و یمن سعلی عبداهلل صزال) سزاقط شزدند ،در اردن
مل

عبداهلل پادشا کشور در چنزد نوبزت مبزادرت بزه جزایگ ینی نخسزت وزیزر و

برگ اری انتخابات زود هنگام نمود ،سوریه دچزار جنزد داخلزی شزد و بحزرین بزه
8
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واسطه دخالت ن امی کشورهای شزورای همکزاری خلزیف سفزارس توانسزت مزوج
ناآرامی مورد بحث را مهار کند .از سویی دیگر عراق ،لبنان ،عمان ،فلسطین ،کویت و
عربستان نی شاهد اعتراضات پراکند بودند؛ که دولتها با ترکیب راهکارهایی چزون
تطمیع معترضزین سعربسزتان ،کویزت و عمزان  ،برکنزاری مقامزات اسزتانی و ایزالتی
سعراق  ،اعالم آمادگی نخست وزیر برای کنار گیری سحکومت خودگران فلسزطین ،
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بی توجهی مقامات و مشمول گذر زمان شدن اعتراضات سلبنان توانسزتند از بحزران
مورد بحث عبور نماید .با تمرکز بزر شزعارهای معترضزین در تجمعزات مزرتبط بزا
ناآرامیهای عربی مشخ

خواهد شد که نارضایتی جوامع عربی از ن زام سیاسزی و

شرایط اقتصادی از علل اصلی بروز قیامهای مورد بحث بود .برای مثال معترضزین در

انقالب یاسمن تونس شعار "مردم خواهان سزرنگونی ن زام هسزتند" سالشزعب یریزد
إسقاب الن ام سر دادند و یا در انقالب  21اکتبر مصر از شعار "نزان ،آزادی ،عزدالت
اجتماعی" سالعیش ،حریة ،عدالة اجتماعیة استفاد کردند .شعارهای مذکور که بیانگر
دغدغههای اصلی جوامع عربی در دور مورد بحث هستند در بر گیرنزد سزه حزوز
سیاست ،اقتصاد و اجتماع میباشد .در این رابطزه نهزاد دولزت متزولی امزر سیاسزت،
جوامع عربی ذینفع اصلی تصمیمات دولت و ن ام سیاسزی-اقتصزادی بزینالملزل بزه
عنوان ساختار در بر گیرند نهاد دولت مرجع اعتراضات مورد بحث بودند.
با توجه به توضیحات فوق ،به ن ر میرسد که ناآرامیهای عربی برآینزدی از اتصزال
دو محیط داخل و بینالملل بودند که در امتداد یکدیگر باعزث انباشزت نابسزامانی در
کشورهای دستخوش درگیری شدند .با این حال سؤال اصلی نوشزتار حاضزر الویزت

نقش محیطهای یاد شد در بروز ناآرامیها عربی میباشد .به عبارت دیگر ،کدام ی
از محیطهای داخلی یا بینالمللی نقش بیشتری در بروز ناآرامیهزای عربزی داشزتند.
فرضیه مقاله حاضر آن است که با توجزه بزه درهز تنیزدگی حزوز هزای موضزوعی
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در جهان مدرن و اتصال محیطهای داخلی و بینالمللی
در پرتو گسترش جهانیسازی طی دور پسا جند سرد امکزان تفکیز

محزیطهزای

مذکور از یکدیگر میسر نمیباشد .بزه طزوری کزه در ورای دغدغزه مزوج اول و دوم
جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل مبنی بر الویت محیطهای داخلی یا خارجی در
بروز حوادث باید از من ر اتصال سطوح به این موضوع نگریسته شود.
 .1جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل
جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل از جملزه ن ریزههزای نسزبتا جدیزد در حزوز
روابط بینالملل میباشد که پیشینه ظهور آن به دور پسا جند سرد باز میگردد .پایه
Mills

در کتاب تخیل جامعهشناختی

سThe Sociological Imagination

است که بزر

طبق آن تحلیلهای جامعهشناسان بایستی در پرتو تالقی سه بعد جهان بشزری یعنزی
ساختار ،تاریخ و بیوگرافی ارائزه گزردد .در ایزن بسزتر جامعزهشناسزی بایزد بکوشزد
سرگذشتهای فردی را در پیوند با تاریخ جمعی و گرفتاریهای شخصی را در پیوند
با مسائل عام اجتماعی تحلیل کند.
به عبارت دیگر میان سرگذشت فردی و تاریخ در بر گیرند آن پیوند ن دیکی وجزود
دارد .به تعبیر میل "زندگی ی

فرد و تاریخ ی

جامعه بدون درک هر دو قابل فهز

نیستند" .فقط در صورتی میتوانی دریابی چرا چنین هستی که خود را در متن عصر
خود قرار دهی و تاثیری را که جامعه و دگرگزونیهزای تزاریخی آن بزر مزا گذاشزته
دریابی ؛ تاریخی که خود نی در شکل دادن به آن سهی بزود ایز  .بزه عبزارت دیگزر
تاریخ جمعی افراد و سرگذشت فردی انسانها دارای رابطه دوجانبه هستند .در پرتزو
ایززن نگززرش جامعززهشناسزی تززاریخی روابززط بزینالملززل بززه عنززوان زیززر مجموعززه
جامعهشناسی تاریخی به دنبال عملیاتی نمودن نسخه تحلیل اجتماعی کالسزی

میلز
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ن ریه مذکور مبتنی بر دیدگا ارائه شد توسط چارل رایزت میلز س

Charles Wright
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در حوز بینالملل است .به عبارت دیگر ،نحله مورد بحث بزه دنبزال بررسزی نقزش
حوز بینالملل در تغییرات اجتماعی در هر دو سط) داخلی و خارجی است .در این
چارچوب ،همانگونه که میل بین فرد و مشکالتش از یز

سزو و عوامزل اجتمزاعی

دربرگیرند وی از سویی دیگر ارتباب برقرار میکند جامعزهشناسزی تزاریخی روابزط
بینالملل نی معتقد است که بین وقایع سیاسی داخلی و دولت-جامعه از یز

سزو و

عوامل دربرگیرند آنها یعنی اجتماع ،تاریخ و عرصه بینالملل از سویی دیگر ارتبزاب
01
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تنگاتنگی وجود دارد .بر این اساس ،در جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل مثلزث
میل از "ساختار-تاریخ-بیوگرافی" به "ساختار-تزاریخ-بزین الملزل" تغییزر مزییابزد
سHobson et al., 2010: 2-3

 .جامعهشناسزی تزاریخی روابزط بزینالملزل بزه ثبزات و

استقالل ن ام بینالملل بزاور نزدارد .در ایزن چزارچوب ن زام بزینالملزل سزاختاری
اجتماعی و مله از جامعه بینالملل است که در پرتو تغییر ساختارهای اجتماعی در
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طول زمان دستخوش تغییر میگزردد .در ایزن میزان نکتزه اصزلی ثبزات سزاختارهای
اجتماعی به عنوان اب ارهای تعاملی انسانهاست که ظرف کنشهزای بشزری هسزتند.
بعد دوم جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل عامل تزاریخ اسزت کزه نشزان دهنزد
تغییر و تحول در ن ام بینالملل میباشد.
بدین معنا که روابط بینالملل در سراسر تاریخ سرشار از تغییر و تنوع است .اگر چزه
ممکن است که پدید های سیاسی – اجتماعی در بستر بلند تاریخ شزبیه بزه یکزدیگر
باشند اما با توجه به تغییر الگوهای اجتماعی به هیچ وجه یکسزان نخواهنزد بزود .بزه
طور مثال وضعیت آنارشی

ن ام بینالملل در دور کنونی به هیچ روی شبیه به دور

یونان باستان نیست چرا که ظرفیت دولتها و همچنین جوامع در دور های یاد شزد
یکسان نمیباشدآخرین ضلع جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل حوز بینالمللل
است که تأثیر تعامل چندگانه ن ز هزای اجتمزاعی بزر برداشزتهزای مزا از سزاختار
اجتماعی و فرآیند تاریخی را به تصویر میکشد .به عبارت دیگزر بزینالملزل عرصزه
برخورد ساختارهای اجتماعی با تاریخ است که در نهایت فه ما را از حرکزت کلزی
جهان شکل میدهد و تکمیل میسازد .در این چارچوب ن ریه جامعهشناسی تاریخی

روابط بینالملل با فه ارتباطات بین سزاختار اجتمزاعی ،تزاریخ و حزوز بزینالملزل
تکمیل میشود؛ به طوری که ن ریه مذکور از یز

سزو مبتنزی بزر سزاختمان بز رگ

الگوهای پایدار اجتماع ی اسزت و از سزویی دیگزر بزه رویزدادهای خزاج و مزوج
حساسیت دارد .این نگرش ناشی از هستیشناسی متکثر جامعهشناسی تاریخی روابزط
بینالملل میباشد که سرچشمههای آن را باید در رویکرد کزل بزه جز ا تزاریخ و در
عین حال ج ا به کل جامعهشناسی دنبال کرد .با توجه به سرشزت اجتمزاعی حیزات
بشری مشکالت دولتها نی بایستی در پرتو اتصال محیطهای داخلی و بینالمللزی و
تاثیرات متقابل آنها مورد توجه قرار گیرد.
 .2چهره سهگانه ناآرامیهای عربی
ناآرامیهای عربی که برآمد از مشکالت تاریخی و عمومی جهزان عزرب بزود نقطزه
تالقی سه حوز  0دولت ،سیاستهای دولتی و ساختارهای دولت؛  2عوامل فعزال
ترکیب اجتماع در بستر تاریخی؛  9ن ام جهانی ،سیاسزتهزای متخزذ قزدرتهزای
ب رگ و نوع رفتار آنها با جوامع پیرامونی بود .بر این اسزاس ،ضروریسزت در وهلزه
اول تعاریف نسبتا متعارفی از هر ی

