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 چكيده
كمتر كسي باور داشت كه خودسوزي بوعزيزي در تونس سرآغاز يك بحران بـزرگ در راس قـدرت            

تـر شـد و       اين بحران بزرگ با گذشت زمان گـسترده  . باشد) منا(سياسي در خاورميانه و شمال آفريقا 
خـود    هاي عربي، بيداري اسالمي، بيداري انساني و غـيره بـه            هاي مختلفي نظير بهار عرب، انقالب   نام

موضوع اصلي بحران، مخالفت مردم با ساخت سياسـي كشورشـان و همچنيـن مخالفـت بـا             . گرفت
هـاي مـردم،      هاي عرب به خواسـته      واكنش خشن حكومت  .  هاي ارايه شده توسط حكومت بود      ارزش

اين تقابل به يك نقطه عطـف در موازنـه          .  هاي عرب شد    موجب شديدتر شدن تقابل مردم با حكومت 
سرعت تحوالت در منطقه منا به حدي بود كـه بـازيگران بـزرگ نظـام                 .  اي تبديل شد   قدرت منطقه

از ايـن رو، تركيـب      .  الملل نگران تبعات آن براي منافع خود در اين منطقه مهم راهـبردي شـدند        بين
در اين نوشتار تالش بر اين است       .  المللي در اين تحوالت دخيل شدند   اي و بين  بازيگران داخلي، منطقه

 .  كه علل تداوم بحران در منطقه منا با استفاده از مدل مايكل برچر توضيح داده شود

 بحران، منطقه منا، موازنه قدرت، دموكراسي، ديكتاتوري، توسعه نامتوازن، فساد، تداوم : گان كليد واژ
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 استاد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران* 

 الملل، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران  دانشجوي دكتري روابط بين** 
 .9ـ  28ص  ، ص1392، سال بيستم، شماره دوم، تابستانفصلنامه مطالعات خاورميانه
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 مقدمه
ها و منافع مهم كشورها تهديـد        از ديد مايكل برچر يك بحران وضعيتي است كه طي آن ارزش

ها با وقوع حالت بحرانـي بـا          باشد، و دولت    شود، ميزان زمان موجود براي پاسخ دادن محدود مي    مي
بنابراين از ديد برچر در شرايطي كه طـي آن          )  25 ،  1382 برچر،  . (شوند گيري مواجه مي اصل غافل

گـيري وجـود دارد،       گويي محدود و حالـت غافـل        ها تهديد شده است و فرصت پاسخ   منافع و ارزش
خاورميانـه و   (  1 بر اين اساس بايد گفت تحوالت جاري در منطقه منا .  آيد  وجود مي وضعيت بحران به

و يـك بحـران بـراي         هر سه شاخص تعريف بحران از ديد مايكل برچر را دارا هستند )  شمال آفريقا
هاي عربي به مـردم       هايي كه حكومت    شوند؛ زيرا هم ارزش هاي عربي منطقه محسوب مي حكومت

كردند با بحران مقبوليت نزد مردم مواجه شده و از سـوي مـردم بـا قاطعيـت رد                ارايه و تبليغ مي
ويژه در مصر و تونس محدود بـود، و هـم شـدت               گويي به بحران در ابتدا به    شدند، هم زمان پاسخ

گـيري حاكمـان ايـن كـشورها،          تنها موجب غافل   هاي مردمي به حدي گسترده بود كه نه  اعتراض
 . اي را نيز در پي داشته است اي و فرامنطقه گيري بازيگران منطقه بلكه غافل

گانـه    الملل از بحران ارايـه شـده نـيز عوامـل سـه              تعاريف ديگري كه توسط اساتيد روابط بين  
اصـغر كـاظمي در كتـاب خـود           براي مثال، علي .  ها، زمان و شدت را به نوعي به همراه دارند ارزش

يـك بحـران وضـعيتي      «:  گويد  در تعريف از بحران مي    المللي   هاي بين  مديريت بحرانتحت عنوان 
ناميم، مختل كـرده و       هايي از آن را كه ما سيستم فرعي مي     است كه نظم سيستم اصلي يا قسمت

به زبان ديگر، يك بحران وضعيتي است كه تغيير ناگهاني در يك يا چنـد     .  پايداري آن را برهم زند
 )13 -14 ، 1366 كاظمي، (» .آورد وجود مي قسمت از عوامل متغير سيستم به

شـود، ايـن      با مشخص شدن اين موضوع كه تحوالت در منطقه منا يك بحران محـسوب مـي    
هـا،    گردد كه چرا اين بحران تا اين حد طوالني شـده اسـت و تركيـب حكومـت                   سوال مطرح مي

 اند؟  اي تاكنون موفق به حل بحران نشده اي و فرامنطقه بازيگران داخلي، منطقه
دانـد كـه      كننده مي  مايكل برچر براي تعيين شدت و ميزان يك بحران شش شاخص را تعيين

1. The Middle East and North Africa (MENA) 
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ايـن  .  ها قابليت كـاربرد در بحـران خاورميانـه و شـمال آفريقـا را دارنـد                   پنج مورد از اين شاخص    
ها بر حسب اولويت نگارنده اين تحقيق در خصوص بحران در خاورميانـه و شـمال آفريقـا         شاخص

 )12 -13 ، 1382 برچر، :  (عبارتند از
دهنـده شـدت بحـران، اهميـت          يكـي از عوامـل اصـلي نـشان        :  اهميت ژئواستراتژيك .  يك

وقـوع يـك بحـران در       .  وقـوع پيوسـته اسـت       اي است كه بحران در آنجا بـه       ژئواستراتژيك منطقه
، نـسبت بـه يـك       )مثل منطقه خاورميانه  (هاي بزرگ حايز اهميت است      اي كه براي قدرت منطقه

