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چکیده

هاي مردمي جهان عرب را درنوردید. در اثر  موج خيزش« بهار عربي»در جریان 
سه   ها، چهار حكومت عربي )تونس، مصر، ليبي و یمن( سرنگون شدند؛ این قيام

رو شدند و  حكومت )بحرین، اردن و تا حدي عربستان( با مشكالت جدي روبه
هاي عربي  ي دولت یك حكومت )سوریه( دستخوش جنگ داخلي گشت. بقيه

ها  چرا برخي از این خيزشرسند. پرسش این مقاله آن است كه  نظر مي باثبات به
كه سایرین ناكام ماندند. این  هاي حاكم شدند، در حالي موفق به سرنگوني رژیم

ها  حال كه عوامل بلندمدتي ریشه بروز این انقالب پژوهش بر آن است در عين
هاي غيرمنتظره خود را آشكار  شكل بحران اند كه در جریان بهار عربي به بوده

ها و بقاي برخي  كننده در سرنگوني برخي رژیم چه نقش تعيين  ساختند، اما آن
،  مدت بودند. براي رسيدن به این پاسخ دیگر را ایفا كرد، تركيب عوامل كوتاه

هاي مزبور در شش بخش سياسي، اقتصادي،  عوامل دخيل در بروز انقالب
اند. روش این پژوهش  گي، نظامي و خارجي بررسي شدهاجتماعي، فرهن

ي كشورهاي درگير در بحران نشان  مند تجربه اي است؛ مقایسه نظام مقایسه
هایي كه با مدیریت سياسي خود توانستند حمایت بخش قابل  دهد حكومت مي

را جلب كرده و نيز وفاداري   اي از مردم )حتي فقط یك اقليت قدرتمند( مالحظه
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خود حفظ كنند، از خطر سقوط رهایي یافتند.  ي اصلي ارتش را نسبت به بدنه
گيري از  گيري اجماع جهاني عليه خود و بهره ممانعت حكام از شكل

ي مهم در این زمينه بوده است  ي داخلي دو نكته هاي مناسب در حوزه تاكتيك
یج تدر گيري سقوط بن علي، به هاي عربي پس از خروج از شوك غافل كه دولت

  از یكدیگر آموختند.
 بهار عربي، اسالم، ارتش، تبعيض اجتماعي، مدیریت سياسي ها:کلیدواژه
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مقدمه

نام گرفت و « بهار عربي»اكنون، كه بيش از سه سال پس از حوادثي كه 
دومينوي انقالب را در برخي از كشورهاي جهان عرب در پي آورد، با 

فروكش كردن هيجانات ناشي از  ها وفرونشستن گردوغبار فروریزش رژیم
تر این حوادث و تحقيق در مورد برآمدن نيروهاي نوپدید، امكان بررسي دقيق

، ميوه فروش «محمد بوعزیزي»جوانب مختلف آن فراهم آمده است. خودسوزي 
آذر  72گرد تونسي، در اعتراض به ممانعت و آزار و اذیت پليس در  دوره

منزله چكاندن  ، به«سيدي بوزید»كوچك ( در شهر 7717دسامبر  12) 1835
كس )و از آن  اي براي فعال كردن مكانيزم یك جنبش عمومي بود كه هيچماشه

اعم از دانشگاهي یا  گران مسائل خاورميانه،  مداران و حتي تحليل جمله، سياست
 ,Scott, 2012: 314) (Cause IIIكشيد را نمي نگار( انتظار آن روزنامه

تظاهراتي كه در پي خودسوزي بوعزیزي رخ داد، بالفاصله پس از . &2011
(، به سراسر 7711ژانویه  11العابدین بن علي در تونس ) سرنگون كردن زین

جهان عرب تسري یافت؛ مصر، مراكش، ليبي، الجزایر، سودان و موریتاني در 
قسمت آفریقایي جهان عرب و اردن، كویت، عراق، لبنان، یمن، عربستان، 

ها و  خوش ناآرامي مان، بحرین و سوریه، در بخش آسيایي جهان عرب، دستع
تظاهرات وسيع مردم شدند. خيزش مخالفان در هر یك از این كشورها با 

نام « بهار عربي»چه  ترتيب در خالل آن رو شد. بدین سرنوشتي متفاوت روبه
دند، گرفته بود، چهار حكومت عربي در تونس، مصر، ليبي و یمن سرنگون ش

شكل یك جنگ  خوش بحران شدیدي شدند كه به كشورهاي سوریه و یمن دست
داخلي تمام عيار و خونين تا به امروز ادامه یافته است و برخي دیگر از 

ها )مانند بحرین و اردن و تا حدي عربستان( با مشكالت جدي دست به  حكومت
هاي عربي  ي دولت بقيهالوقوع بجهند؛  گریبان شدند، اما توانستند از بحران قریب

 هم با بحراني جدي مواجه نشدند. 
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هاي عربي  گویي به این پرسش است كه چرا برخي قيام این مقاله در پي پاسخ
كه  هاي حاكم شدند، در حالي موفق به سرنگوني رژیم 7718تا  7711هاي  سال

را باید حال كه این انقالبات  سایرین ناكام ماندند. این مقاله بر آن است در عين
اي طوالني این جوامع را تحت  در پرتو عوامل بلندمدتي تحليل كرد كه طي دوره

تأثير قرار داده است، اما پيروزي یا شكست آنها متأثر از تركيب عوامل 
مدت بوده است. در آن دسته از جوامع كه مدیریت سياسي حاكم بر كشور  كوتاه

اي را جلب كند، بدنه  منطقهالمللي و  موفق شد حمایت یك یا چند قدرت بين
هاي هویتي  ارتش را حفظ نماید، با ابزارهاي مالي یا بر مبناي وابستگي

همراه داشته  را به پشتيباني بخشي از جامعه و حتي یك اقليت قدرتمند از آن
حال، این عوامل  هاي ناشي از بهار عربي ناكام ماندند. با این باشد، انقالب

هاي بلندمدت  ت سياسي را باید در پرتو همان ریشهمدت ناشي از مدیری كوتاه
 هاي عربي دریافت.  انقالب

اي، عوامل دخيل  گویي به سوال پژوهش، با استفاده از روش مقایسه براي پاسخ
هاي عربي در شش بخشِ سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،  در بروز انقالب

با هم عمل كرده و شدت  شوند. این عوامل در پيوند نظامي و خارجي بررسي مي
كه خواهيم دید جنبه  اند. چنان تاثيرگذاري یكدیگر را كاهش یا افزایش داده

وبيش مشترك است؛  درازمدت بيشتر این عوامل در همه كشورهاي منطقه كم
مدت آنها، با توجه به مختصات هر كشور سبب موفقيت یا عدم  اما جنبه كوتاه