از مفاهی سهگانه یاد شد ارائه گزردد .دولل

سازمانی دارای حق استفاد انحصاری از اب ار قهریه درون جامعه ،مداخلزه در حزوز

اقتصاد و نهادهایی است که به واسطهآنها مداخله یاد شد صورت میگیزرد .اقتصلاد
ی

مجموعه در ه تنید از افراد ،سیاستها و بنگا ها است که رشزد هزدف اصزلی

آن محسوب میگردد  .الزم به ذکر اسزت کزه بزه دلیزل تفزاوت در قزدرت و ثزروت
بازیگران مؤلفه رشد در اقتصاد پدید ای نابرابر میباشد .عالو بر این ،اقتصاد متضمن
تحوالت اجتماعی ن یر تغییر هرم جمعیتی کشزور ،مهزاجرت جمعیزت روسزتایی یزا
اف ایش شهرنشینی است .بازیگران اجتماعی در بر گیرند منافع ،گرو هزا و طبقزاتی
هستند که ضمن تعامل با دولت و تاثیرگذاری بزر سیاسزت ،متزأثر از اسزترات یهزای
دولت میباشند  .ساختار م بور به هیف وجه در طول زمان ثابت نیست و با توجزه بزه
تغییر شرایط از حالتی به حالت دیگر تحول مییابد و هموار در حال زایش نهادها و
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اقتصادی ،چگونگی رفتارهای اقتصادی در طول زمزان ،بزازیگران اجتمزاعی و تغییزر

00

ساختاری اجتماعی جدید است .من ور از نظام جهانی فرصتهزا و محزدودیتهزای
پیش روی دولتها در ارتباب با حوز بینالملل میباشد که خزارج از کنتزرل دولزت
قرار دارد و تأثیر آن بر محیط داخلی منوب به سیاستهای دولت جهت بهزر بزرداری
از محیط بینالملل است .چنانچه مشاهد میگردد دولتها در مرک هر گونه فعالیزت
سیاسی-اجتماعی قرار دارند اما آزادی عمل آنها در انتخزاب سیاسزت و برنامزههزای
مختلف منوب به توانمندی محیط داخلی و دیگر بازیگران بینالملل است .به عبزارت
02
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دیگر ،دولت حد واسط بین جوامع داخل و جامعه بینالملل است س
2005: 11-31

Friedman et al.,

 .موفقیت اقتصادی-اجتماعی دولت در گرو اف ایش رفا بزرای تمزامی

افراد و برابری میان گرو های اجتماعی میباشد.
سه حوز مورد بحث نسبت به یکدیگر وابسزتگی متقابزل دارنزد؛ هزر حزوز ضزمن
تاثیرگذاری بر حوز های دیگر متأثر از آنها میباشد؛ بزه عبزارت دیگزر ،هزر یز

از
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بخشها به طور توامان علت و معلول بخشهای دیگر به حسزاب مزیآینزد .بزر ایزن
اساس هیچ ی

از بخشهای سه گانه فوق نسبت به دیگری از ارجحیزت برخزوردار

نیست .با آن که دولت بازیگر و مخاطب اصلی در ارتباب با جامعه داخل و بینالملزل
میباشد اما نهاد دولت در خالا شکل نمیگیرد بلکه متأثر از دو بخش مذکور اسزت.
به طوری که سیاستهای اقتصزادی توسزط نخبگزان سیاسزی تن زی و پیزاد سزازی
میگردد و منافع و جهتگیریهای ایدئولوژی

آنها بر رونزد عمزومی سیاسزتهزای

مذکور اثر میگذارد .در این رابطه گرو های ذینفع و به طور خاج طبقزات زمزیندار
به دنبال حفظ و ارتقاا منافع خود از طریق دولتها هسزتند س
12

 .در برخی از موارد نفوذ ی

Cammett et al., 2015:

بازیگر اجتماعی خاج سبرای نمونه نقش نیروهزای

ن امی در دولت مصر میتواند بسیار بیشتر از دولت باشد به طزوری کزه دولزت بزه
اب اری در دست گرو مورد ن ر بدل خواهد شد .با این حال دولتها نقزش بسز ایی
در شکلدهی به بازیگران و طبقات اجتماعی دارند؛ به طور کلی دولزت مزیتوانزد از
طریق ملیسازی منابع ،اصالحات سرزمینی و خصوصیسزازی اقزدام بزه بزاز توزیزع
مالکیت در سط) جامعه نماید؛ برای مثال هنگامی که دولتها تصمی بزه حمایزت از

حق مالکیت میگیرند بخش خصوصی تقویت خواهد شزد .برنامزههزای اقتصزادی و
اجتماعی نی در شکلدهی به بازیگران اجتمزاعی بزیتزأثیر نیسزتند .رشزد و افز ایش
درآمد موجب تقویت طبقه متوسط میگردد و حضزور یز

طبقزه متوسزط قدرتمنزد

باعث ایجاد تقاضا برای ارتقاا خدمات و آزادیهزای اجتمزاعی بیشزتر خواهزد شزد؛
عالو بر این ،رشد بخش خصوصی ،تقاضا برای حکومت مبتنی بر قانون را افز ایش
میبخشد .همچنین نرخ باالی بیکاری بین جوانان تحصیل کرد و افز ایش نزابرابری
درآمدی منجر به گسترش نارضایتی اجتماعی خواهد شد .در نهایت ،بستر جهانی نی
در بروز ناآرامیها بسیار حائ اهمیت است .در ایزن ارتبزاب تحمیزل الگزوی لیبرالزی
اقتصاد به کشورهای سراسر جهان از جمله دولتهای عرب خاورمیانه در طول چنزد
دهه اخیر نمونه آشکاری از تأثیرپذیری کشورها از ساختار اقتصزاد بزینالملزل اسزت
سHalliday, 2005: 294

 .عالو بر این ،نوسان قیمت نفزت در بازارهزای بزینالمللزی

مالی به کشورهای مادر و کاهش مشکالت اقتصزادی و تزنشهزای اجتمزاعی اسزت.
ارزهای خارجی مشوقهای صادرات را کاهش میدهد و فرار مغ ها بر هر دو حزوز
اقتصاد و سیاست تاثیرگذار است .سرمایهگذاری خزارجی یز

منبزع حمزایتی بزرای

بهبود وضعیت اقتصادی دولتها میباشد .از ن ر سیاسزی وابسزتگی یز

دولزت بزه

قدرتهای ب رگ و دنبالهروی از آنها موجب بیاعتبزار آن در محزیط داخزل خواهزد
شد .چنانچه مشاهد شد هر ی

از بخشهای مذکور حلقههای متصزل بزه یکزدیگر

میباشند و امکان بررسی مج ای نقش آنها میسر نیست.
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تاثیرات شگرفی بر سراسر خاورمیانه دارد .مهاجرت نیروی کزار باعزث انتقزال منزابع

01

سرشت دولتهای عربی

ناآرامیهای
عربی

تغییر ساختار اقتصادی-اجتماعی

01

تأثیر اقتصادی -سیاسی بینالملل

شکل  :1-1ابعاد سه گانه ناآرامیهای عربی

س ی ا س ت ج ها ن ی

 .3نهاد دول

در ناآرامیهای عربی

با آن که محیطهای داخلی و خارجی به طور توامان در شکلگیری حوادث در درون

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

ی

دولت تاثیرگذار میباشند اما تأثیرپذیری ی

دولزت از محزیط بیزرون تزا انزداز

زیادی منوب به انسجام محیط درون و توانمندی آن است .در این بستر محیط داخزل
نقش به مراتب پر رندتری نسبت به خارج دارد .به طور کلی نهاد دولت از دو من ر
در بروز ناآرامیهای عربی تاثیرگذار بود .از ی

سو این نهاد دارای مشکل سزاختاری

میباشد که ریشه در تاریخ ظهور ن امدولتهای منطقه دارد و از سویی دیگر بررسزی
عملکرد دولتهای درگیر طی دهه پیش از آغاز ناآرامیها نشزان از قزدرت و ضزعف
آنها بر حسب دسترسی به منابع زیر زمینی دارد.
 .3-1ظهور و تکوین نهاد دول

در خاورمیانه عربی

نهززاد دولززت مززدرن در خاورمیانززه عربززی میززراث حکمرانززی ام راتززوری عثمززانی و
قدرتهای استعماری اروپا سبریتانیزا و فرانسزه اسزت .بزه طزور کلزی ایزن نهزاد در
خاورمیانه عربی زایید تغییر پارادای از ام راتوری عثمانی به دولتهای مدرن و مج ا
میباشد که در نتیجه تغییر و تحوالت پس از جند جهانی اول و تقسزی خاورمیانزه
بین دولتهای استعمارگر اروپایی در شکل دولتهای ملی ظاهر شد .بر این اسزاس،
دولت مدرن در کشورهای عرب خاورمیانه از ابتدا به صورت نزاق

متولزد گردیزد.