 . شدت بيشتري خواهد داشت) هايي از صحراي آفريقا مثل بخش(بحران زيرمجموعه پيراموني 
آيـا  .  ترين عوامل اثرگذار در شدت يك بحران است موضوع بحران نيز از مهم:  موضوع بحران.  دو

هـاي    مسائل مورد نظر سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و يا تلفيقي از آنهاست؟ هرچـه موضـوع         
زماني كه  .  البته نوع بحران نيز مهم است .  شود مورد اختالف بيشتر باشد، حل بحران نيز دشوارتر مي

 . اختالف در مورد نوع رژيم سياسي باشد، مدت زمان بيشتري براي حل بحران نياز است
آيا در طول بحران خشونتي بين بازيگران اتفاق افتـاده اسـت؟ در     :  خشونت بين بازيگران.  سه

اين صورت سطح خشونت تا چه حـد بـوده اسـت؟ خـشونت شـديدتر در يـك بحـران هـم بـه                     
. اعتمادي، نارضايتي و تنش شديدتر در آن بحران و هم در نظام بعد از بحران منجر خواهد شـد   بي

كارگيري خشونت از سوي يكي از طـرفين درگيـر            در يك بحران درون سيستمي هرچه ميزان به   
اعتمادي، نارضايتي و تنـش       ويژه از طرف دولت بيشتر باشد، امكان توافق كمتر شده و ميزان بي     به

 . بيشتر خواهد شد
هاي شدت بحران تعداد بازيگران است؛ يعني دولـت يـا     يكي از شاخص:  تعداد بازيگران.  چهار

گيرندگان آنها يك عمل، اتفاق يا تغيـير در داخـل و يـا خـارج از كـشور را               هايي كه تصميم دولت
گويي، و به احتمال زياد مداخله در         هاي اساسي، محدوديت زمان پاسخ   عنوان عامل تهديد ارزش به

هرچه شركت مستقيم بـازيگران در يـك        .  كنند  هاي نظامي قبل از رفع تهديد قلمداد مي    درگيري
بحران زيادتر باشد، احتماال بحران درهم گسيختگي زيادتري در پي خواهد داشـت؛ يعـني تعـداد          
زياد بازيگران احتماال به تعامالت خصمانه زيادتر منجر شده و مدت زمـان زيـادتري بـراي زدودن        

 . اختالف بين آنها نياز خواهد بود
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انـد؟ در ايـن       هاي بزرگ فعـاليتي انجـام داده        آيا قدرت: هاي بزرگ ميزان مداخله قدرت. پنج
هاي فوق در اصل حمايت لفظي، سياسي، اقتصادي يـا نظـامي از يـك طـرف                    صورت، آيا فعاليت

انـد؟    هاي بزرگ را به مداخله نظامي تشويق كرده     درگير بوده است؟ يا يك تعداد بيشتري از قدرت
هاي بزرگ از يك طرف درگـير در بحـران بيـشتر باشـد، يـا قـدرت بـزرگ                 هرچه حمايت قدرت

تر و پايـان آن     مخالفت زيادتري در مقابل طرف ديگر بحران از خود نشان دهد، حل بحران پيچيده
 . دشوارتر خواهد بود

 شرح بحران در خاورميانه و شمال آفريقا

اش بـا     و اهميـت جغرافيـايي        خاورميانه و شمال آفريقا همواره به لحاظ نوعي ساخت سياسي        
بحران جاري در خاورميانه و شمال آفريقا كه از تونس آغاز شد، به مـصر،        .  بحران مواجه بوده است

يمن، ليبي، بحرين، سوريه، عربستان، اردن و مغرب سرايت پيدا كرد، بحران گذر از جامعه سـنتي      
هـا شـاهد يـك حكومـت ديكتـاتوري            جوامع سنتي منطقه منا براي دهـه      .  به جامعه مدرن است 

. در اين جوامع انحصار ثروت و سرمايه و قدرت و حقوق در اختيـار حاكمـان بـود                . بودندخانوادگي 
طبقه حاكم با دراختيار داشتن قدرت و ثروت، هر         .  توسعه در اين كشورها نوعي توسعه نامتوازن بود

. يافـت   افزودند و در مقابل، ميزان فقر مردم اين كشورها افـزايش مـي             روز بر ميزان سرمايه خود مي
رغم اينكه درآمد سرانه در برخي از كشورهاي عربي نظير ليبي باال بود، امـا عـدم توزيـع عادالنـه          به

درصـد، در     20 بـراي مثـال، بيكـاري در ليـبي        .  ثروت منجر به افزايش بيكاري در اين كشورها شد     
   )263 ، 1390 نياكويي، . (درصد بوده است 25 درصد و در يمن 14 درصد، در تونس 19/6 بحرين 

هاي عربي در سياست داخلي سياسـت سـركوب، كنـترل شـديد               در عرصه سياسي نيز، رژيم 
طور كلـي     هاي ديني مردم و به    مخالفان، توقيف مطبوعات منتقد، ناديده گرفتن حقوق بشر، ارزش

در عرصـه سياسـت خـارجي نـيز بيـش از هـر چيـز                 .  رويكرد غيردموكراتيك را درپيش گرفتند    
اقتـدارگرايي، ديكتـاتوري    .  كـرد   هاي غرب جلب توجه مي      هاي عرب به سياست     وابستگي حكومت

هـاي عـرب در عرصـه داخـل و وابـستگي              حزبي و خشونت ساختاري مشخصه اصـلي حكومـت       
المللي براي دموكراتيزاسـيون كـه        فقدان فشارهاي بين  .  مشخصه اصلي در عرصه خارج بوده است     
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هاي سياسي اقتدارگرا در اروپاي شرقي و آمريكاي         اهميت بسيار زيادي در تاثير بر زوال موجوديت
جنوبي داشت، به اندازه ضعف جامعه مدني، تداوم قدرت نهادهـاي دولـتي، و اهميـت اجتماعـي                   