ي بلندمدت و ر بخش، هر دو جنبهموفقيت آنها شده است. در تحليل ه
گيرند، اما نشان داده خواهد شد مدت عوامل دخيل مورد بررسي قرار مي كوتاه

ي مدیریت سياسي بحران  ویژه نحوهمدت و به كه چگونگي تركيب عوامل كوتاه
ها و استمرار برخي دیگر ایفا كرده  كننده را در فروپاشي برخي رژیم نقش تعيين 

      است. 
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ظامسیاسین

یدرازمدتالف(جنبه

هاي نارضایتي عمومي در كشورهاي عربي را باید در  ترین ریشه یكي از مهم
ي كشورهاي عربيِ دستخوش  نظام سياسي این كشورها جستجو كرد. همه

اي بودند كه به درجات مختلفي به سركوب  هاي سياسي بسته بحران داراي نظام
مردم نقش موثري در ساختار سياسي قائل نبوده مخالفان پرداخته، براي اكثریت 

گيري  ي غافل بردند. دليل عمده هاي آزاد رنج مي و از فقدان مطبوعات و رسانه
گران مسائل خاورميانه از رویدادهاي اخير نيز از  مداران و حتي پژوهش سياست

هاي استبدادي با مسدود ساختن مجاري ابراز  شود. رژیم همين امر ناشي مي
گران هم  دهند و پژوهش فقط دیگران، بلكه خود را نيز فریب مي ر عمومي نهافكا

كه عمدتاً بر اطالعات آشكار اتكا دارند، از شناخت دقيق واقعيات ناتوان 
هاي استبدادي در صدر شعارها و  مانند. ابراز ناخرسندي عميق از نظام مي

. فقدان (Dalacoura, 2012: 67)هاي معترضين عرب قرار داشت  بيانيه
ها در فرآیند ي خيزش ملتهاي صورت گرفته دربارهدمكراسي در اكثر پژوهش

)عظيمي دولت آبادي، شجاعي زند، موثقي، بهار عربي مورد توجه واقع شده است 
1858 :77-78.)  

مدتیکوتاهب(جنبه

هاي سياسي، آن  هاي اخير در بسته بودن نظام با توجه به ریشه داشتن خيزش
ساالري بودند  هاي عربي كه داراي ميزان قابل توجهي از مردم ز دولتدسته ا

توان  خيلي سریع از بحران گذشتند. در این مورد به دو دولت عراق و لبنان مي
رغم تجربه كردن تظاهرات الهام گرفته از رویدادهاي تونس و اشاره كرد كه به

بحران تنها در  مصر، دچار مشكل نشدند. در ميان كشورهاي عربي درگير در
. اما (Anderson, 2011)شد  اي از آزادي مطبوعات مشاهده مي مصر درجه



 يفصلنامه دولت پژوه   6

 

همين ميزان از آزادي در خالل بحران به زیان رئيس جمهور وقت، حسني 
هاي مطرح شده در مطبوعات، عدم مشروعيت  مبارك، عمل كرد، زیرا بحث

احتماالً همين امر ي مصر بازتاب داد.  رژیم وي را با صداي بلندي در جامعه
یكي از عواملي بود كه سبب شد كه ركورد سرعت سقوط رژیم در حوادث 
اخير، در اختيار مصریان باشد؛ مبارك فقط هجده روز توانست در برابر 

        تظاهرات مردمي دوام آورد. 
كند، طوالني  ي سياسي دیگري كه در بررسي حوادث اخير نظر را جلب مي مؤلفه

هایي كه  ي دولت هاي درگير است. همه تصدي روساي دولت ي بودن دوره
اند. بن علي از  سرنگون شدند از مدت عمر بيش از بيست سال برخوردار بوده

سال،  87مدت  به 7711تا  1531سال، مبارك از  78مدت  به 7711تا  1532
مدت  به 7711تا  1525سال، قذافي از  81مدت  به 7717تا  1523صالح از 

سال در مسند قدرت بودند. بقاي طوالني مدت در حكومت ممكن است  17
ي  ها و ابتكارات عملي رهبران مزبور در حوزه سبب كاهش انرژي حياتي رژیم

هاي  سياست، جامعه و اقتصاد شده و توقع مردم براي بر سر كار آمدن چهره
  پاسخ نهاده باشد. هاي كارآمد و روزآمد را بي جدید با سياست

رویند اما حكومت در آنها  هاي شدید روبه وضعيت در دو كشوري كه با بحران
قدرت را در  7777هنوز پابرجاست اندكي متفاوت است. بشار اسد از سال 

ي ریاست جمهوري خود را  دومين دوره 7711تا  7772اختيار داشته و از سال 
بن عيسي آل خليفه كرد كه تا به امروز نيز ادامه یافته است؛ شيخ حمد  طي مي
امارت بحرین را بر عهده داشته است. اما اگر حكومت بشار را  1555نيز از 

سال و حكومت حمد  87به مدت  7777تا  1527ي دولت پدرش كه از  ادامه
بن عيسي را استمرار امارت خاندان آل خليفه كه از اواخر قرن هجدهم ميالدي 

ي پيشين  این دو حكومت با دستهاند بدانيم، تفاوت  بر بحرین تسلط داشته
رسد كه مردم سوریه و بحرین نيز چنين  نظر مي چندان هم قابل توجه نيست و به

 اند.  هایشان داشته تصوري از طول عمر حكومت
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همان ميزان  هایي كه از بحران جان به در بردند به همه، برخي از حكومت با این
الري بوده و نيز رؤساي دولت سا هاي مردم هاي سرنگون شده فاقد شاخص دولت

هاي سلطنتي عرب  ي حكومت هایي با مدت تصدي طوالني داشتند. همه یا رژیم
سال( و خاندان  17مدت  )به 1527اند. براي مثال سلطان قابوس از  از این دسته

و  1577اند. خاندان هاشمي از  آل سعيد از قرن هجدهم بر عمان حكومت كرده
ها به  ي عثماني در جنگ جهاني اول توسط انگليسيدر پي اضمحالل امپراتور

تا كنون عبداهلل دوم بر این كشور  1555سلطنت بر اردن گمارده شدند و از 
گردد.  باز مي 1587ها بر عربستان كنوني هم به  راند. تسلط سعودي حكم مي

هم براي مدت  دهد كه استبداد و بسته بودن فضاي سياسي آن این امر نشان مي
، تنها عامل دخيل در بروز و موفقيت نيروهاي مخالف نبوده است و طوالني

عوامل دیگري را نيز باید مورد توجه قرار داد. برخي از این عوامل در 
شوند، اما برخي دیگر كه ماهيتي سياسي  هاي دیگر این مقاله بررسي مي قسمت