اولین نقصان عدم تناسب بین مرزهای سرزمینی و ملزل تابعزه بزود .بزرخالف تزاریخ
اروپای غربی به عنوان خاستگا ن ام دولت مدرن ،دولتهای عربی از طریزق جنزد
میان ملل تابعه برای تعیین سرحدات مرزی خزود تعیزین نشزدند .بلکزه توافزق بزین
دولتهای استعمارگر اروپایی و روابط آنها با گرو ها و طبقزات اجتمزاعی قدرتمنزد
زمینه شکلگیری کشور و تعیین سزرحدات را فزراه نمزود

سGelvin, 2015: 155-6

.

دومین نقصان که با اولزی در پیونزد اسزت عزدم وجزود احساسزات ملزیگرایانزه در
کشورهای تاز تأسیس بود که مردم خود را برخاسته از ی

هویت خاج و متفاوت

با همسایگان ن یر زبان ،مذهب ،فرهند و  ...به عنوان عوامل پیوند دهند به یکدیگر
نمیدیدند .دولت ملی در اکثر بخشهای سرزمینهزای عربزی سبزه اسزتثناا مصزر یزا
مراکش که دارای تاریخ چند صد یا ه ار ساله هستند بدون گرایشات ملزی تأسزیس
شد

سHinnebusch, 2003: 5

.

ر ابطه ارگانی

بین جامعه و دولت حاک بود .بزه عبزارت دیگزر ،جریزان قزدرت در

دولتهای تاز تأسیس عربی خیابانی ی
به جامعه در حرکت میباشد

طرفه است که صرفا از باال به پایین سدولت

سKing, 2009: 3-17

 .پیروزی انقالبهای عربزی دهزه

 11و  11میالدی تا انداز زیادی روند مذکور را دستخوش تغییر نمود به طزوری کزه
زمینه ن دیکی جامعه و دولت در ن امهای دستخوش تغییر سمصزر ،سزوریه و عزراق
فراه گردید .از آنجایی که سرنوشت دولتهای مورد بحزث بزا آرمزان ملزیگرایزی
عربی پیوند خورد بود ،شکست اعراب مقابل اسزرائیل در جنزد شزش روز 0311
خط پایانی بر الگوی جدید کشورداری در سرزمینهای عربی و تدوام ن ام حکمرانی
مج ا از جامعه داخلی در این کشورها بود.
در ایززن ارتبززاب تحززوالت اقتصززادی-سیاسززی دهززههززای  11و  01مززیالدی موجززب
شکلگیر ی ن زام سیاسزی جدیزد در خاورمیانزه عربزی گشزت کزه از آن بزا عنزوان
پدرساالری جدید یاد میگردد .ن ام مورد بحث چارچوبی ترکیبی است که بزه طزور
توامان دارای مولفههای مدرن و سنتی حکمرانی میباشد و در ادامه سنت دولتمداری
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سومین مشکل دولتهای جدید خاورمیانه در دور پس از جند جهزانی اول فقزدان

01

رایف در خاورمیانه قرار دارد .به طور کلی اکثر رژی های عربی در فاصله زمزانی بزین
 0301-2101صرفا ی

ائتالف حکومتی محدود بودند که بر پایه ن ام حامی -پیرو و

متکی بر فرد یا ح ب واحد ادار شدند .در رژی هزای مزورد بحزث قزدرت سیاسزی
محدود به تعداد اندکی از افراد است به طوری که رژی های مذکور به طور مزداوم از
تمامی اب ارهای خود برای بقاا در قدرت استفاد مزیکننزد و بزا امنیتزی جلزو دادن
شرایط کشور به دنبزال محزدود نمزودن آزادیهزای فزردی و اجزرای سیاسزتهزای
01

س ی ا س ت ج ها ن ی

سرکوبگرانه خود هستند

سOsman Salih, 2013: 188

 .به عبارت دیگر ،این رژیز هزا

با هموار نمودن مسیر برای جانشینیهای خانوادگی ،نهادینهسازی رویههزای تبعزیض
اقتصادی-اجتماعی و همچنین محدود نمودن دیگر گرو های قومی-مذهبی به دنبزال
تثبیت حکومتهای مطلقه خود میباشند.
 .3-2عملکرد دول های عربی در دوره پیش از ناآرامی

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

اگر چه دولتهای عربی در منطقه خاورمیانه از ن ر ساختار حکومتی دارای شزباهت
هستند و در زیر مجموعه ن امهای اقتدارگرا دسته بندی میشوند اما آرایزش سیاسزی
منطقه از من ر اقتصاد سیاسی سمی ان دسترسی به منزابع زیزر زمینزی و سزاختار هزرم
جمعیتی تا انداز ای متفاوت است.
جدول  :5-5دستهبندی دولتهای خاورمیانهای دستخوش ناآرامی بر پایه منابع زیر زمینی و نیروی کار
دسترسی به منابع/برخورداری از نیروی کار

جمهوریهای

پادشاهیها

دموکراسیها

کشورهای دارای منابع کم و نیروی کار زیاد

مصر

اردن

لبنان

کشورهای دارای منابع زیاد و نیروی کار زیاد

سوریه ،یمن

-

عراق

کشورهای دارای منابع زیاد و نیروی کار کم

-

بحرین ،کویت ،عمان،
قطر ،عربستان سعودی
و امارات متحده عربی

-

کشورهای درگیر ناآرامیهای عربی که شاهد سرنگونی رژیز هزای حزاک یزا جنزد
داخلی بودند همگی در زیر مجموعه جمهوریهای فاقد منابع زیر زمینی قرار دارنزد.
رژی های سیاسی حاک بر این کشورها فاقد منابع کافی برای توزیع بزین جمعیزت و
مهار ناآرامیها بودند .البته این امر در مورد پادشاهی فاقد منابع اردن نی صادق است.

با این حال ،در ناآرامیهای عربی پادشاهیها نشان دادند که نسبت به جمهزوریهزای
از ثبات باالتری برخوردارند .وضعیت مذکور به معنزی مسزتثنی بزودن آنهزا در قبزال
ناآرامیها نبود بلکه مقاومت بیشتر آنها در برابر موج ناآرامی نسبت بزه جمهزوریهزا
ریشه در تفاوت ساختار ن ام حامی-پیرو و همچنزین شزکل ائزتالف اجتمزاعی ایزن
رژی ها دارد

سYom and Gause, 2012: 75-6

.

در مورد پادشاهیهای دارای منابع زیر زمینی این نکته باید مورد اشار قرار گیرد کزه
به استثنای قطر و امارات متحد عربی ،الباقی پادشاهیها ناآرامیهای عربی را تجربزه
کردند .در این بین پادشاهی بحرین که به شزدت مزورد اعتزرای شزیعیان بزه عنزوان
اکثریت جمعیتی این کشور قرار داشت به پشتوانه مداخله ن امی شزوراری همکزاری
خلیف سفارس و سکوت امریکا سبه دلیل استقرار ناوگان پنج دریایی ایزن کشزور در
بحرین توانست بر موج انقالبی سزوار شزود

سKatzman, 2016

و دیگزر کشزورهای

پیش از پرداختن به عملکرد دولتهای عربی این نکته باید مورد اشار قرار گیرد کزه
دایر حکمرانی ترکیبی از عوامل نهادی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اسزت کزه بزر
سازمانها و افراد اثزر مزیگزذارد  .در ایزن راسزتا ،نهزاد دولزت ضزمن در بزر گیزری
موضوعات سط) کالن ن یر سیاست ،تصمی گیری و روابط دولزت-جامعزه متصزدی
مدیریت رویهها ی اداری ،تدوین مقررات و اجرای آن ،سازوکارهای مشارکت جامعه
در سیاست ،شفافیت و پاسخگویی است و این عوامزل شاخصزههزای بزرای ارزیزابی
عملکرد حکمرانی به حساب میآیند .بنا بر آمار و اطالعات ارائه شد توسزط بانز
جهانی در مورد شاخ

حکوم

مبتنی بر قانون در طول سالهای  0330-2101که

نشاندهند ثبات چارچوبهای قانونی بوجزود آورنزد اطمینزان بزه ن زام سیاسزی و
تشویق کنند افراد ،گرو ها و شرکتها برای سرمایهگذاری اقتصادی در پزروژ هزای
ملی است ،کشورهای دارای منابع فراوان و نیروی کار اندک سپادشاهیها نفتی دارای
باالترین امتیاز در این شاخ

میباشند .ایزن در حزالی اسزت کزه کشزورهای دارای
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شورا نی به پشتوانه سرانه باالی منابع زیرزمینی در برابر ناآرامیها مقاومت نمودند.

07

منابع اندک و نیروی کار زیاد سمصر و کشورهای دارای منابع و نیزروی کزار فزراوان
سیمن و سوریه به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند
الزم به ذکر است که شاخ

سKaufmann et al., 2010

.