 )383 ، 1388 كامروا، . (هاي خاورميانه تاثير داشته است نهادهاي دولتي در اقتدارگرايي دولت
وجود اين شرايط موجب شد تا كشورهاي منطقه منا بسترهاي الزم بـراي بـروز يـك بحـران        

هاي شناخته شـده سياسـي        مخالفان در اين كشورها گاه از گروه    .  بزرگ ساختاري را داشته باشند
رغم خفقان و سـركوب، تقابـل بـا          ها قبل به المسلمين بودند كه از سال در جهان عرب نظير اخوان

در ايـن ميـان، مـصادره چـرخ دسـتي محمـد بوعزيـزي               .  حكومت را در دستور كار خود داشتند   
» سـيدي بوزيـد   «ساله تحصيل كرده و نواختن سيلي بر گوش وي توسـط پليـس زن شـهر         26 

خودسـوزي بوعزيـزي    .  انجاميـد   2010 تونس به خودسوزي اين جوان تونسي در هفدهم دسامبر      
تبـع آن در ديگـر        هاي مردمي در تـونس و بـه     ور شدن اعتراض اگرچه يك نقطه عطف براي شعله

هـا قبـل      كشورهاي عربي بود، اما در واقع خودسوزي بوعزيزي روشن شدن آتشي بود كه از سـال       
بن علـي در تـونس و حـسني مبـارك در مـصر خيلـي در مقابـل                    .  زير خاكستر پنهان شده بود    

اي   گونـه   اما در ليـبي داسـتان بـه       .  گيري كردند   هاي مردم مقاومت نكرده و از قدرت كناره    اعتراض
ساله ليـبي، معترضـان ليبيـايي را مـشتي ديوانـه              42 سرهنگ قذافي، ديكتاتور .  ديگر پيش رفت

خواند و در مقابل آنها از توپ و تفنگ و هواپيماي جنگي استفاده كرد، اما دخالت غـرب در قالـب        
ماه دوام داشته باشد و در نهايت بـا مـرگ            9 ناتو منجر به اين شد كه راهبرد سرهنگ قذافي تنها 

مرگ قذافي پايان همه داستان ليبي نبود، بلكـه         .  سرهنگ، قسمت اول داستان در ليبي پايان يابد 
 .  خيز همچنان باقي است حكايت در اين كشور نفت

هـا را در پيـش        ساله، راهـبرد سـركوب اعـتراض      33 در يمن نيز، علي عبداهللا صالح، ديكتاتور 
صـالح تـالش كـرد بـا كمـك          .  گرفت، اما او همانند قذافي به سمت جنگ داخلي حركـت نكـرد       

اي نظيـر     اي حاضر در شوراي همكاري خليج فارس و همچنين بازيگران فرامنطقه      بازيگران منطقه
صالح تالش كرد بـا اتخـاذ       .  هاي دموكراتيك آنها مقابله كند      آمريكا در مقابل مردم يمن و خواسته 

ها به نوعـي معترضـان را خـسته كنـد، امـا مـردم                 راهبرد خريد زمان و فرسايشي كردن اعتراض    
معترض يمن با آگاهي از راهبرد صالح، تنها سـرنگوني او از قـدرت را در دسـتور كـار خـود قـرار                
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اي، بخـش اول      اي و فرامنطقـه     در نهايت نيز با مديريت بحران توسط بازيگران منطقـه      .  بودند داده
در يمن نيز بحـران    .  نامزدي به پايان رسيد بحران يمن با انتقال قدرت و برگزاري يك انتخابات تك

اي ادامـه دارد و       اي و فرامنطقـه     خاتمه پيدا نكرد، بلكه همچنان با مديريت همان بازيگران منطقـه  
 . مردم نيز خواستار تغييرات واقعي در كشور هستند

هـاي    جنس اعتراض.  ها در سوريه كليد خورد  بحران در خاورميانه زماني شديد شد كه اعتراض
اي و    در سـاير كـشورها بـازيگران مهـم منطقـه          .  سوريه با ديگر كشورهاي عربـي متفـاوت اسـت        

اي خواستار حفظ وضع موجود و باقي ماندن حاكمان عرب در راس قدرت بودند، امـا در          فرامنطقه
سوريه بـرخالف ديگـر كـشورهاي عربـي در محـور           .  سوريه خواستار تغيير قدرت سياسي هستند

تواند از تقويـت احتمـالي مقاومـت در نتيجـه             مقاومت قرار داشته و تغيير قدرت در اين كشور مي
در سـوريه نـيز هماننـد ليـبي مـيزان           .  تغيير موازنه قدرت در منطقه خاورميانه جلوگـيري كنـد         

اهميت جغرافيايي و سياسي ايـن كـشور موجـب شـد تـا بـازيگران                 .  ها بسيار زياد است     خشونت
 . اي در تحوالت سوريه حضور پررنگي داشته باشند اي و فرامنطقه منطقه

 ) منطقه منا(چرايي تداوم بحران در خاورميانه و شمال آفريقا 
 اهميت ژئواستراتژيك : الف

الملـل    خاورميانه و شمال آفريقا از دو بعد جغرافياي سياسي و جايگاه اقتصادي براي نظام بين        
هاي بزرگ،    شود كه اين مناطق همواره با نفوذ قدرت      حايز اهميت هستند و اين دو بعد موجب مي

 . هاي سياسي و بحران درون سيستمي مواجه باشند تنش

 جغرافياي سياسي. يك

منطقه منا بخشي از اهميتش را همواره در سياست جهاني مديون موقعيت جغرافيـايي خـود         
اين منطقه همچنين بيـن اروپـا، آفريقـا و          .  عنوان پلي بين درياي مديترانه و اقيانوس هند است    به