 گيرند.  دارند در همين قسمت مورد توجه قرار مي
رغم مواجهه با امواج خيزش عربي  به هاي عرب  ز حكومتكه چرا برخي ا این

كند. در مورد تعدادي از  سرنگون نشدند، از یك مورد به مورد دیگر تفاوت مي
هاي سلطنتي، شاید بتوان به برخورداري از نوعي حمایت سنتي اشاره كرد.  رژیم

ان ها حامي براي نمونه، در اردن قبایل شرق رود اردن و در عربستان، نجدي
ها امكان  روند. ساختار برخي دولت شمار مي هاي خود به سنتي حكومت

اي كه بتوان  گونه آورد، به تمایزگذاري ميان نهادهاي مسئول را فراهم مي
ویژه رأس  ها را به بخشي از حكومت منتسب كرد و كليت نظام و به نقصان

راكش توانستند هاي اردن و م حكومت را از تقصير مبرّا شمرد. براي مثال، رژیم
با مقصر جلوه دادن نخست وزیران، پادشاه را تا حدودي از اتهامات مبرّا جلوه 

معروف »را عزل و « سمير رفاعي»دهند. ملك عبداهلل با شروع اعتراضات 
جاي او به نخست وزیري گمارد و در پي موج دیگري از  را به« بخيت

آوریل  72د كه او نيز در جا كر جابه« عون خصاونه»اعتراضات، او را نيز با 
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داد. « عبد اهلل النسور»به  7717و در اكتبر « فایز طراونه»جاي خود را به  7717
برخي اصالحات را در قانون اساسي  7711چنين در آگوست  ملك عبداهلل هم

پارلمان را منحل كرد تا انتخابات جدیدي  7717اكتبر  1صورت داد. او در 
ر اردن در طول تاریخ حيات خود از این برگزار شود. حكومت هاشمي د

)باقري دولت آبادي، پورجعفر، تاكتيك براي بقاي خود بسيار بهره جسته است 

سرعت دست به  از سوي دیگر، محمد ششم پادشاه مراكش به (.75: 1858
( زد و متعاقب آن، در 7711اصالحاتي در ساختار قانون اساسي كشور )جوالي 

رو  گرایان ميانه ماني برگزار شد كه به پيروزي اسالماین كشور انتخابات پارل
انجاميد. عبداإلله بنكيران رهبر ائتالف پيروزمند در آن انتخابات در نوامبر 

ترتيب، روساي حكومت در  سمت نخست وزیري منصوب شد. بدین  به 7711
اردن و مراكش توانستند با تاكتيك انجام اصالحات جزئي، زمان بخرند و از 

 در برند.  برآمده از بهار عربي جان سالم به بحران
طول  یكي از دالیلي كه سرنگوني علي عبداهلل صالح نزدیك به سيزده ماه به

ها براي بقا در قدرت بود؛ او از  گيري وي از كشكولي از تاكتيك انجاميد بهره
هاي اقتصادي استفاده  زور، رقابت ميان قبایل، قول انجام اصالحات و مشوق

تري را براي  ا هم سقوط خود را به تاخير افكند و هم خروج آبرومندانهكرد ت
خود تضمين كند و نيز وابستگان خود را در مناصب قدرت باقي نگه دارد 

(Dalacoura, 2012: 65-66)ها با بحران نقش  ي برخورد حكومت . نحوه
هاي  كه دیدیم، روساي حكومت ها داشت. چنان اي در سرنوشت قيام تعيين كننده

مراكش و اردن، در مواجهه با بحران مهارت بيشتري از خود نشان دادند، شاید 
گير نشدند. در مقابل، پاسخ بن علي در  به این دليل كه آنها مانند بن علي غافل

برابر بحران، كند و ضعيف و پاسخ قذافي قاطعانه و سریع بود و البته هر دو 
مال خشونت شدید و قذافي با تأخير سرعت و بدون اع سرنگون شدند، بن علي به

و پس از خونریزي بسيار. افراط در خشونت ممكن است اثر معكوس بخشد 
(Dalacoura, 2012: 69)  و سبب دوري هواداران بالفعل و بالقوه از حكومت
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كه در یمن، ليبي و سوریه دوري بيشتر مردم از حكومت را سبب  شود، چنان
 شد. 

وضعیتاقتصادی

یدرازمدتالف(جنبه

برند. پایين بودن  بيشتر كشورهاي عربي از مشكالت اقتصادي مزمن رنج مي
ي ملي، شكاف طبقاتي، بيكاري و تورم، بدهي خارجي، نازل بودن  درآمد سرانه

هایي از این  كميت و كيفيت كاالهاي ساخته شده داخلي و اتالف انرژي بخش
ي از علل ایجاد آنهاست. براي مشكالتند كه بروكراسي عظيم و اقتصاد دولتي یك

% تخمين 87برند و نرخ بيكاري  سر مي چهارم مردم اردن در فقر به مثال، یك
. اما (Moon, 2012: 28)% است( 17شود )هر چند آمارهاي رسمي  زده مي

، (Ajami, 2012)رود  شمار مي غير از مورد، یمن كه فقيرترین كشور عرب به
رها فقر مطلق نيست؛ بلكه فاصله وسيع ميان مشكل اصلي اقتصادي در این كشو

. در (Dalacoura, 2012: 69)هاي زندگي اقتصادي است  انتظارات و واقعيت
درصد و نرخ رسمي بيكاري  18، نرخ رسمي تورم مصر حدود 7717سال 

طي یك  (.799-791: 1851)اردستاني، تبریزیان، درصد بود  17نزدیك به 
ویژه در كشورهاي غير نفتي، همانند  هاي عربي، به ي اخير، بسياري از دولت دهه

بيشتر كشورهاي جهان به نوليبراليسم و آزادسازي اقتصادي روي آوردند. 
سازي صنایع  كشورهایي مانند تونس، مصر، مراكش و اردن ناگزیر از خصوصي

گذاري خارجي  هاي دولتي و تشویق سرمایه ها و هزینه دولتي، كاهش یارانه
. حاصل این سياست اقتصادي جدید به بهبود (Cause III, 2011)شدند 
هاي اقتصادي در برخي كشورها منجر شد، اما شكاف طبقاتي را افزایش  شاخص
سازي، گروهي از وابستگان مستقيم یا غير  كه در فرآیند خصوصي ویژه آن داد، به

مستتقيم سران حكومت بيشترین نفع را برده و با استفاده از ارتباطات خود 
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 (. 177: 1851)فرجي نصيري، مسعودنيا، هرسيج، صاحب صنایع دولتي شدند 
ي  جویي كشانيد در درجه هاي عرب را در بيشتر كشورها به معارضه چه توده آن