مذکور در سالهای منتهی به ناآرامیهای عربزی در هزر

سه گرو یاد شد با کاهش روبرو بود است اما کشورهای دارای منابع و نیروی کزار
زیاد در قیاس با میانگین بینالمللی شاخ

مورد بحث در وضعیت پزایینتزری قزرار

دارند و از این من ر وضعیت سایر گرو هزا بهتزر اسزت .از ن زر بررسزی کشزورهای
08

س ی ا س ت ج ها ن ی

منطقه در سزه گزرو یزاد شزد در سزال منتهزی بزه نزاآرامی س ، 2101لبنزان در بزین
کشورهای دارای منابع اندک و نیروی کار فزراوان ،عزراق در میزان کشزورهای دارای
منابع زیاد و نیروی کار زیاد و در نهایزت عربسزتان در بزین کشزورهای دارای منزابع
فراوان و نیروی کار اندک بدترین جایگا را به خود اختصاج داد اند .به طزور کلزی
در شززاخ

حکومززت مبتنززی بززر قززانون ،پادشززاهیهززا نسززبت بززه جمهززوریهززا و
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دموکراسیها وضعیت به مراتب بهتری از خود نشان میدهند.
در شاخ

حکومت مبتنی بر قانون کزه آمزار و ارقزام نشزان دهنزد وضزعیت بهتزر

پادشاهیهای نفتی است نقش منابع زیر زمینی و اثرگذاری حکومتها در پیاد سزازی
ظرفیت دولت مبه و نامشخ

است .در این راستا شاخ

اثربخشی حکوم

کزه

مبین توانایی دولت و نهادهای مرتبط با آن در تدوین و اجرای سیاستها و همچنزین
تاثیرگذاری دولت بر تمامیت سرزمینی تحت کنتزرل مزیباشزد وضزعیت کشزورهای
عربی خاورمیانه را در دور پیش از بروز ناآرامی عربی به طور مشخ
میکشد .بنا بر شاخ

اثربخشی حکومت که توسط بان

تر به تصزویر

جهانی ارائزه شزد اسزت

کشززورهای دارای منززابع فززراوان و نیززروی کززار انززدک سپادشززاهیهززا نفتززی دارای
مطلوبترین آمار در طول دهه پیش از شزروع نزاآرامیهزا مزیباشزند .در حزالی کزه
کشورهای دارای منابع ک و نیروی کزار زیزاد سمصزر و همچنزین کشزورهای دارای
منابع و نیروی کار فراوان سیمن و سوریه به ترتیب در رتبههزای بعزدی قزرار دارنزد
سKaufmann et al., 2010

 .از ن ر بررسی شاخ

اثربخشی حکومت در کشزورهای

عرب خاورمیانه کشور مصر در بین کشورهای دارای منابع ناچی و نیروی کزار زیزاد،

عراق در میان کشورهای دارای منابع فراوان و نیروی کار بزاال و در نهایزت عربسزتان
در بین کشورهای دارای منابع فراوان و نیروی کار ک  ،پایینترین جایگا را بزه خزود
نی وضعیت پادشزاهیهزا نسزبت بزه

اختصاج داد اند .به طور کلی در این شاخ

جمهوریها و دموکراسیها در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد و به عبارتی تأییزد
کنند صحت آمار مربوب به شاخ

حکومت مبتنی بر قانون است .شایان ذکر اسزت

که در اینجا من ور به طور خاج پادشاهیهای نفتی میباشد چرا که وضعیت اردن با
احتساب  1/0امتیاز در مقایسه با قطر با  1/3امتیاز در شاخ

اثربخشی نشزاندهنزد

شکاف بین پادشاهیهای نفتی و غیر نفتی است.
از دیگر شاخ

هایی که در ارتباب با بروز ناآرامیهای عربی مزورد توجزه مزیباشزد

اف ایش فساد و رفیقبازی در حوز اقتصاد کشورهای خاورمیانه است .در این راستا،
پ وهشگران وضزعیت نابسزامان اقتصزادی منطقزه را بزا فسزاد در حزوز سیاسزت و
دسترسی به فرصتهای اقتصادی موازنه داخلی را بزه نفزع رفقزای رژیز در داخزل
تغییر داد است .بنا بر آمار ارائه شد توسط نهاد شفافیت بینالملل پیرامون شزاخ
فساد در طول سالهای  2119-2102کشزورهای دارای منزابع و نیزروی کزار فزراوان
سسوریه و یمن از باالترین سطوح فساد برخزوردار بودنزد .در حزالی کزه طزی دور
مورد بحث کشورهای دارای منابع فراوان و نیروی کار پایین سپادشاهیها نفتی شاهد
فساد کمتری بودند .شاخ

مورد بحث در کشورهای دارای منزابع انزدک و نیزروی

کار زیاد سمصر در اوائل دهه  2111روندی ن ولی داشت اما در سالهزای منتهزی بزه
بروز ناآرامیها نشاندهند اف ایش است .عراق در میان کشورهای دارای منابع فراوان
و نیروی کار باال ،لبنان در گردونه کشورهای دارای منابع اندک و نیروی کار فراوان و
عربستان سعودی در دسته مربوب به کشزورهای دارای منزابع فزراوان و نیزروی کزار
پایین ،فاسدترین کشورها محسوب میگردند

سTransparency International

.

می ان استفاد از خشونت و سرکوب توسط دولتهزا از دیگزر شاخصزههزای مزورد
توجه در ارزیابی عملکرد آنها میباشد .با توجه به گرو های هزدف تحزت خشزونت
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معامالت روزمر اجتماعی پیوند زد انزد؛ ترکیزب فزوق نشزان از آن دارد کزه امتیزاز

09

دولت ،شاخ

سرکوب نقزش مشخصزی در محزدود نمزودن فضزا بزرای سزیاریت

اجتماعی و شکلگیری گرو های ذینفع دارد .عالو بزر ایزن ،ارتبزاب مسزتقیمی بزین
خشونت و سرکوب با تضعیف حق مالکیت وجود دارد؛ چرا که سرمایهگذار همزوار
در معری خطر مصادر و اجرای دلبخوا مقرارت میباشد .الزم به ذکر است که این
شاخ

متشکل از چند زیر مجموعه ن یر شکنجه ،مرگ فراقانونی ،زندانی سیاسی و

ناپدیززد شززدگی اسززت .همسززو بززا شززاخ
21
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هززای قبلززی در طززول سززه دهززه گذشززته

س 0300-2100دولتهای دارای منابع فراوان و نیروی کار ک از پایینتزرین سزطوح
سرکوب فی یکی برخوردار بودند در حالی که دولتهای دارای منزابع و نیزروی کزار
زیاد باالترین می ان خشونت را علیه مردمان خود به کار گرفتنزد س
2014

Cingranelli et al.,

 .در این میان ،اگر چه با شروع ناآرامیهای عربزی میز ان عمزومی سزرکوب و

خشونت در کشورهای مورد بحث اف ایش یافت اما این اف ایش در کشزورهای دارای

ناآرامیهای عربی :ریشههای اجتماعی در بستر تاریخی

سرانه منزابع زیرزمینزی بزاال شزدت بیشزتری را نشزان مزیدهزد .بزه عبزارت دیگزر،
جمهوریهای غیر نفتی در طول ناآرامیها گرایش بزه مراتزب کمتزری بزه سزرکوب
مردمان خود در قیاس با پادشاهیهای نفتی داشتند .در ایزن راسزتا کشزورهای مصزر،
یمن و عربستان سعودی بیشترین می ان سرکوب را در سه گزرو یزاد شزد در سزال
 2101به خود اختصاج دادند.
به طور کلی منطقه خاورمیانه در شاخ

آزادی سیاسی نسبت بزه دیگزر منزاطق در

جایگا پایینتری قرار دارد .در این ارتباب هم مان به تغییر ساختار سیاسی-اقتصزادی
اکثر کشورهای منطقه از اوائل دهه  0301می ان مشارکت در بیشتر دولتهای منطقزه
کاهش یافته است در این میان ،کشورهای دارای منابع ک و نیروی کار زیاد سمصزر و
لبنان در قیاس با کشورهای دارای منابع زیاد و نیروی کار کز سپادشزیهزای نفتزی
سطوح باالتری از اعطاا آزادی سیاسی را در طزول سزالهزای بزین  0300-2101بزه
نمایش گذاشتند .به مانند دیگر شاخصههای حکمرانی کشورهای دارای منابع فزراوان
و نیروی کار باال سسوریه و یمن در میان سه گرو یاد شد دارای پایینتزرین سزط)
آزادیهای سیاسی قرار دارند

سCingranelli et al., 2014

 .نکته جالب توجه آن اسزت

که از سال  2111سشزاید بزه دنبزال جنزد  93روز اسزرائیل-حز باهلل تزا شزروع
ناآرامیهای عربزی در سزال  2101سزط) آزادیهزای سیاسزی و احتزرام بزه حقزوق
شهروندی در هر سه دسته از دولتهای مورد بحث به شدت کاهش یافته است.
شایان ذکر است که در میان شاخ

های یاد شزد پیرامزون وضزعیت حکمرانزی در

خاورمیانه عربی در سال منتهی به بروز ناآرامی ،شاخ

آزادی سیاسی تنها شاخصزی

است که در آن دولتهای دارای منابع باال و نیروی کار پایین سپادشاهیهای نفتی در
جایگاهی پایینتری نسبت به دو گرو دیگر قرار دارند .البته ایزن وضزعیت در مزورد
کشورهای یاد شد نی یکسزان نیسزت؛ بزه طزوری کزه کویزت و بحزرین تزا زمزان
ناآرامیهای عربی نسبت به سایر همسایگان خود در منطقه خلیف فزارس آزادیهزای
سیاسی بیشتر به شهروندان خود اعطاا کردند .بنا بر آمار و اطالعزات ارائزه شزد در
مززورد وضززعیت آزادی سیاسززی در سززال  2101کشززورهای اردن و مصززر در بززین
نیروی کار فراوان و در نهایت قطر و امارات متحد عربزی سکزه شزاهد نزاآرامیهزای
عربی نبودند پایین ترین جایگزا را در بزین کشزورهای عزرب خاورمیانزه بزه خزود
اختصاج دادند.
مطالب فوق نشاندهند وضعیت نهاد دولت در خاورمیانه عربی پیش از بروز
ناآرامیهای مورد بحث است .به طور دقیقتر ناآرامیهای عربی از ی