چند نقطه راهبردي دنيـا ازجملـه تنگـه هرمـز، تنگـه             .  است  شرق و جنوب شرق آسيا واقع شده   
هاي بسفر و داردانل و كانال سـوئز نـيز در ايـن منطقـه قـرار                الطارق، تنگه المندب، تنگه جبل باب
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رو،   از ايـن  .  اند كه اهميت هريك از اين نقاط راهبردي در اقتصاد جهاني بـسيار مهـم اسـت            گرفته
تسلط بر خاورميانه و شمال آفريقا و نقاط راهبردي آن، مزيـت مهـم نظـامي و راهـبردي ايجـاد                     

ميليون بشكه نفت از تنگه مهم هرمـز حمـل     18 روزانه )  135 -6 ، 1379 سليماني، . (  خواهد نمود
فروند   2700 هزار كشتي از كانال سوئز عبور كردند كه تقريبا      34 بيش از  2009 در سال .  شود مي

هـزار    582 ميليون بـشكه در سـال يـا           213 معادل  (ميليون تن نفت      29 كش بوده و     از آنها نفت
اين امتيازها باعث شـده اسـت منطقـه         )  16 ،  1390 بيگ عليزاده، . (  را حمل كردند  )  بشكه در روز  

در حـال   .  اي پيدا كنـد     اي و منطقه    اي نزد بازيگران فرامنطقه   خاورميانه و شمال آفريقا جايگاه ويژه
خاطـر    هاي بزرگ به بحران جاري در اين مناطق به         ترين داليل توجه قدرت حاضر نيز يكي از مهم

اهميت ژئوپليتيكي آن است و اين عامل مهم سبب شد تا اين منطقه همـواره بـا بحـران عجيـن              
 . ها نيز مطابق ميل مردم حل نشوند باشد و بحران

 اهميت اقتصادي . دو

اگرچه در خصوص اهميت اقتـصادي منطقـه منـا داليـل زيـادي ازجملـه داليـل نظـامي و                     
ترين دليل اهميت اقتصادي اين منطقه به وجـود منابـع          توان مطرح كرد، اما مهم  تسليحاتي را مي

هاي بزرگ    ويژه در اقتصاد قدرت     اهميت نفت و گاز در اقتصاد جهان به  .  گردد  غني نفت و گاز برمي
نفت در يكصد سال اخير در علم سياست و كاربرد قدرت، كانون توجهات      .  بر كسي پوشيده نيست

سرنوشت نفت در واقـع تـاريخ يـك         .  تر شده است    جهاني بوده و اهميت آن با گذشت زمان افزون
ويـژه در نيمـه       ترين كاالي راهبردي است كه از بدو پيدايي و بـه          نفت مهم.  قرن اخير جهان است

تنها از تاريخ جدا نبوده، بلكه توانسته است بـه تـاريخ شـكل دهـد و در                    دوم قرن بيستم، هرگز نه
كـه    طـوري   ها نقش حياتي داشته باشد، به       چگونگي تفكر، زيست، فعاليت، جنگ، و سرنوشت ملت

 ) 1389 شفيعي، . (اند ناميده» عصر هيدروكربن«انسان امروز را انسان 
اغلـب اعـضاي    .  هاي بزرگ به نفت و گاز اعضاي سازمان اوپـك وابـستگي دارنـد         بيشتر قدرت

ترين سازمان نفتي در جهان را نيز كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقـا       عنوان مهم اوپك به
گذاري نفتي و گازي نقـش     بر اين اساس، اين منطقه در تعيين قيمت و سياست.  دهند  تشكيل مي
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هزار بشكه    100 ميليون و     23 ، حدود 2011 اعضاي اوپك واقع در منا در سال .  كند مهمي ايفا مي
ترين توليدكنندگان گاز     ترين توليدكنندگان نفت و همچنين بزرگ بزرگ.  در روز نفت توليد كردند

مجموع ذخاير نفت و گاز اثبات شده اعضاي        .  جهان به استثناي روسيه در اين منطقه حضور دارند
تريليون فوت مكعب گاز بـرآورد        80 ميليارد بشكه نفت و  840 ترتيب،  اوپك واقع در منطقه منا به

تخميـن زده   .  شـود   درصد مجموع ذخاير جهـان را شـامل مـي           43 و  58 شده است كه به ترتيب 
ميليـون بـشكه در روز        40 بـه حـدود       2020 شود كه سهم منطقه منا از بازار جهاني نفت در        مي

 )1390 بهمن  11 رساني نفت و انرژي شانا،  شبكه اطالع. (خواهيد رسيد
المللي انرژي برآورد كرده است كه به ازاي قطع روزانه يـك ميليـون بـشكه نفـت،              آژانس بين

همچنين اين آژانس بـرآورد   .  دالر به ازاي هر بشكه افزايش خواهد يافت 5 تا  3 هاي آن بين  قيمت
دهـم درصـد مطلـق        5 دهم تا     3 كرد كه با اين اتفاق، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا بين     

بر اين اساس، برژنيسكي بعـد از       )  1391 اردبيهشت    3 سايت جهاني شدن،  . (  كاهش خواهد يافت
در بحران كنوني خليـج فـارس آنچـه بـراي           «:  گفت  1990 بحران اشغال كويت از سوي عراق در 

آمريكا اهميت دارد، اين است كه عربستان مورد تهاجم قرار نگيرد و وضعيت نفت از يـك قيمـت            
دالر از اهداف اصـلي آمريكـا در مقطـع            30 داشتن قيمت نفت در سقف      مقبول تجاوز نكند و نگه

ديك چيني، وزير جنگ وقت آمريكا، نيـز     » .كنوني است، و جوانان آمريكا نبايد فداي كويت شوند
ــالم داشــت       ــت اع ــران كوي ــاره بح ــت را             «  :  درب ــا نف ــست، م ــرح ني ــباح مط ــا آل ص ــراي م ب

 )1389 شفيعي، (» .خواهيم مي
تـرين تحـول و       هاي بزرگ بـه كوچـك       شود قدرت   اين اهميت باالي اقتصادي نيز موجب مي      