ي شروع اعتراضات یعني  كه نقطه صادي بود، چناننخست مشكالت اقت
خودسوزي بوعزیزي صرفاً یك دليل اقتصادي داشت. اگرچه تونس داراي 

هاي  سازي طي سال ي متوسط نسبتاً بزرگي است، اما فرآیند خصوصي طبقه
پایاني حكومت بن علي كه به تمركز ثروت در دست خویشاوندان و نزدیكان 

 ,Anderson)یدي را در این كشور سبب شد وي انجاميد نارضایتي شد

حال، اعتراضات به كشورهاي عربي فقير محدود نماند.  . با این(2011
كشورهاي نسبتاً ثروتمندتر مانند ليبي، عربستان، عمان و بحرین هم شاهد 

هاي  دهد كه عوامل دیگر )مانند تبعيض اعتراضات وسيع بودند و این نشان مي
ي( هم در برانگيختن مردم در این كشورها نقش ایفا اجتماعي و انسداد سياس

  اند. كرده

مدتیکوتاهب(جنبه

ها  هاي اقتصادي حكومت حال در خالل بحران، در بيشتر موارد، توانمندي با این
خيز مانند عربستان، كویت، عمان  نفع آنها عمل كرد. كشورهاي ثروتمند نفت به

ارمندان، ایجاد مشاغل دولتي جدید، و الجزایر توانستند با افزایش حقوق ك
هاي نقدي به شهروندان، آنها را آرام سازند و از این  ها و پرداخت افزایش یارانه

ي  خيز حوزه هاي نفت ترین دليل بقاي پادشاهي مرحله عبور كنند. این امر عمده
، عربستان 7711. براي نمونه در سال (Lynch, 2011)خليج فارس بوده است 

ميليارد دالر براي افزایش حقوق كارمندان  182را براي هزینه كردن  اي برنامه
اي را  ي مسكن، كویت برنامه بخش دولتي، حقوق و مزایاي بيكاران و یارانه

دالر( و نيز اهداي  8277دینار ) 1777ي نقدي به شهروندان به مبلغ  براي هدیه
اي براي هزینه كردن  ماه و الجزایر برنامه 11مواد خام غذایي مجاني براي مدت 

ها و نيز كاهش ماليات بر شكر اعالم كرد  ميليارد دالر در زیرساخت 192
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(Ross, 2011)خيز، حكومت قذافي بود  . تنها استثنا در ميان كشورهاي نفت
كه نتوانست از درآمدهاي نفتي خود براي خاموش ساختن قيام مردم بهره جوید. 

ي خارجي توضيح  ویژه، مداخله رآمد و بهشاید اعمال خشونت بيش از حد و ناكا
  ي ناكامي او باشد. دهنده

شرایطاجتماعی

یدرازمدتالف(جنبه

ي كشورهاي عربي درگير در بحران با مسائل اجتماعي مانند نرخ باالي  همه
هاي اجتماعي و  رشد جمعيت، نسبت باالي جوانان به كل جمعيت، شكاف

كردند. براي مثال، سوریه یكي از باالترین  تبعيض و فساد دست و پنجه نرم مي
سائل پس . این م(Ajami, 2012)هاي رشد جمعيت در منطقه را داراست  نرخ

ترین عامل نارضایتي مردم بوده است. تعداد زیادي از  از مشكالت اقتصادي مهم
علل دیگري  هاي قومي یا مذهبي بوده یا جامعه به این كشورها داراي اقليت

اي دچار شكاف شده است. كشورهایي كه شاهد شكاف  مانند پيوندهاي قبيله
را براي معارضه ایجاد  ي مساعدي جدي ميان اكثریت و اقليت هستند زمينه

خوش امواج تظاهرات مخالفان شدند. در عربستان،  كرده و خيلي زود دست
دانست به  بحرین و سوریه آن بخش از جمعيت كه خود را آماج تبعيض مي

صورت شكاف ميان مناطق  ها سرازیر شد. این شكاف اجتماعي در ليبي به خيابان
كه بنغازي،  ، زماني(Anderson, 2011)غربي و شرقي كشور ظاهر شد 

       ي خود را در اختيار تریپولي یافت.  پایتخت سابق ليبي، جایگاه از دست رفته

مدتیکوتاهب(جنبه

ي جالب توجه آن است كه انقالب در كشورهایي به پيروزي رسيد كه  اما نكته
دستي بيشتر بوده، یا  اند و هر چه این یك تري داشته دست بافت جميعتي یك

تري حاصل  تعارض جوامع مذهبي یا قومي با یكدیگر كمتر بوده، پيروزي سریع
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شده است. تونس كه شاهد نخستين خيزش موفق بود در مقایسه با یمن كه تا 
ي  تري دارد. در یمن دو جامعه كنون آخرین مورد آن بوده است، جمعيت همگن

حكومت عبداهلل  هاي آخر زیند و شيعيان زیدي در سال سني و شيعيان زیدي مي
صالح برخوردهاي شدیدي با آن داشتند. اما تفاوت مذهبي تا آن زمان در یمن 

كه صالح خود از زیدیان  چنان 1به شكافي جدي در این كشور منجر نشده بود،
هاي آخر  شدند. او در سال بود و مخالفان وي شامل هر دو گروه شيعه و سني مي

 شدت درگير بود.  حكومت خود با سنيان وابسته به القاعده نيز به
نكته مهم آن است كه هر جا شكاف ميان اقليت و اكثریت شدید بوده است، 

از گروه اقليت( مقاومت بيشتري  ها )چه از گروه اكثریت باشند و چه حكومت
اند؛ هر چند این مقاومت در  از خود نشان داده و تا به امروز قدرت را حفظ كرده

رسد. دليل این امر آن  نظر مي هاي متكي بر اقليت بسيار شكننده به مورد دولت
است كه شكاف شدید اجتماعي سبب شده است كه یك گروه منافع حياتي خود 

ر وضع موجود بداند و همراه با نيروهاي نظامي )كه عمدتاً از را در گرو استمرا
این گروه عضوگيري كرده است( تا آخرین رمق از حكومت دفاع كند. وضعيت 

در مقابل، در مصر و تونس اجماع گونه بوده است.  در بحرین و سوریه بدین
وسيعي ميان اقشار و طبقات مختلف عليه حكومت صورت گرفت 

(Dalacoura, 2012: 71) در این دو كشور كه شكاف اجتماعي شدیدي .
پنداشت،  وجود ندارد، هيچ گروهي خود را در سقوط حكومت بازنده نمي

سرعت  همين جهت در غياب پيوندهاي هویتي دیگر، بن علي و مبارك به به
 منزوي و سپس ساقط شدند. 