سو در پرتو

تحوالت به وقوع پیوسته در طول سه دهه گذشته در کشورهای عرب منطقه حادث
گردید و از سوی دیگر ناشی از تغییر شاخصههای حکمرانی در طول دهه پیش از
بروز ناآرامیهای مورد بحث بود .آمار و اطالعات مورد اشار در شاخ

های فوق

بیانگر آن است که وقوع فراگیر ناآرامی در ن امهای جمهوری نسبت به پادشاهیها
امری تصادفی نیست بلکه شاخ

های یاد شد بیانگر وضعیت نابسامان کشورهای

مورد بحث در دور پیش از بروز ناآرامیها است .با توجه به نق

های تاریخی

دولت ملی در خاورمیانه عربی و همچنین کاستیهای اقتصادی-سیاسی اشار شد
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کشورهای ک منابع و نیروی کار بزاال ،سزوریه و یمزن از کشزورهای دارای منزابع و

20

در بخش شاخ

های حکمرانی ،نهاد یاد شد را باید از موثرترین بخشها در بروز

ناآرامیهای عربی به حساب آورد.
 .4نقش ساختارهای داخلی اقتصادی-اجتماعی در ناآرامیهای عربی
تصمیمات اقتصادی دولتهای عربزی در بسزتر تحزوالت سیاسزی ضزمن قزرار دادن
وضعیت اقتصاد کشورها در شرایط جدید باعث تغییر سزاختار اجتمزاعی گردیزد .در
این ارتباب تغییر در حوز های اقتصزادی و اجتمزاعی از یز
22
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سزو موجزب وخامزت

وضعیت اقتصادی در کشورهای عربی و جدایی بخش ع ی جامعه از ن زام سیاسزی
گردید و از سویی دیگر به تغییر ساختار اجتماعی و شزکلگیزری ائزتالف سراسزری
علیه دولتهای مورد بحث انجامید.
 .4-1سیر تحوالت اقتصادی در خاورمیانه عربی
خاورمیانه عربی از بدو تأسیس ن ام دولزتهزای مزدرن در منطقزه شزاهد سزه دور
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متفاوت اقتصادی در طول سزد اخیزر بزود اسزت؛ در دور اول س 0321-0311کزه
مصادف با سالهای اولیه اسقالل دولتهای منطقه میباشد اقتصاد کشزورهای عربزی
در ادامه روند ام راتوری عثمانی قرار داشت و با توجه بزه اکتشزاف ذخزایر نفتزی در
منطقه ،تأمینکنند مواد خام برای صنایع اروپایی در راستای تقسی کزار جهزانی بزود
سGelvin, 2011: 196

 .در این دور کشورهای مورد بحث با توجه به شزرایط خزاج

بینالمللی و وقوع دو جند ب رگ در سط) بینالملل صرفا به دنبال صادرات پر سود
مواد اولیه و تأمین مایحتاج داخلی کشور بودند .به عبارت دیگر در این دور اقتصزاد
کشورهای عربی با توجه به نو ظهور بودن کشور و شرایط خاج بینالمللی تنهزا بزه
دنبال بقاا بود .دومین دور اقتصادی س 0311-0301هم مان بزا پیزروزی انقزالب در
کشورهای عربی و تغییر رژی های سیاسی از پادشاهی به جمهزوری سمصزر ،سزوریه،
عراق و یمن شکلگرفت .در این دور با توجه بزه گسزترش روحیزه ملزیگرایزی و
مبارز با نفوذ ام ریالیس در سط) بینالملل ،زمینه تغییر الگزوی اقتصزادی بزا هزدف
دستیابی به خودکفایی درکشورهای منطقه فراه گردید

سHinnebusch, 2012: 25

.

به طوری که در دور مذکور هر دوی ن امهای پادشاهی و جمهوری بزا ورود بیشزتر
در عرصه اقتصاد به دنبال توسعه اقتصادی کشور و اسزتقالل از ام ریالیسز اقتصزادی
اروپا بودند .در این چارچوب ،کشورهای منطقه اسزترات ی صزنعتیسزازی بزا هزدف
جایگ ینی واردات را در دستور کار قرار دادند و بر این اساس بیشتر منابع کشورهای
مورد بحث معطوف به پیاد سازی برنامه یاد شد گردید .اگر چه این برنامزه در دور
خود الگوی غالب تمامی محافل علمی اقتصاد در سراسر جهان به حساب میآمد امزا
در خاورمیانه قرین موفقیت نبود و قادر به مرتفع نمودن نیازهای وارداتی کشزورهای
درگیر نشد .در این بستر و با اف ایش شدید قیمت نفزت در اوائزل دهزه  11مزیالدی
نشانههای شکست الگوی یاد شزد و ضزرورت تغییزر پزارادای اقتصزادی در منطقزه
آشکار گشت

سCammett and Diwan, 2016: 82

.

سززومین و در عززین حززال آخززرین دگردیسززی اقتصززادی در منطقززه خاورمیانززه
شوک نفتی دهه  11میالدی بود .در این بستر ن امهای پادشزاهی و جمهزوری عزرب
خاورمیانه در پرتو نوسانات شدید قیمت نفت در دهه  11و  01میالدی دچار بحزران
شدید مالی و ناگ یر از تغییر ن ام اقتصادی گردیدند .در این ارتباب کشورهای مذکور
با توجه به توصیه نهادهای پولی و مالی بینالملل گام در مسیر اقتصاد بازار و اجزرای
برنامه آزادیسازی اقتصادی نهادند.
برنامه یاد شد کزه ریشزه نزاآرامیهزای عربزی در دسزامبر  2101شزناخته مزیشزود
سBeschel and Yousef, 2016: 264

 .بززه دنبززال کمرنززد نمززودن نقززش دولززت در

برنامههای اقتصادی کشور و اف ایش جایگا طبقات مختلف اجتماعی در اقتصاد بزود.
حال آن که فقدان طبقات اجتماعی مستقل و قوی در جوامع عربی و همچنین بحزران
مشروعیت در کشورهای مورد بحث مانع تحقق اقتصاد لیبرالی و کاهش نقش دولزت
در عرصه اقتصاد داخلی گردید .به طوری کزه دولزتهزای عربزی بزا ایجزاد ائزتالف
کوچ

و محدود متشکل از عناصر دولتی ،نخبگان سرمایهدار و طیفهای منتخبی از

طبقه متوسط به دنبال پیاد سازی برنامه اقتصاد سرمایهداری بودند .نتیجه کار با توجزه
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س 0301-2101ناشی از تغییر و تحوالت اقتصزادی در سزط) بزینالملزل در نتیجزه

21

به رجحان ارتباطات بر اصول اقتصاد لیبرالی در این کشورها چی ی ج سزرمایهداری
رفاقتی

سCrony Capitalism

نبود .عبارت سرمایهداری رفاقتی برای توصیف حرکزت

کشورهای عربی به سوی اقتصاد لیبرالی به کار میرود که طزی آن رشزد و پیشزرفت
اقتصادی بیش از آن که ناشی از اف ایش بهر وری ،شایسهساالری و هزوش اقتصزادی
باشد ریشه در عمزق ارتباطزات بزا حلقزه نخبگزان سیاسزی داشزت .بزه طزوری کزه
فرصتهای اقتصادی با هدف تضعیف مخالفین صرفا در اختیزار حلقزه محزدودی از
21

س ی ا س ت ج ها ن ی

پیروها قرار میگرفت که دارای ارتباب ن دی
2013: 2

با بازیگران سیاسی بودند س

Chauffour,

.

در این راستا ،رژی های اقتدارگرا با توجه به بحران مشروعیت مورد اشار در سزطور
فوق مشوقهای اقتصادی را صرفا محدود به رفقایی نموند کزه از حکومزت حمایزت
میکردند .در این میان ،حج ب رگی از شرکتهزای کوچز

کزه امکزان حمایزت از
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مخالفین سبعضا اسالمگرا در آنها میرفت از دایر حمایت دولت کنار گذاشته شزدند
سCammett and Diwan, 2016: 80-8

 .در ایززن بسززتر ،سززاختار هززرم اقتصززادی در

کشورهای عربی بزا قرارگیزری تعزداد معزدودی از شزرکتهزای بز رگ وابسزته بزه
خانواد های دارای ارتباب ن دی

با حکومت سن یر ترابلسی در تونس ،احمزد عز در

مصر و رامی مخلوف در سوریه در رأس و همچنین حجز کثیزری از شزرکتهزای
کوچ

و مستقل در قاعد هرم به طور آشکار نامتقارن گردید.