بحران در اين منطقه حساس باشند و تالش كنند تا بحـران را در جهـت منـافع خـود مديريـت                  
تاكنون اتفاق افتاده است نيز در هميـن مـسير            2011 آنچه كه در تحوالت جهان عرب از    .  نمايند

هـاي بـزرگ كـه مخالفـت مـردم عـرب بـا راهبردهـاي خارجـي                     عبـارتي، قـدرت     بـه .  باشـد   مي
هايشان را ديدند، تشكيل يك حكومت مردمي را به نفع خـود ندانـسته و تـالش كردنـد              حكومت

اين خـود يكـي از داليـل تـداوم بحـران جـاري در               .  مانع از ايجاد حكومتي با انتخاب مردم شوند  
 . توان در كشور يمن ديد كشورهاي عربي است كه نمونه آشكار اين راهبرد را مي
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 موضوع بحران
ايـن  .  هاي حكومتي است    هاي مردمي با ارزش     موضوع بحران جاري در منطقه منا تقابل ارزش

خواهي مردم در مقابل اقتدارگرايي و ديكتـاتوري حاكمـان        ها در درجه اول تقابل دموكراسي  ش ارز
هاي عربـي خاورميانـه و شـمال          هاي دولت  ترين ويژگي يكي از مهم.  اي جهان عرب است  چنددهه

شـوند؛ يعـني بـه بهانـه          محسوب مـي   1 هايي پسااستعماري ها، دولت آفريقا اين است كه اين دولت
العاده در كشور در جهـت ناديـده          ها را سركوب و با وضع حالت فوق      استقالل و امنيت ملي، آزادي

قدرت در  )  170 ،  1391 دهقاني فيروزآبادي و فرازي،     . (كنند  گرفتن حقوق مدني مردم حركت مي
ـات در ايـن     .  ها تحت كنترل حكومـت قـرار دارد         خواه است و همه عرصه      كشورها تماميت اين  انتخاب

هاي زيادي ازجمله عدم مـشاركت      شود يا آنكه به صورت صوري و با محدوديت  كشورها يا برگزار نمي
ساختار حكومتي در اكثر كشورهاي خاورميانه موجـب        .  شود  مخالفان حكومت در انتخابات برگزار مي

ابزارهاي حكومتي همچون دستگاه    .  ها و شكاف ميان حكومت و مردم شده است      ناكارآمدي اين نظام
گـو، كارآمـد و       جاي اينكه در خدمت حكومت پاسـخ        اجرايي متمركز، نظام حقوقي، احزاب و غيره به   

پارچگي اسـتوار بـر هويـت ملـي قـرار گـيرد، بـه ابـزاري در دسـت                       قانونمند براي شهروندان و يك  
ايـن اسـاس،      بـر )  297 ،  1390 واعظي،  . (هاي مستبد براي تامين اهداف خود تبديل شدند       حكومت

هاي اخير در خاورميانه و شـمال آفريقـا، اصـالح سـاختار سياسـي بـا              يكي از اهداف مهم خيزش
محوريت كاهش فساد اعم از سياسي و اقتصادي و افزايش نقش مردم به منظور افزايش مـشاركت   

از ايـن رو بايـد گفـت تحـوالت منطقـه            .  هاي سياسي و اجتماعي در كشور اسـت         مدني و آزادي  
هـاي ديكتـاتوري اسـت و         خاورميانه و شمال آفريقا به لحاظ ماهيتي، در درجـه اول ضـدحكومت    

هاي اعتراضي در اين مناطق خواستار ايجاد حكومت دموكراتيك با محوريت انتخاب مـردم    جنبش
اين نوع تقابل كه خواستار يك تغيير ماهيتي در باالترين سطح يعني رژيم سياسي است،         .  هستند
رسد و نيازمند طي يك پروسه زماني براي تحقـق هـدف و همچنيـن               مدت به پايان نمي در كوتاه

 . بازگشت ثبات به جامعه است

1. Post- Colony 
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هاي مورد حمايت حكومـت در     ترين ارزش براي مردم كه در تقابل با ارزش در درجه دوم، مهم
هاي عربي در منطقه خاورميانـه      دولت.  است   هاي ديني  خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفت، ارزش
ها در ايـن      حكومت.  هايي سكوالر نيز هستند     شان، دولت  و شمال آفريقا در كنار ماهيت ديكتاتوري
هاي غربي در جامعه بوده و شتابان         هاي مردم، مروج ارزش   كشورها بدون توجه به عقايد و خواسته

العابدين بن علـي بـا        در برخي از كشورها نظير تونس، زين .  كردند در جاده سكوالريسم حركت مي
هاي غربي حتي با پخش اذان مخالفت كرد و قـانون ممنوعيـت حجـاب را              محور قرار دادن ارزش

اين در حالي است كه اكثريت مردم در جوامع عربـي مـسلمان بـوده و        .  براي زنان به اجرا گذاشت
هاي مورد استفاده     شعارها و نشانه  .  خواستار حضور شريعت اسالمي در جامعه و اجراي آنها هستند   
گـرا در اوليـن       هـا و احـزاب اسـالم        در تظاهرات، تفكرات رهبران و اقبال عمومي مـردم بـه گـروه        

مشاركت سياسي در اين كشورها پس از تحوالت اخير؛ ازجمله در تونس و مصر، ماهيت اسـالمي         
اين موضوع هم يكي    )  Pillar, 2011, 19(.  دهد  هاي اعتراضي در اين كشورها را نشان مي   جنبش
هاي مردمي در اين مناطق بوده و هم اينكه پس از تغيير حكومـت    هاي اصلي بروز اعتراض از ريشه

هـا    ض  تـرين داليـل بـراي تـداوم اعـترا           ترين و اصـلي     در برخي از كشورها نظير مصر يكي از مهم   
هاي مورد حمايت ديكتاتورهاي عربي موجب بروز نوعـي         در واقع، تاكنون ارزش.  شود  محسوب مي