اند و در  ي مدني ضعيف نگه داشته شده در اكثر كشورهاي عربي نهادهاي جامعه
كشوري مانند ليبي بيشتر این نهادها توسط قذافي نابود شده و به نهادهاي 

                                                                                                    
سال اخير در یمن فعال شده و منجر به تشدید مناقشه و بروز جنگ داخلي در این كشـور   شكاف مذهبي در یك. 1

 ي رویدادهاي موسوم به بهار عربي است.  شده است كه خارج از بحث این مقاله درباره
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ي بيشتري از حضور این نهادها  اي محدود مانده بودند. اما هر جا درجه قبيله
ي  . در تونس، اتحادیه   خود گرفت تري به ي گذار روند آرام شد، مرحله مشاهده مي

اي در بسيج مردم و  هاي حرفه از تشكل كارگري این كشور و نيز برخي دیگر
. (Dalacoura, 2012: 64)دهي اعتصابات نقش مهمي را ایفا كردند  سازمان

ي پيش توسط بن علي منحل شده بود،  كه دو دهه« النهضه»گراي  حزب اسالم
بالفاصله بعد از سرنگوني حكومت، خود را بازسازي كرد و در نخستين 

كنگره براي »آرا را از آن خود ساخت. دو حزب درصد  17انتخابات پارلماني 
مجمع دمكراتيك براي كار و »ه( و ؤتمر من أجل الجمهوریالم« )جمهوري

هاي قبل  )التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات( كه در دولت« آزادي
هایي كسب كردند و مشتركاً دولتي ائتالفي  هم مشاركت داشت نيز موفقيت

  1تشكيل دادند.
بعداً حزب  هاي مختلفي مانند اخوان المسلمين، سلفيون كه در مصر گروه

« آوریل 2جنبش »هاي صوفي،  را تشكيل دادند، حزب وفد جدید، گروه« النور»
 ,Naggar)هاي بسياري از جوانان را سازمان داده بود  گروه 7773كه از 

محمد »و نيز برخي دیگر از اجتماعات كه گرد اشخاصي مانند  (25 :2011
كه  را ميسر ساختند. چنان گرد آمده بودند انتقال نسبتاً آرام قدرت« البرادعي

تر ذكر شد حد قابل توجهي از آزادي مطبوعات نيز در این كشور وجود  پيش
حزب »و « جمعيت اصالح»داشت. این وضعيت در یمن هم كه دو حزب مخالف 

هاي  بندي شد، اما عوامل دیگري مانند دسته حضور داشتند دیده مي« سوسياليست
كه  رغم آن این كشور شدند. در بحرین، بهها در  اي سبب تشدید خشونت قبيله

هاي سياسي مانند  شود، احزاب و جبهه انداز دیده نمي پيروزي قيام هنوز در چشم
اي( سبب  جمعيت الوفاق، حركت الحق و جمعيت الوعد )هر كدام به درجه

                                                                                                    
ت را واگـذار  بازنـده شـده و قـدر    7711این احزاب البته در دو انتخابات ریاست جمهوري و پارلمان در سـال  . 1

 كردند.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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اي را  روانه هاي معقول و ميانه یافته باشد و آرمان اند كه اعتراضات سازمان شده
ان اهداف خود تعيين كرده و با ابزارهاي مقبول دنبال كند. در مقابل، در عنو به

شدت  ي مدني برجاي نمانده بود، تحوالت به ليبي كه هيچ ردي از جامعه
ثباتي و منازعات داخلي را در  بار شدند و پس از سرنگوني قذافي، بي خشونت

اي مختلف تقسيم كه اكنون این كشور به قلمرو نفوذ نيروه پي آوردند تا جایي
 شده است. 

عاملفرهنگی

یدرازمدتالف(جنبه

هایي را نشان داد كه مدعي بودند  پایه بودن نگرش بهار عربي بيش از هر چيز بي
ترین منشا و  ویژه كشورهاي عربي مهم هاي فرهنگي جوامع مسلمان و به ارزش

خي ارائه كرده مقوم اقتدارگرایي است. برخي این علت فرهنگي را در قالب تاری
. این (Zakaria, 2012)دهند  ي دیرپاي این جوامع نسبت مي و به گذشته

هاي عرب نيز مطرح بود كه گویي خصوصيتي در درون  مسئله حتي براي توده
خود آنها وجود دارد كه مانع خروج ایشان از وضعيت نابسامان سياسي و 

شد  . گفته مي(Lynch, 2011)شود )براي مثال، نگاه كنيد به  شان مي اجتماعي
پذیري خود،  مراتبي و پدرساالر، مردم در فرآیند فرهنگ در این جوامع سلسله

ویژه حكام را دروني كرده و مطيع آنها  هاي باال دستي و به تبعيت از گروه
جویي مخصوصاً در ميان  هاي دیني عامل این تسليم شوند. گاهي هم آموزه مي

گرا مانند  هاي اسالم عارهاي اسالمي و نيز گروهشد. نقشي كه ش سنيان شمرده مي
حزب النهضه در تونس، جنبش اخوان المسلمين در مصر و علماي شيعه در 

ي جایگاه مهم اسالم در برپایي و استمرار این  دهنده بحرین ایفا كردند، نشان
هاي عربي  ي قيام ها بود. اگرچه تمایالت دیني تنها عامل توضيح دهنده خيزش

اما تردیدي نيست كه این تمایالت نقش بسيار مهمي در بروز آن ایفا نيست، 
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كردند؛ هر كوششي براي جدا كردن اسالم از حوادث بهار عربي سبب كاستي در 
 . (Rock, 2011)توضيح آن رویدادها خواهد بود 

مدتیکوتاهب(جنبه

هاي عرب از كشوري به  یك عامل فرهنگي كه نقش مهمي در تسري انقالب
دنبال قيام مردم  شور دیگر ایفا كرد تعلق این كشورها به فرهنگ عربي بود. بهك

تونس و با الهام از آنان، بالفاصله مخالفان در كشورهاي آفریقایي جيبوتي و 
اوگاندا، برخي كشورهاي آسيایي مانند مالدیو، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان 

واسي و حتي اسپانيا، تظاهراتي و حتي چين، كشورهاي اروپایي مثل آلباني، كر
كدام از این ابراز  هاي حاكم بر كشورهاي خود صورت دادند. اما هيچ عليه رژیم

رسد  نظر مي هاي خاص خود در جریان بود و به تر در قالب ها )كه پيش مخالفت
كه بعدها نيز تداوم یابد( در قالب ملهم از قيام تونس ادامه نيافت. دومينوي 

ه با سقوط بن علي آغاز شد، فقط در كشورهاي عربي به حركت انقالب عربي ك
گيري نوعي هویت عربي واحدي بود  گر وجود یا شكل درآمد و این امر نشان