فقدان حضور شرکتهای میانه در هرم یاد شد تزاثیر مخربزی بزر سزاختار اقتصزادی
کشورهای مورد بحث داشت .این عدم تعادل از ی

سو باعث اف ایش سزه بخزش

دولت و از سویی دیگر کاهش حضور بخزش خصوصزی در فعالیزتهزای اقتصزادی
گردید .محدودسازی بخش خصوصی نه تنها باعث کنارگذاری نیزروی کزار فعزال و
توانا از بازار کار بود بلکه موجب ممانعزت از نزوآوری و رشزد سزازند گردیزد .بزه
طوری که ریشه ناتوانی سرمایهداری رفاقتی کشورهای عربی در ایجاد مشاغل جدیزد
به حذف بخش خصوج و محدودسازی شدید آن باز میگزردد .بزه عبزارت دیگزر،
حفظ ی

بدنه سنگین اقتصادی فاقد خالقیت و نوآوری به واسطه ارتباطات سیاسی،

محدود نمودن بخش ب رگ خصوصی از طریق تبعیض در اعطاا مشوقهای اقتصادی
و دسترسی به منابع مالی و در نهایت فقدان بنگا های اقتصادی متوسط توانایی بخش
خصوصی را برای تبدیل شدن به بخش سیاسی تاثیرگذار و منبع پویایی اقتصزادی در
طول زمان تضعیف نمود

سShehata, 2014: 86-90

 .وضعیت مذکور به ایجاد احساس

ناامنی شدید اقتصادی ،اف ایش نابرابری و عدم وجزود عزدالت اجتمزاعی در جوامزع
عربی انجامید .به طوری که برنامه تعدیل اقتصادی کشورهای عربی در طول سه دهزه
مورد بحث س 0301-2101زمینه را برای شکلگیزری سزرمایهداری رفزاقتی و رشزد
احساس یاد شد فراه ساخت.
 .4-2تغییر ساختار اجتماعی در خاورمیانه عربی
شرایط اقتصادی مذکور در ی

بستر اجتماعی شکلگرفت که به واسزطه تصزمیمات

حکومتی در طول دور مورد بحث شاهد تغییر ساختار و جابجزایی نقزش بزازیگران
آزادسازی اقتصادی یاد میشود تأثیر فراوانی در شزکلگیزری نزاآرامی و قطزببنزدی
جوامع مورد بحث داشت .به طور کلی تغییر ساختار اجتماعی در کشورها طزی بزاز
زمانی کوتا مدت بیش از آن که جریانی خودجوش و برآمد از موازنه بین گرو ها و
طبقات درونی اجتماع باشد وابسته به دولتها به عنوان عامل توزیع منابع اسزت .بزه
عبارت دیگر ،دولتها در راستای منافع خود و جلب حمایت مردمی ،از طریق توزیع
منابع اقدام به تغییر ساختار اجتماعی مینمایند

سFarsoun, 1997: 11-27

 .به طور کلی

تغییر ساختار اجتماعی در کشورهای عربزی طزی دور مزورد بحزث س0301-2101
برآیندی از سه جریان توامان کمرند شدن حمایت دولت از طبقه متوسط ،رشد نرخ
جمعیزت در دهزه  01مززیالدی و تغییزر ماهیززت جریزانهزای اسززالمگزرای فعززال در
کشورهای مذکور از ن امی به اجتماعی بود.
با آغاز برنامه آزادسازی اقتصادی در اکثر کشورهای عربی در اوائل دهزه  01مزیالدی
اهمیت طبقه متوسط نو ظهور که به واسطه گرایشزات حزاک در سزط) بزینالملزل و
همچنین پیروزی انقالب در جمهوریهای پوپولیستی طی دهههای  11و  11مزیالدی
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بود .تغییر ساختار اجتماعی در جوامع عربی که از آن به عنزوان نتیجزه فرعزی برنامزه

21

اف ایش یافته بود تن ل یافت .در الگوی جدید سیاسی -اقتصادی دولتها بزیش از آن
که به حضور میلیونی تود مردم در خیابانها نیاز داشته باشند با تخصی

یارانههزای

سوختی و مواد غذایی سعی در مهار طبقزه متوسزط و جلزب حمایزت آنهزا داشزتند.
شرایط مذکور به جهت تن ل جایگا و حذف طبقه متوسزط از ائزتالف حکزومتی بزه
نارضایتی طبقه مذکور انجامید؛ بر این اساس ،به واسطه انت ارات بجای ماند از دور
گذشته و فقدان چش انداز بهبود وضعیت اقتصادی-سیاسی در آیند ن دیز  ،بخزش
21
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ب رگی از طبقه متوسط در جهان عرب به وی در جمهوریها به مخالفین ن زام بزدل
گردیدند .با گذشت زمان و تشدید برنامه آزادسزازی اقتصزادی در کشزورهای عربزی
فشار بر طبقه متوسط اف ایش یافت به طوری که شرایط مذکور باعزث تنز ل جایگزا
اجتماعی طبقه متوسط پیشین و ن دیکی آن به طبقه زیر متوسط و ن دیکزی بزه طبقزه
فقیر جامعه شد

سDiwan, 2013: 7-8

.
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عالو بر این ،کاهش چش گیر سط) درآمد طبقه متوسط باعث شکلگیزری فسزاد در
بدنه اداری کشور و به طور خاج در بخشهای بهداشت و آموزش گردید کزه ایزن
امر به نوبه خود به اف ایش نارضزایتی در کشزورهای مزورد بحزث دامزن زد .در ایزن
راستا ،اجرای برنامه گذار اقتصادی به سرمایهداری لیبرال موجب قطبی شزدن جوامزع
عربی بین بخش کوچ

ثروتمند و ب رگ فقیر گردید ،به طوری که طبقه متوسزط در

الگوی جدید جای خود را به طبقه کوچز

ثروتمنزد داد .بزر ایزن اسزاس ،یکزی از

پایههای تغییر ساختار اجتماعی در جوامع عربی کمرند شدن نقش طبقزه متوسزط و
کنارگذاری بخش عمد ای طبقه مذکور از معادالت سیاسی-اقتصادی بود.
منطقه عمدتا عرب خاورمیانه طی دهه  01میالدی شاهد نرخ رشد ف آینزد جمعیزت
بود که این مه در دور های آتی زمینزه بیکزاری جوانزان ،نارضزایتی اقتصزادی و در
نهایت عدم تناسب بین ظرفیتهای موجود اقتصادی و نیروی کار موجود در بزازار را
فراه ساخت .دولتهای عربی اگر چه به واسطه ظرفیت محدود اقتصزادی قزادر بزه
جذب نیروی جوان نشدند اما در حوز آموزش و فراه نمودن امکان تحصیل بزرای
جمعیت مذکور موفق عمل کردند .به طوری که از د کشور برتر که در طول  3دهزه

گذشته بیشترین اقدامات را در حوز توسعه انسانی بزه عمزل آورد انزد پزنف کشزور
متعلق به جهان عرب است .صرف ن زر از مالح زات مربزوب بزه کیفیزت آمزوزش،
گسترش دامنه آن به نوعی منجر به انقالب خاموش در کشورهای مورد بحث گردید؛
به طوری که باال رفتن سط) آموزش به انقالب انت ارات در جهزان عزرب دامزن زد.
برخالف اروپای غربی که درگیریهای طبقاتی در بستر تاریخی موجب تغییر سیاسی
شد خاورمیانه شاهد تعاری نسلی برای تغییر در حوز سیاست است .نسل تحصزیل
کرد جدید در خاورمیانه بزا توجزه بزه افز ایش ارتباطزات در پرتزو گسزترش مزوج
جهانیسازی از ابتدای دهه  0331در سط) بینالملل به مقایسه وضعیت خود با دیگر
جوانان در سراسر جهان پرداخت .این امر با توجزه بزه محزدودیتهزای تحمیلزی از
سوی ن ام حکومتی در حوز سیاسی -اقتصادی عاملی برای جدایی جوانزان از ن زام
حاک و تبدیل شزدن بزه نیزروی متعزاری بزالقو گردیزد س
.

در جریان ناآرامیهای عربی جمعیت جوان تحصیلکرد و بعضا سکوالر بزار اصزلی
تقابل در ن ام حکومتی را بر دوش داشتند و باعث آغاز فصلی جدیزد در سرنوشزت
سیاسی کشورهای عربی گردیدند .بر ایزن اسزاس ،تغییزر در سزاختار هزرم جمعیتزی
کشور نیازمند توجه بیشتر دولتهای عربی و فراه نمودن زمینه جذب طبقزه جزوان
در دستگا سیاست بود؛ چرا که تغییر مذکور بدون تردید یکی از اصلیتزرین عوامزل
شروع و گسترش ناآرامی در موج انقالبی سال  2101به حساب مزیآیزد س
2014: 16-8

Langohr,

.