اكنون مردم به دنبال احياي هويت اسالمي خـود نـيز در كنـار           .  بحران هويت در اين كشورها شد
اين خواسته مردم در جهان عرب، هـم مـورد مخالفـت حاكمـان ايـن             .  خواهي هستند دموكراسي

اي نـيز مخـالف احيـاي هويـت           اي و فرامنطقه  كشورهاست و هم اينكه برخي از كشورهاي منطقه
اين تقابل ارزشي نيز يكـي     .  اسالمي و روي كار آمدن يك حكومت اسالمي در جهان عرب هستند

 . شود ديگر از علل تداوم بحران در جهان عرب محسوب مي
ـايي     سومين و مهم موجـود در منطقـه       1 ترين تقابل ارزشي مردم و حاكمان عرب، به نظـم آمريك

ـاص اسـت       طور كل و در اين كشورها به  به ـات و دوام             .  طـور خ ـايي در خاورميانـه بـر ثب نظـم آمريك
برداري اسراييل، تامين منافع حداكثري آمريكا و غرب در نتيجه تبعيت از       ها، حضور و بهره  ديكتاتوري

1. American Order 
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ترين   مهم.  هاي منطقه مبتني بود   هاي اين كشورها در خاورميانه و زيان و ضربه به منافع ملت  سياست
ـاي    در اين منطقه با حاكميت و تسلط حكومـت    .  ابزار در اين نظم، كاربست زور و نيروي نظامي بود ه

ـايتي     هاي خانداني و فردي بـوده       جمهوري و پادشاهي كه حكومت  ـات داخلـي         انـد، نارض ـا و مطالب ه
بر اين اساس، ثبات نسبي در كشورهاي منطقـه    .  است   توجهي و سركوب قرار گرفته كشورها مورد بي

ـاي    اي موجود بر اساس حاكميت و كنترل مبتني بر زور سياسـي از سـوي حكومـت        و نظم منطقه ه
ـاي بـزرگ بـوده اسـت         اقتدارگرا و غيردموكراتيك مورد حمايت قـدرت       ) 295 ،  1390 واعظـي،   . (  ه

؛ يعني چند ماه پيـش از انقـالب مـصر،           2010 در جوالي   »  زاگبي اينترنشنال «نظرسنجي موسسه  
درصـد از مـردم       85 دانند،   ترين تهديد خود مي درصد از مردم مصر، آمريكا را بزرگ 92 نشان داد كه 

ـاد نداشـتند    87 نيز نگرش منفي به آمريكا دارند،  ) www.Islamicgc.com(.  درصد به آمريكا اعتم
هاي مردمي، استقالل كـشورهاي منطقـه از          گيري حكومت   بر اين اساس، نظم پساآمريكايي بر شكل 

ـا در منطقـه مبتـني خواهـد بـود                 ـلطه آمريك ـان س . تحميل منافع غرب، انزواي اسراييل و عـصر پاي
رو، غرب و آمريكا نيز در مقابل جنبش مردمي جهان عرب مقاومت   اين از)  161 ، 1391 يوسفي،  حاج(

طوالنـي شـدن بحـران در خاورميانـه،         .  كرده و تالش زيادي براي به انحراف كشيدن آن انجام دادند   
ـاد وضـعيت مطلـوب         موجب مي شود فرصت كافي براي جهان غرب جهت مديريت اين بحران و ايج

رغم تبليغات زيادي كـه      واقعيت اين است كه غرب و آمريكا به خوبي واقف هستند كه به.  وجود آيد به
دهند، دموكراسي در خاورميانه بـه دليـل ماهيـت اسـالمي و همچنيـن                 درباره دموكراسي انجام مي  

 )290 ، 1390 ميلشتاين، . (شود ضدنظم آمريكايي مردم منطقه، دشمن غرب محسوب مي
هاي عربي و همچنين اهميت ژئوپليتيكي    هاي گفته شده درباره حكومت  با توجه به ويژگي

هايي كه ذاتا ناپايدار     سيستم.  و اقتصادي منطقه منا، بايد گفت كه اين منطقه ذاتا ناپايدار است
) 17 ، 1366 كاظمي، . (ور شود  هستند، بروز يك بحران كوچك كافي است تا آتش جنگ شعله

هاي سياسي ناپايـدار در منطقـه         اين رو، خودسوزي بوعزيزي در تونس كافي بود تا سيستم     از
هـاي مدنـي      منا دچار بحران شديد شده و پشت سر هم يا سقوط كنند يا شاهد رشد اعتراض     

المللي  بين هاي مديريت بحرانبر اساس مدل مكعب بحران كه كاظمي در كتاب . مردمي باشند
هـاي    هاي اخير در منطقه منا را در برخي از كشورها از نوع بحـران      توان بحران  دهد، مي  توضيح مي
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هـاي شـديد در يـك وضـعيت           بحران.  ناميد»  كند«هاي    و در برخي ديگر از نوع بحران»  شديد«
ـاالي        هاي عمده ملي مورد مخاطره قرار مي      افتند كه هدف  بحراني اتفاق ميكامال  گيرد، در سـطوح ب

ـا شـرايط روانـي عناصـر تـصميم                عوامل دولتي تصميمات اتخاذ مي   گردد، محدوديت زماني همراه ب
ـاب مـي        نظر كردن از روش گيرنده دولت ضرورت احتراز و صرف . كنـد   هاي مالوف بوروكراسـي را ايج

در .  توان از نوع شديد دانست   بحران در تونس، مصر، ليبي، يمن و سوريه را مي)  33 ، 1366 كاظمي، (  
گيري نسبتا طوالني است، ولـي رويـداد          تهديد خفيف است و مدت زمان تصميم»  كند«هاي   بحران