(Lynch, 2011)  كه تسري قيام از یك كشور عربي به كشور دیگري را ميسّر
ساخت. وقتي مردم تونس توانستند دیكتاتور خود را سرنگون كنند، مردم  مي
توانند چنين كنند. شعارهاي  ر كشورهاي عربي هم احساس كردند كه ميسای

)مردم « الشعب یرید اسقاط النظام»)بيرون برو( و « ارحل»مشترك مانند 
)بس است(، مبيّن تاثير این عامل « كفایه»خواهان سقوط رژیم هستند(، 

با  7718تا  7711فرهنگي است. احساس هویت عربي در رویدادهاي 
به رهبري جمال عبدالناصر این تفاوت را داشت كه  1527ي  ي دههگرای عرب

دیگر درصدد تغيير مرزهاي سياسي منطقه و ایجاد كشور واحد عربي نبود و 
هاي جهاني را آماج قرار دهد، رهبران خود  كه بيگانگان و قدرت بيش از آن

 . (Cause III, 2011)داد  جهان عرب را هدف قرار مي
هاي فرهنگي  هاي عربي هم همسایگان كه شباهت فرهنگ حتي در ميان خرده
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بيشتري با هم داشتند بيشتر بر یكدیگر تاثير نهادند. از چهار كشوري كه در آنها 
سران رژیم قدرت را از دست دادند، سه كشور )تونس، مصر و ليبي( با هم 

گيرند. بحرین و  يهمسایه بودند و در خرده فرهنگ عربي شمال آفریقا قرار م
ي آنها كه به خرده فرهنگ شيعه در  اند و جمعيت شيعه عربستان نيز همسایه

جهان عرب تعلق دارد، جلودار تظاهرات مردمي در این كشورها بود. همين 
ویژگي جنش در عربستان سبب شد كه دولت بتواند با استفاده از فتواي علماي 

)سميعي اصفهاني، كار بندد  ا معترضان بهوهابي ابزاري ایدئولوژیك را درمقابله ب
 (. 198 -199-128: 1851رجایي، 

رسد و آن نقش  ي دیگر نيز حائز اهميت مي در بُعد فرهنگي، یك پدیده
 1اي تلویزیوني مثل الجزیره، هاي ماهواره هاي ارتباطي جدید مانند شبكه رسانه
هاي همراه در  تلفن بوك، تویيتر و حتي هاي اجتماعي اینترنتي مانند فيس شبكه

عدالتي  رویدادهاي بهار عربي بود. بسياري معتقدند استبداد سياسي، تبعيض، بي
اجتماعي، فقر و ناكارآمدي اقتصادي همواره در منطقه وجود داشته است، اما 

هاي عربي را ميسّر كرد، همين  بار مدخليت یافت و سقوط رژیم عاملي كه این
آمارها  (Dalacoura, 2012: 67)باطي بود ها و تكنولوژي جدید ارت شبكه

بوك در منطقه خاورميانه عربي از  سال كاربران فيس دهند كه طي یكنشان مي
تنها  رسيد و نه 7717ميليون نفر در  7118به  7775ميليون نفر در سال  1115

ترین شبكه اجتماعي در این منطقه تبدیل شد، بلكه جاي سایر به محبوب
. در (157-152: 1857)انوشه، ها را نيز گرفت یا روزنامه هاي مكتوب رسانه

انقالب »هاي موسوم به بهار عربي كه گاهي از آنها تحت عنوان  خيزش
هاي اجتماعي با برانگيختن شود، شبكهنيز یاد مي« انقالب تویيتر»یا « بوك فيس
ائه هاي خياباني، تشویق شهروندان به برخورد فعاالنه با رویدادها و اركنش

                                                                                                    
 هاي عربي، بنگرید به:  ي الجزیره در قيام . در مورد نقش شبكه1

Bakshian Jr., Aram (January/February 2012), “Eyes and Ears of the Arab Spring”, 
National Interest, Issue 117, pp. 85.90. 
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ها پایگاهي براي شهروندان تا در آن به انتشار اخبار حوادث و تفسير خود از آن
البته در باب  (.31: 1858زاده،  )عباسمبادرت ورزند، نقش مهمي را ایفا كردند 

اهميت این ابزارها نباید اغراق كرد و نباید پنداشت كه در غياب این ابزارهاي 
داد. این پندار از آن جهت كه ابزار  رخ نمي نوین ارتباطي، تحولي در خاورميانه

كند نادرست است. اینترنت را باید به همان  ها خلط مي را با علل بنيادین خيزش
ها و  نقش دانست كه تكثير اعالميه هاي یاد شده ذي اندازه در بروز انقالب

نوارهاي كاست در بروز انقالب اسالمي ایران مؤثر بودند. اینترنت فرهنگ 
پدید نياورد، بلكه راه « هيچ»را ایجاد نكرد و واقعيت جدیدي را هم از  جدیدي

 ,Russellهاي از پيش موجود فراهم آورد ) تري را براي بروز واقعيت آسان

هاي  هاي سرنگون شده در اوج بحران شبكه عالوه، برخي از دولت (. به2012
دولت مبارك افزاري قطع كرده بودند. براي مثال،  صورت سخت مزبور را به
ي الجزیره را مورد حمله قرار داد و بست و كوشيد تا مانع ارسال  دفتر شبكه

حال، اهميت این ابزارهاي  (. با اینHasan, 2011: 33هاي آن شود ) برنامه
 ارتباطي در بروز بهار عربي انكارناپذیر است. 

نیروهاینظامی

یدرازمدتالف(جنبه

ها در انجام وظایف و  ترین ابزار اجبار حكومت نيروهاي نظامي و انتظامي مهم
ي  هر دليلي در استفاده ها به نيز حفظ خود در برابر مخالفان است. هرگاه دولت

مؤثر از ماشين اجبار خود ناموفق بمانند یا مخالفان نيروي موثرتري را عليه 
ترین ابزاري كه طي  ها امضا شده است. مهم دولت بسيج كنند، سند مرگ دولت

ها حفظ كرده بود  ي اخير دیكتاتورهاي عرب را در برابر مخالفت چند دهه
نيروهاي نظامي و انتظامي این كشورها بودند. تمام حاكمان ساقط شده از ميان 

ي مبارك بر  و در بيشتر دوران سي ساله 1522نظاميان برخاسته بودند. مصر از 
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يارات فراواني به شده است كه اخت اساس قانون شرایط اضطراري اداره مي
هایي بر مطبوعات، اجتماعات  نيروهاي نظامي و انتظامي براي اعمال محدودیت

و احزاب داده و براي نمونه، دستگيري بدون تفهيم اتهام را مجاز شمرده است. 
وضعيت مشابهي در تونس، الجزایر، سوریه و یمن وجود داشت؛ ليبي در دوران 