با آن که جریان اسالمگرایی شروعکنند و رهبر انقالبها نبود اما نقش غیزر مسزتقی
آن در هدایت ناآرامیهای مورد بحث غیر قابل کتمان است .به طور کلی جریانهزای
اسالمی طی دهه پیش از ناآرامیها از دو من ر بر تغییر سزاختار اجتمزاعی و جزدایی
طبقه متوسط از ن امهای اقتزدارگرا تاثیرگزذار بودنزد .اول -بزا توجزه بزه فشزارهای
بینالمللی بر ن امهای عربی برای محدودسازی فعالیت اح اب اسالمی در دور پزس
از  00س تامبر  2110جریانهای مورد بحث به واسطه سرکوبهای حکومتی و تغییزر
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2011

Adams and Winthrop,

27

شرایط بینالملل ،ایدئولوژی و تاکتی های خود را تعدیل نمودند .برای مثزال اخزوان
المسلمین در سال  2113تعهد خود را به قانون اساسی و ن ام مصر که ظاهرا مردم را
منشاا اقتدار سیاسزی کشزور مزیدانزد اعزالم نمزود
Hamzawy and Brown, 2010: 17

س ;Azarva and Tadros, 2007: 3

 .این تغییزر از یز

سزو بزه نگرانزی گزرو هزای

اجتماعی لیبرال از تصاحب قدرت توسط اح اب اسالمگرا پایان داد و از سویی دیگر
حربه دولتهای عربی بازی کنند با کارت مقابله با جریان اسزالمی را خنثزی نمزود.
28
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عالو بر این ،فعالیت جریانهای اسزالمی در حزوز خزدمات اجتمزاعی و اقزدامات
خیرانه باعث نفوذ آنها در جوامع عربی گردید.
دوم -برخی از جهتگیریهای اح اب اسالمگرا در خصوج وجود فسزاد و فقزدان
عدالت اجتماعی در رژی های عربی باعث جزذب طبقزات متوسزط و دامزن زدن بزه
نارضایتی آنها گردید .اعضاا جریانهای اصلی اسالمگزرا ن یزر اخزوان المسزلمین در
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مصر و شاخههای آن در دیگر کشورهای عربی متشکل از طبقه متوسط بودند کزه بزه
می ان زیادی از برنامه آزادسازی اقتصزادی متضزرر شزدند .در ایزن راسزتا ،بزا ظهزور
اح اب اسالمگرای میانه رو چون عدالت و توسعه در ترکیه ،النضزهه در تزونس و در
نهایت اخوان المسزلمین جدیزد در مصزر در سزالهزای ابتزدای دهزه  2111رویکزر
جریانهای اسالمگرا نسبت به اقتصاد بازار محور تعدیل شد .بر ایزن اسزاس کشزش
ایدئولوژیکی اح اب یاد شد در کنار سازگاری آن بزا اقتصزاد لیبرالزی و پشزتیبانی از
برنامههای حمایتی و در بر گیرند طبقزه متوسزط باعزث تثبیزت و گسزترش قزدرت
اح اب اسالمی در کشورهای عربی گردید.
 .5نقش ساختارهای خارجی اقتصادی -سیاسی در ناآرامیهای عربی
بیتردید اف ایش ف آیند ارتباطات جوامع بشری در دور پس از دهزه  31مزیالدی و
همچنین فعالیزت و کزنشگزری کشزورها در بسزتر جهزانی ،عزاملی مزؤثر در بزروز
ناآرامیهای عربی میباشند .در این ارتباب تأثیر محیط بینالملل بزر تحزوالت درونزی
دولتها ی خاورمیانه با توجه به مالح ات تاریخی یاد شد بزه دو بخزش سیاسزی و

اقتصادی تقسی میگردد که هر ی

بر روابط دولتها و جوامزع مربوطزه تاثیرگزذار

میباشد.
 .5-1تأثیر سیاسی نظام بینالملل بر مناسبات داخلی دول های عربی
اگرچه برقراری روابزط حزامی-پیزرو در دور پزس از دهزه  01مزیالدی مشزروعیت
دولتهای عرب خاورمیانه را به شدت تحتالشعاع قرار داد اما حرکزت دولزتهزای
م بور در مدار صل) امریکایی و پیوند ن دی

آنها با امریکا و اسرائیل در میان جوامع

عربی به عنوان وقایعی نامطلوب نگریسته شزد .رونزد افز ایش وابسزتگی کشزورهای
عربی به امریکا و همسو شدن با برنامههای آن در منطقه خاورمیانه نتیجه یه سلسله از
وقایع است که از گسترش نفوذ ایزاالت متحزد در دور پزس از جنزد شزش روز
 0311اعراب-اسرائیل در منطقه آغاز و با بیرون راندن صدام از کویت در سال 0330
به اوج خود رسید.
بازیگر ب رگ بینالمللی ،حمله عراق به کویت و اشغال آن ،موجب شکلگیزری یز
فرصت تاریخی برای امریکا گردید که نسبت به استقرار پایگا های ن زامی و حضزور
ثابت خود در منطقه اقدام نماید .در این راستا پیروزی جمهزوری اسزالمی ایزران بزه
عنوان کشور صادر کنند انقالب و مخالف با دولزتهزای عزرب دنبالزهروی ایزاالت
متحد و همچنین حضور صدام حسین در عراق و غیر قابل پیشبینی بودن اقزدامات
وی زمینه را برای استقبال رهبران عرب از ایجاد پایگا های ن امی امریکا فراه نمود.
به طوری که دولتهای عربی پایگزا هزای مزذکور را بزه عنزوان سزد محزافظ ن زام
حکومتی در داخل و خارج میدیدند .در نقطه مقابل ،جوامع عربی به دلیزل حمایزت
مستمر و همهجانبه امریکا از اسزرائیل و همچنزین روابزط حسزنه آن بزا دولزتهزای
سرکوبگر منطقه دیدگا متفاوتی نسبت به سیاستمداران عرب در خصوج حضزور و
فعالیت امریکا در منطقه داشتند

سKitchen, 2012: 57

.

در این ارتباب پیش از بروز و گسترش ناآرامی عربی در دسامبر  2101مواضع رهبران
عززرب در حمایززت از امریکززا و اسززرائیل موجززب اعتراضززات پراکنززد خیابززانی در
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پس از فروپاشی بلوک شرق در سال  0300و تبزدیل شزدن ایزاالت متحزد بزه تنهزا

29

کشورهای عربی گردید .به طوری که همبستگی با دومین انتفاضه فلسطینیان در سزال
 ،2111مخالفت با حمله مشترک امریکا و بریتانیا به عراق در سال  ،2119هواداری از
ح باهلل در جند  93روز نشانههایی از شکاف بین دولت و جامعزه در کشزورهای
عربی است .ن رسنجیهای صورت پذیرفته در کشورهای مورد بحث در دور پس از
جند اسرائیل-ح باهلل در تابستان  2111به عنوان آخرین واقعه بز رگ بزینالمللزی
منطقه پیش از بروز ناآرامیهای عربی نشزان دهنزد عمزق شزکاف یزاد شزد اسزت.
11
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اطالعات ارائه شد توسط موسسه ن رسنجی پیو

سPew

پیرامون محبوبتزرین رهبزر

عربی-اسالمی در دور پس از جند مذکور که طزی آن کشزورهای مصزر و اردن از
ی

سو و عربستان سعودی از سویی دیگر حز باهلل را مزته بزه مزاجراجویی و در

معری خطر قرار دادن منافع کشورهای عربی نمودنزد بیزانگر اخزتالف شزدید میزان
جوامع عربی و ن امهای حاک بر سر تحوالت منطقزهای بزود .در ایزن ارتبزاب سزید
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حسن نصراهلل دبیرکل ح باهلل لبنان در فراز تفاوتهزای فرقزهای سشزیعه-سزنی بزه
عنوان تنها رهبر واقعی جهان عرب و شیر عربی جدید

سNew Arab Lion

نامگزذاری

شد .نکته جالب توجه آن است که در رتبه بعدی پس از نصراهلل ،محمود احمدین اد
به عنوان دومین رهبر برتر عربی-اسالمی انتخزاب گردیزد س
Project 2010

PEW Global Attitudes

.

این ن رسنجی در ورای به تصویر کشیدن شکاف بین دولت و ملت در جهان عزرب،
نشاندهند دغدغه جمعیت عرب منطقه نسبت به اسرائیل و امریکا است .چرا که بزه
گفتزه ایززوب رأی بززه نصزراهلل نمززاد ایسززتادگی در برابزر اسززرائیل و آرای مززرتبط بززا
احمدین اد ناشی از مخالفت آن بزا امریکزا اسزت

سAyoob, 2011

 .بزر ایزن اسزاس،

نگرش منفی جمعیت منطقه نسبت به اسرائیل و امریکا و روابط دوستانه دولزتهزای
حاک با آنها را میتوان از عوامل تأثیر گذار در اف ایش عزدم مشزروعیت رژیز هزای
عربی و برانگی انند در ناآرامیهای عربی دانست.
نکته دیگری که در ارتباب با تأثیر سیاسی حوز بزینالملزل بزر کشزورهای عربزی در
خصوج ناآرامیهای عربی بایستی مورد اشار قرار گیرد فشار کشورهای غربزی بزر

اجرای دموکراسی و رعایت حقوق بشر اسزت .بزا پایزان جنزد سزرد برنامزه ارتقزاا
دموکراسی به الویت برخی از سازمانهای بینالمللی و دولتهای غربی در ارتباب بزا
کشورهای مورد بحث تبدیل شد است .اگرچه برنامه یاد شزد غالبزا تحزت الشزعاع
منافع منطقهای بازیگران بینالمللی قرار دارد اما این روند در نهایت موجب تغییراتزی
در ساختار سیاسی برخی از کشورهای منطقه ن یر پذیرش مخالفین در ن زام سیاسزی
کشورهای مصزر و ترکیزه ،تشزکیل گروهزای حقزوق بشزر در مصزر دوران مبزارک،
برگ اری اولین انتخابات شهرداریها در عربستان سعودی و واگزذاری حزق رأی بزه
زنان در کویت گردید

سGelvin, 2015: 37

.