گيران در اين حالت سعي در احتراز از اقدام به عمل نموده    تصميم.  بيني نشده است غيرمترقبه و پيش
ـاظمي،   . (شـود   پردازند كه هرگز منجر به تصميم نهايي نمـي          و عمدتا به مباحثاتي مي  ) 36 ،  1366 ك

  . توان بحران كند ناميد بحران در كشورهايي مثل اردن و مغرب را مي

 خشونت بين بازيگران

مايكل برچر بر اين باور است كه ممكن است وجود گروهي از شرايط در سـطح دولـت، يـك               
اين شرايط بـراي    .  بازيگر را وا دارد تا دولت را از دوره قبل از بحران به يك بحران كامل سوق دهد       

وجود يك رژيم غيردموكراتيـك، و درگـيري       :  بحران جاري در خاورميانه و شمال آفريقا عبارتند از
هاي حاكم در منطقه منا تمامـا از          رژيم)  114 -115 ،  1382 برچر،  . (  مدت در يك اختالف طوالني

شان يك اختالف با مدت       ويژگي غيردموكراتيك برخوردار هستند و اختالف آنها با مخالفان داخلي
رو،   از ايـن  .  دهـد   تـر رخ مـي      هاي غيردموكراتيك خـشونت راحـت      در حكومت.  زمان طوالني است

هاي   هاي تحوالت جاري در خاورميانه و شمال آفريقاست و رژيم          ترين ويژگي خشونت يكي از مهم
. هاي مـديريت بحـران انتخـاب كردنـد          عنوان يكي از راه     غيردموكراتيك اين منطقه خشونت را به   

هـاي    اعتمـادي ميـان طـرف       زماني كه خشونت توسط يك طرف استفاده و گسترش يابد، به بـي         
ويـژه آنكـه خـشونت درون سيـستمي           كند، به   درگير منجر شده و زمان حل بحران را طوالني مي
 . باشد و عليه مردم آن كشور مورد استفاده قرار گيرد

هاي مردمي در كشورهايشان دچار نوعـي سـردرگمي       ديكتاتورهاي عرب كه از گسترش اعتراض
ـا را در      هاي مدني و دموكراتيك مردمشان، سركوبي ايـن اعـتراض        شدند، ضمن مخالفت با خواسته ه
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كـشتار، بازداشـت و     .  خشونت در اين كشورها انواع مختلفي داشته اسـت        .  دستور كار خود قرار دادند
بيـشترين مـيزان خـشونت در ابتـدا در          . ترين اشكال خشونت در جهان عرب هستند شكنجه از مهم

هزار كـشته و      50 ماهه در ليبي بيش از      9 جنگ .  ليبي، سپس سوريه، يمن و مصر اعمال شده است
خصوص در شهرهايي كه جنگ در        بسياري از مردم به.  خانمان برجاي گذاشت  ها هزار زخمي و بي ده

) 1390 عظيمي،  . (هايشان و فرار به كشورهاي همسايه شدند        آنها جريان داشت، مجبور به ترك خانه
المللي حقوق بشري به نقض گسترده حقوق بشر در تحوالت كشورهاي عربـي         هاي بين بارها سازمان
تنها موجب فـروكش كـردن      هاي دولتي نه  موضوع مهم اين است كه گسترش خشونت.  هشدار دادند

ها افزود و معترضان بدون هراس از خشونت و با هدف حراست           ها نشد، بلكه بر تداوم اعتراض اعتراض
اعمال خشونت موجب شد تا اگـر       .  از خون شهداي خود در ميادين مهم شهرهاي عربي حاضر شدند  

ـان فقـط خواسـتار        معترضان در برخي از كشورها نظير اردن و بحرين در روزهاي ابتدايي اعـتراض  ش
ـ اقتصادي بودند، در نتيجه خشونت حكومت تغيير خواسته داده و سرنگوني       انجام اصالحات سياسي

ـان در نتيجـه افزايـش             .  هايشان را در دستور كار قرار دادند  حكومت تغيير راهـبرد و خواسـته معترض
ـا بـوده اسـت      خشونت حكومت، يكي از مهم . ترين عوامل در تداوم بحران در خاورميانه و شمال آفريق

تـر از مقابلـه در        عبارتي، مقابله با گسترش بحران در زماني كه خشونت اتفاق بيفتد، بسيار مـشكل          به
 )123 ، 13822 برچر، . (دوره قبل از بحران يا حالت عدم بحراني است

 تعداد بازيگران

تـوان شـامل بـازيگران داخلـي،          بازيگران تحوالت جاري در خاورميانه و شمال آفريقـا را مـي            
 . دانست اي اي و فرامنطقه منطقه

ـامل            بازيگران داخلي كه در واقع مهم ـان عـرب هـستند، ش ترين بازيگران تحوالت جاري در جه
ـالف حكومـت در كـشورهاي عربـي را           .  باشند  هاي عرب مي    بازيگران مخالف و حكومت    بازيگران مخ

ـاي مـذهبي و همچنيـن         هاي سياسـي، احـزاب سياسـي، گـروه          توان شامل مردم عادي، نخبه   مي ه
موضوع مهم اين است كه اين بازيگران متفقا خواستار تغيير وضـع موجـود،        .  هاي قومي برشمرد گروه

تغيير نظام سياسي كشورشان از ديكتاتوري به دموكراسي و تشكيل يك حكومت منتخـب مردمـي              
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ـا           در مقابل حكومت)  Muasher, January 27, 2011(. هستند ـان داخلـي آنه هاي عربـي و حامي
 . هاي اعتراضي پرداختند خواستار حفظ وضع موجود در كشورشان بوده و به سركوب جنبش

اي نيز در تحوالت جهان عـرب حـضور           اي و فرامنطقه    در كنار بازيگران داخلي، بازيگران منطقه
عربستان سعودي، تركيه، اسراييل، قطـر و ايـران، كـه        :  اي عبارتند از  بازيگران منطقه. اند فعال داشته