 شد.  ب ميقذافي یك دولت كامالً پليسي محسو

مدتیکوتاهب(جنبه

در رویدادهاي موسوم به بهار عربي نيز نيروهاي نظامي و انتظامي نقش بسيار 
هاي  ها در برابر تظاهرات مخالفان یا تسليم به خواسته مهمي را در مقاومت رژیم
ي این كشورها، دولت ابتدا به استفاده از نيروي پليس  ایشان ایفا كردند. در همه

اما با افزایش تعداد تظاهركنندگان و تكرار تظاهرات ناگزیر از به  پرداخت،
ي حياتي در تونس و مصر زماني فرا رسيد كه  ميدان آوردن ارتش شد. لحظه

طرفي نمود و در نتيجه، رژیم به آساني سقوط كرد. چنين  ارتش اعالم بي
ن شد. در بار و خوني وضعيتي در ليبي و یمن رخ نداد و مبارزه طوالني، خشونت

ي آن  كند، ارتش یا بخش عمده چنان مقاومت مي كشورهایي كه رژیم هم
 چنان به دولت وفادار مانده است.  هم

هاي عربي در كشورهاي مختلف رفتارهاي  اما پرسش آن است كه چرا ارتش
رسد كه یكي از علل این امر بافت  نظر مي اند؟ به متفاوتي از خود نشان داده

هایي كه اكثریت اعضاي آن با  روهاي نظامي باشد. ارتشي ني تشكيل دهنده
بينند، مقاومت  ي خود را در خطر مي سرنگوني رژیم موقعيت، شغل و آینده

كند كه  هایي صدق مي دهند. این امر در مورد ارتش نشان مي بيشتري از خود
اي صورت نگرفته است، بلكه افراد  هاي حرفه عضوگيري آن بر مبناي توانایي

هایي كه منشا اجتماعي آن  ویژه دولت ي قومي حاكم )به ليل تعلق به جامعهد به
دليل وابستگي به گروه یا  ي آن است( یا به اقليت است و ارتش بحرین نمونه

همين  ي آن بود(. به اند )و ارتش قذافي نمونه شخص حاكم به ارتش راه یافته
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شرق رود اردن است، در ترتيب، ارتش اردن كه عمدتاً متشكل از اعضاي قبایل 
تباران غرب رود اردن بيشتر از آن حمایت  مقابل خيزشي كه فلسطيني

كردند، به رژیم وفادار ماند و گارد ملي عربستان هم كه از افراد قبایل مركز  مي
و غرب عربستان تشكيل شده در حمایت از رژیم چيزي فروگذار نكرد. در 

تري داشته و با تغيير رژیم  اي رفههاي تونس و مصر عضوگيري ح مقابل، ارتش
 Causeطرفي تمایل یافتند ) دیدند، بنابراین به بي ي خود را در خطر نمي آینده

III, 2011ي  ها و اعضاي خانواده (. ارتش سوریه نيز كه تحت فرماندهي علوي
اسد است و نيز ارتش یمن كه بخش قابل توجهي از آن تحت فرماندهي مستقيم 

 هاي خود وفادار ماندند.  بداهلل صالح بود به حكومتخویشان نزدیك ع
رویدادهاي پس از سرنگوني مبارك نشان داد كه ارتش مصر چندان مایل 

ي تحوالت سياسي مصر باقي بماند. این امر شاید با توجه به  نيست كه در حاشيه
دالیلي مانند درگير  جایگاه این ارتش در جامعه قابل توضيح باشد. ارتش مصر به

بودن در چند جنگ با اسرائيل از موقعيت قابل توجهي در جامعه برخوردار است 
هاي اقتصادي كشور مشاركت جسته است  هاي اخير در فعاليت و نيز طي سال

(Anderson, 2011در مقابل، ارتش تونس نقش حاشيه .) تري را در  اي
ي، انقالب این كشور بازي كرد و حتي در حوادث بعد از سرنگوني بن عل

اي مبدل نشد. این شاید بدان سبب باشد  طرفي، به بازیگر عمده رغم اعالم بي علي
اي در این كشور  كه ارتش تونس جنگي را تجربه نكرده و از جایگاه ویژه

  برخوردار نيست.

عاملخارجی

یدرازمدتالف(جنبه

هاي عربي بوده است.  عامل خارجي یكي دیگر از عوامل دیرپاي بروز خيزش
ي بيگانگان بر سياست منطقه )انگليس تا جنگ جهاني اول و آمریكا، از آن  غلبه
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ي  گرفت، عامل عمده هاي وابسته صورت مي بعد( كه از طریق حكومت به
 ,Aminت )شان بوده اس هاي حاكم بر ممالك ناخرسندي عميق اعراب از رژیم

هاي جهاني وجود  هاي مستبد عربي و قدرت (. پيوند متقابلي ميان رژیم2011
گویي به مردم خود را  ي پاسخ كه دغدغه ها قبل از آن داشته است و این دولت
هاي جهاني بودند. در واقع،  ي كسب نظر مساعد قدرت داشته باشند، در اندیشه

ي  خاورميانه»مبني بر تشكيل ي شعارهاي خود  رغم همه هایي به آمریكایي
ویژه پس از  و تالش براي استقرار دمكراسي در كشورهاي عربي، به« بزرگ
گونه اقدام جدي  و حمله به افغانستان و عراق، هيچ 7771سپتامبر  11ي  حادثه

خود براي انجام اصالحات دمكراتيك  هاي وابسته به براي وادار كردن حكومت
انند پيروزي حماس در انتخابات فلسطين نشان صورت ندادند. رویدادهایي م

داد كه با توجه به احساسات و نگرش مردم منطقه، دمكراسي بيشتر به زیان 
هاي مستبد  هاي دمكراتيك كمتر از رژیم كند و حكومت آمریكایيان عمل مي

پيمانان  كه هم (. اینCause III, 2005حاضر به همكاري با آنها هستند )
هاي عرب  ربي حامي اصلي اسرائيل هستند احساسات تودههاي ع خارجي رژیم

هاي سرنگون شده تنها ليبي در  كرد. در ميان دولت دار مي را بيشتر جریحه
 ي دوستان و وابستگان آمریكا و غرب قرار نداشت.  حلقه

یکوتاهمدتب(جنبه

ایفا  7718-7711هاي عربي  تري هم در خالل خيزش عامل خارجي نقش فوري
كم سقوط آنها را به  كه مانع سقوط برخي دیگر شد یا دست و در حاليكرد 

ها كمك كرد. در خالل رویدادهاي تونس  تعویق افكند، به سرنگوني برخي رژیم
هاي انقالبي آگاه شدند،  كه از عظمت جنبش هاي غربي پس از آن و مصر، دولت