در این ارتباب ،فشارهای بینالمللی در پذیرش اخزوانالمسزلمین در سزاختار قزدرت
مصر و پیروزی تشکل م بور در انتخابزات پارلمزانی مصزر در  2111بزیتزأثیر نبزود
س9Bedford Row, 2015

 .به عبارت دیگر حوز بینالملل در تسهی قدرت رژی های

است که شرایط ساختاری ناشی از پویزاییهزای محزیط بزینالملزل موجزب افز ایش
مشروعیتزدایی از رژی های عرب و همچنین تغییر استرات ی مخزالفین شزد اسزت.
به عبارت دیگر ،با مداخله بازیگران و سازمانهای بینالمللی زمینه بیثباتی رژی هزای
عربی و رشد گرو های مخالف ن ام فراه گردید.
 .5-2تأثیر اقتصادی نظام بینالملل بر مناسبات داخلی دول های عربی
در بخش اقتصادی ،نوسانات شدید قیمت نفت طی دهههای  11و  01مزیالدی نقطزه
عطفی در تغییر ساختار اقتصادی اکثریت کشورهای عرب منطقه محسوب مزیگزردد.
به طوری که این واقعه ضمن تغییر ساختار اقتصاد بینالملزل موجزب بحزران شزدید
اقتصادی در دولتها ی عربی سنفتی و غیر نفتزی شزد .پزیش از پزرداختن بزه نقزش
اقتصاد بینالملل بر بروز ناآرامیهای عربی اشار به این نکته ضرورت دارد کزه تزأثیر
بحران اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت با توجه به سزاختار اقتصزادی متفزاوت
کشورهای مورد بحث یکسان نبود .بدیهی است که کشورهای غیر نفتی در قیزاس بزا
کشورهای نفتی فشار اقتصادی به مراتب بیشتری متحمل شزدند .امزا بزه طزور کلزی
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اقتدارگرا با مخالفین از جایگا برجستهای برخوردار اسزت .تصزویر فزوق بیزانگر آن

10

وضعیت اقتصادی بخش کثیری از کشورهای عربی در نتیجه بحران مذکور تزا انزداز
زیادی دستخوش تحول گردید .در این ارتباب اکثر دولتهای مذکور برای رهزایی از
شرایط نابسامان اقتصادی بنا بر توصیه نهادها و مؤسسات مالی بزینالمللزی اقزدام بزه
تغییر سیست اقتصادی خود از ن ام دولتمحور و سوسیالیستی به ن ام اقتصزاد بزازار
نمودند .دولتهای یاد شد در راستای پیاد سازی برنامه اجماع واشینگتن دامنزهای از
سیاستهای نئولیبرالی ن یر کاهش تعرفهها ،عدم کنترل نزرخ بهزر و حزذف سزهمیه
12
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واردات را در دستور کار قرار دادند که سیاستهای یاد شد باعث اف ایش وابسزتگی
بیش از پیش کشورهای عربی به بازارهای جهانی گردید

سLawson, 2015: 457

.

گشایش اقتصادی کشورهای مورد بحزث در برابزر کاالهزای خزارجی طزی دهزه 31
میالدی موجب کاهش شدید قیمت کاالهای داخلی شد و دولتهای در حزال گزذار
به سوی ن ام اقتصاد بازار ناگ یر از اخذ وامهای خارجی و کاهش ه ینههای عمومی
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بودند .در این راستا برنامه ریاضت اقتصادی دولتهای عرب برای کزاهش ه ینزههزا
نی موجب تن ل استاندارد زندگی بخش کثیری از جمعیت در کشورهای مورد بحزث
گردید.
همگام با کوچ

شدن دولت در کشورهای عربی شبکهای از امتیازات شزکل گرفزت

که به واسطه ارتباب با نخبگان سیاسی به دنبال انعقاد قراردادهای پر سود بزینالمللزی
یا در اختیار گرفتن فرصتهای اقتصادی بدون مشارکت در فرآیند مناقصه واگزذاری
پروژ ها ی عمرانی بودند .رفتارهای فراقانونی مذکور به عنوان طبقه اقلیتی دیزد شزد
که به واسطه امتیازات یاد شد مافوق جامعه مدنی قرار دارد .تضزاد یزاد شزد نقزش
موثری در برانگیختن مخالفین به دلیل از دست رفتن جایگزا مزردم نز د حکومزت و
کمرند شدن توافقات اجتماعی داشت .برای نمونه در بین سالهزای  2113-0مصزر
شاهد شدیدترین ناآرامیهای کارگری در طول تاریخ این کشور بود؛ بزه طزوری کزه
بیش از  0/1میلیون مصری در تقریبا  2111تحصن کارگری مشارکت کردند س
2015: 160

.

Ritter,

با توجه به تصویر فوق فشارهای ناشی از اقتصاد بینالملل ،جوامع عربزی را در دور
پیش از ناآرامیها ی مورد بحث در شزرایط انفجزاری قزرار داد بزود بزه طزوری کزه
درگیری پلیس با دستفروش تونسی جرقهای برای انفجار در این کشورها بود .الزم به
ذکر است اگر چه تأثیر اقتصاد بینالملل بر کشورهایهای عربی دارای ریشه تزاریخی
میباشد به طوری که تمامی ابعاد اقتصادی کشورهای مورد بحث را در بر میگیرد اما
حوادثی مانند بحران ب رگ اقتصاد بین الملل در سال  2110نی در بروز نزاآرامیهزای
عربی بیتأثیر نبود .بدنبال بحران اقتصاد جهانی در سال  2110رونزد رشزد اقتصزادی
کشورهای دستخوش ناآرامیهای عربی تا سال  2101کاهش یافت؛ به طوری که نرخ
رشد کشورهای مورد بحث در سال یزاد شزد نیز پزایینتزر از میزانگین نزرخ رشزد
سالهای بین  2111-2110بود

سCammett et al., 2015: 4

 .عالو بر این ،یارانههزای

انرژی در کشورهای درگیر ناآرامی متأثر از قیمتهای بینالمللی اف ایش یافزت ،ایزن
عمومی و دستم د کارکنان در بخش دولتی گردید .با عبارت دیگر رکزود مزذکور نزه
تنها باعث اف ایش تورم بلکه موجب کاهش دستم د و خدمات بخش عمومی شزد و
از این حیث زمینه نارضایتی جوامزع عربزی را در دور پزیش از نزاآرامیهزای عربزی
فراه ساخت.
نتیجهگیری
ناآرامیها ی عربی نمونه مشخصی از حوادث در دور پسا جنزد سزرد اسزت کزه از
ی

سو نشان از جایگا دولتها در وضعیت نابسامان داخلی دارد و از سزویی دیگزر

تاثیرات ن ام بینالملل را بر شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بزازیگران مشزخ
میسازد .به عبارت دیگر ،سندی دال بر اثبات رابطه بین سزطوح داخزل و خزارج در
بروز حوادث درونی واحدهای سیاسی است .در این ارتباب رشد قدرت دولتهزا بزه
پشتوانه برخزورداری از قزدرت سزاختاری موجزب افز ایش تاثیرگزذاری بزر محزیط
بینالملل و کاهش آسیبپذیری در برابر آن خواهد بود .با نگاهی به تاریخ دولتهای
عربی در طول سد اخیر مشخ

خواهد شد که ضعف ساختاری دولتها تا انزداز
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اف ایش موجب فرسایش قدرت اقتصزادی دولزت در حزوز سزرمایهگزذاری بخزش

11

زیادی ناشی از عدم ارتباب یا پیوند ضعیف بین جوامع و ن ام سیاسی مزیباشزد .هزر
چند که در برخی دور ها ن یر دهههای  11و  11میالدی در جمهوریهزای نوظهزور
عربی و یا در دور پسا ناآرامی عربی دولتها برای ارضاا سیاسزی جوامزع در کوتزا
مدت ،کاهش خش جامعه و مهار امواج انقالبی اقدام به اجرای برنامههای پوپولیستی
نمودند .در مورد نقش ساختار اقتصادی و اجتماعی در بروز ناآرامیهای عربزی بایزد
به این نکته توجه کرد که اصوال ساختارهای یاد شد بیش از آن کزه برآینزد دخالزت
11
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دولت و اجرای سیاستهای فرمایشی باشد ناشی از سیر تکوین نهادهای و الگوهزای
اقتصادی-اجتماعی در بستر تاریخی اسزت .اتخزاذ تصزمیمات سیاسزی بزرای تغییزر
ساختار اجتماعی نتیجهای بهتر از تحوالت جوامع عربی در بر نخواهد داشت .چرا که
شکلگیری و فعالیت نهادها و الگوهای مذکور ی
ی

فرآیند محسوب میگردند کزه در

بستر بلند تاریخی نسبت به تصحی) و بازتولید خود اقدام خواهند کزرد .در ایزن
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راستا به ن ر میرسد اقدامات دولتها برای تغییر و تحول در حوز اقتصاد یا اجتماع
بایستی فارغ از دغدغههای سیاسی ،عدم اعطاا امتیاز به پزار ای از طبقزات اجتمزاعی
خاج و به طور مشخ

در باز زمانی دراز مدت صورت گیرد.

با توجه به جایگا قدرت در ن ام بینالملل ،بازیگران توانمند در جایگزا و موقعیزت
بهتززری بززرای تاثیرگززذاری بززر سززایر بززازیگران در جامعززه بزینالملززل برخوردارنززد.
بهر برداری از امکانات ن ام بینالملل برای اف ایش قدرت دولت زمینه ارتقاا جایگزا
ی

بازیگر در نردبان سلسله مراتب دولتها را فزراه خواهزد سزاخت .بزه عبزارت

دیگر استفاد از ظرفیتهزای ناشزی از هز اف ایزی در سزط) فراملزی باعزث کزاهش
آسیبپذیری دولتها در برابر ن

بینالملل خواهد شد .در این ارتباب ن ام بینالملل

بسته به رویکرد دولتها میتواند نقش مخرب و یا سازند در ارتقاا یا افول جایگزا
ی

کشور داشته باشته باشد.
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