ي مدتي كوشيد پيمانان سابق خود كشيدند )تنها فرانسه برا دست از حمایت هم
طرفي  تا در برابر امواج خيزش مردمي در تونس از بن علي حمایت كند( بي

هاي خارجي سبب كاهش اعتماد به نفس حاكمان پيشين تونس و مصر و  قدرت
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هاي غربي و  رغم تمایل دولتنهایتاً تسریع در سقوط آنها شد. در یمن نيز به
ز عبداهلل صالح، باال بودن ي خليج فارس به تداوم حمایت ا كشورهاي حاشيه

نفع وي  ي مالي یا حتي سياسي به ي مداخله هاي مردمي با او، اجازه حجم مخالفت
هاي اردن، آمریكا و عربستان كه از حاميان رژیم  را نداد. اما پس از ناآرامي

هاي خود را به این كشور سرازیر كردند  آیند سيل كمك شمار مي ملك عبداهلل به
(. Moon, 2012: 31كالت اقتصادي این كشور را حل كنند )تا بخشي از مش

هاي مالي هاي خليج فارس برخي كمكدولت سعودي از طریق شوراي همكاري
، اما (121-129: 1851)سميعي اصفهاني، رجایي،  را در اختيار رژیم مبارك نهاد

. ي مصریان را مهار كنندها در حدي نبودند كه بتوانند خيزش گستردهاین كمك
چنين حمایتي در مورد رژیم بحرین به اوج خود رسيد و عربستان با اعزام نيرو 

شود حمایت  كه مشاهده مي مستقيماً به دفاع از رژیم آل خليفه پرداخت. چنان
 هاي درگير عمل كرد.  نفع حكومت بيگانگان در دو مورد اخير به

از آن شد تا از سوي دیگر، همين عامل خارجي یكي از دالیلي بود كه مانع 
دیكتاتور حاكم بر یك كشور نفتي، یعني قذافي، بتواند از امكانات مالي و 

ي مستقيم ناتو  ها بهره جوید. مداخله نظامي خود براي فرونشاندن ناآرامي
چه در مورد سوریه مشاهده  ترین عامل در سقوط رژیم قذافي بود. آن فوري

ر در بحران شده و هركدام هاي خارجي متنوعي درگي شود آن است كه طرف مي
كنند. اكثر كشورهاي عرب  اي از حكومت یا مخالفان حمایت مي به درجه

كنند و كشورهاي  ي تركيه فعاالنه براي سرنگوني بشار اسد تالش مي عالوه به
كه روسيه، چين و ایران به ابقاي این  غربي نيز به آنها تمایل دارند، در حالي

ترین عامل در تعيين مسير رویدادها در سوریه  محكومت متمایلند. مطمئناً مه
  بندي خواهد بود. ي تغيير این صف المللي و نحوه هاي بين بندي صف

گیرینتیجه

ریشه در عوامل بلندمدت سياسي،  7718تا  7711هاي  هاي عربي سال قيام
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اقتصادي و اجتماعي كه موجبات نارضایتي عميق مردم در این كشورها را 
شكل  اند كه هرگاه شرایط مناسب فرا رسد به بستري را فراهم آوردهاند و   شده

ها و پيروزي  هاي غيرمنتظره ظاهر خواهد شد. اما شكست برخي از قيام بحران
چه سبب فعال شدن این عوامل دراز مدت  كند كه آن برخي دیگر مشخص مي

وز خود به بر  خودي هاي بلندمدت به مدت است. ریشه شود عوامل كوتاه مي
ي پيروزي یا شكست این  مدت تعيين كننده انجامند. عوامل كوتاه انقالبات نمي
 اند.  انقالبات بوده

مدت، مدیریت سياسي  ها در كوتاه یك عامل تعيين كننده در سرنوشت قيام
هاي مناسب اقتصادي و سياسي  جویي حاكمان از تاكتيك ي بهرهبحران و نحوه

گيري از تركيب  موقع و بهره نشيني یا مقاومت به در مقابله با آن بوده است. عقب
مناسبي از اعطاي امتياز و اعمال اجبار از اهميت بسيار برخوردار بوده است. 

گيري بن علي به در  گاه كه از شوك غافل هاي عربي آن رسد كه دولت نظر مي به
همين دليل  هتدریج راه مواجهه با بحران را از یكدیگر آموختند. احتماالً ب آمدند، به

ها مقاومت  ها مدت زمان بيشتري هم در برابر خيزش بود كه با گذر زمان، رژیم
كردند. بن علي كمتر از یك ماه پس از خودسوزي بوعزیزي و تظاهرات ناشي 
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ر برابر تظاهرات مردمي دوام ( د7711فوریه  11تا  7711ژانویه  79روز )از 

در بنغازي تا قتل قذافي  7711فوریه  19ماه )از آغاز تظاهرات در  5آورد. اما 
( گذشت تا مخالفان قذافي بتوانند او را سرنگون كنند و 7711اكتبر  77در 

ژانویه در  72ماه )از آغاز نخستين تظاهرات بزرگ در  18مدت  عبداهلل صالح به
جویي مخالفان  ( در برابر مبارزه7717فوریه  72رسمي در صنعا تا استعفاي 

      مقاومت كرد. 
هایي كه  چنين نشان داد حكومت ي كشورهاي درگير در بحران هم تجربه

اي از مردم را )حتي اگر این بخش فقط  توانستند حمایت بخش قابل مالحظه
اصلي ارتش  ي جلب كرده و نيز وفاداري بدنه  شامل یك اقليت قدرتمند باشد(
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خود حفظ كنند، از  را )كه ممكن است متشكل از همان اقليت باشد( نسبت به
ها موفق شدند كه از اجماع جهاني عليه خود  بحران عبور كردند. این دولت

المللي حتي درجه دوم را جلب  هاي بين عمل آورده یا پشتيباني قدرت ممانعت به
 كنند. 

ر نهایت نقش آني و تعيين كننده را در چه د دهد كه آن این موارد نشان مي
ایفا كرد  7718تا  7711هاي عرب در خالل حوادث  سقوط یا بقاي رژیم

مدت بود. این عوامل مدیریت سياسي، توانایي  اي از عوامل كوتاه مجموعه
اقتصادي، كارآمدي دستگاه اجبار، امكان جلب حمایت داخلي )حتي یك اقليت 

المللي( را شامل  هاي دست دوم بين )حتي قدرتقابل توجه( و حمایت خارجي 
هاي عرب ممكن است راه مواجهه  حال باید یادآور شد كه دولت با این         شود.  مي

كار گيرند، اما  نفع خویش به مدت را به با بحران را بياموزند و عوامل كوتاه
ست كه حل درازمدت آن ا گيري نشوند. راه تضميني نيست كه مجدداً دچار غافل

 هاي بحران و نارضایتي از بين برده شوند.  ریشه
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