عربـستان سـعودي خواسـتار حفـظ وضـع          .  هريك داراي منافع خاص خود در جهان عرب هستند
قطر از تغيـيرات در   .  كند  موجود در جهان عرب به استثناي سوريه است و از حاكمان عربي دفاع مي

تركيه نيز از تغيـيرات     .  سو با مردم عرب معرفي كرده است  كند و خود را هم  جهان عرب حمايت مي
كند و در تالش است تا با نفوذ در كشورهاي عربي، نظام حكومتي خـود       در جهان عرب حمايت مي

اسـراييل نـيز هماننـد عربـستان، رويكـرد          .  عنوان الگو بـه مـردم ايـن كـشورها معرفـي كنـد             را به
اي در قبال تحوالت جهان عرب درپيش گرفته و خواسـتار حفـظ وضـع موجـود در                   كارانه  محافظه

ايـران نـيز بـه      )  Khelghat Doost and Jegatesn, 30 July 2012(.  كشورهاي عربـي اسـت    
كنـد و خواهـان       سو با مردم از تغيـيرات حمايـت مـي      در بقيه كشورهاي عرب هم 1 استثناي سوريه

عنوان الگو بـه      كند انقالب اسالمي خود را به      ايران همانند تركيه تالش مي. تغيير وضع موجود است
اي درصـدد هـستند موازنـه قـدرت در تحـوالت              هريك از بازيگران منطقه  .  مردم عرب معرفي كند
تحـوالت  )  Abdullah, December 28, 2011(.  نفع خود تغيـير دهنـد       جاري جهان عرب را به    

عربستان سعودي و پادشـاهان عـرب       .  اي تاثير زيادي دارند     سوريه و بحرين در موازنه قدرت منطقه   
تواند بـه ديگـر كـشورهاي         دانند كه سقوط حكومت آل خليفه در بحرين مي    حوزه خليج فارس مي

بر اين اساس، حكومت عربستان در قالـب طـرح      .  عرب اين منطقه ازجمله عربستان نيز سرايت كند
شوراي همكاري خليج فارس براي كمك به پادشاه بحرين به اين كشور لشكركـشي  » سپر جزيره«

نفع   اي در خاورميانه را به      تواند موازنه قدرت منطقه    هرگونه تغيير در ساخت سياسي بحرين مي.  كرد
بر اين اساس است كـه      .  ويژه ايران دچار تغيير كند اي عربستان و رژيم صهيونيستي به رقباي منطقه

كنند بحرين را در باشگاه       اي تالش مي   اي نظير عربستان با كمك بازيگران فرامنطقه بازيگران منطقه

جمهوري اسالمي ايران تحوالت در سوريه را بر خالف ديگر كشورهاي عربي داراي منشا داخلي نمي داند، بلكه آنرا نـشات گرفتـه از               . 1 
 . داند اي در خاورميانه مي اي و فرامنطقه نقش بازيگران منطقه
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در سوريه نيز هرگونـه تغيـير در راس         )  Andersen, 2012, 10-12(.  پادشاهان عربي حفظ كنند 
اي عربستان و تركيه و تضعيف موقعيت     تواند به تقويت موقعيت منطقه  قدرت سياسي اين كشور مي

اي از منـافع خـود در      عنوان يك قدرت منطقه از اين رو، جمهوري اسالمي ايران به. ايران منجر شود
در قـدرت يـا تغيـير از طريـق رونـدهاي              كند و خواهان بـاقي مانـدن بـشار اسـد            سوريه دفاع مي  
اما عربستان سعودي و تركيه خواستار سقوط بشار اسد از قدرت هـستند و بـراي     .  دموكراتيك است

 . اند هاي غيردموكراتيك ازجمله افزايش خشونت در سوريه را درپيش گرفته نيل به اين هدف روش
اين بـازيگران   .  اي سومين بخش از بازيگران در تحوالت جهان عرب هستند       بازيگران فرامنطقه

در تحوالت جهان عرب شامل كشورهايي نظير آمريكا، روسيه، چين و اتحاديه اروپـا هـستند كـه          
سو با هـم      آمريكا و اروپا هم   .  هاي خاص خود در كشورهاي عرب هستند     گيري  هريك داراي جهت

بـازيگران غربـي    .  كننـد   ويژه در بحران سوريه حركت مـي    سو با يكديگر، به و روسيه و چين نيز هم
جز در ليبي و سوريه، در بقيه كشورهاي عرب خواستار حفظ وضـع موجـود بـوده و در مقابـل                  به

روسيه و چين نـيز بيـش از        .  كنند ها حمايت نمي مردم اين كشورها قرار گرفته و از تغيير حكومت
همه در تحوالت سوريه نقش دارند و برخالف محور غربي خواستار حفـظ وضـع موجـود در ايـن           

تـر    از اين رو، بايد گفت كه تعدد بازيگران در تحوالت منطقـه منـا موجـب سـخت          .  كشور هستند
 . شدن دستيابي به تفاهم و در نتيجه طوالني شدن بحران در اين منطقه شده است

 هاي بزرگ ميزان مداخله قدرت

آيـا  .  هاي بزرگ شاخص مهمي در گسترش يا كاهش يك بحـران اسـت           ميزان مداخله قدرت
هاي بـزرگ     اند؟ در اين صورت، آيا فعاليت قدرت  هاي بزرگ فعاليتي در منطقه بحران داشته قدرت

هاي   در جهت حمايت از حكومت است يا مخالفان حكومت؟ ترديدي نيست كه اگر فعاليت قدرت       
 . بزرگ در جهت حمايت از حكومت باشد، بحران از قابليت گسترش بيشتري برخوردارخواهد بود

اي با همه توان و قواي خود در تحـوالت منطقـه منـا             واقعيت اين است كه بازيگران فرامنطقه
شـود، موضـوع      هاي بزرگ به منطقه منا مـي        ترين چيزي كه باعث توجه قدرت مهم.  دخالت دارند

غرب در قالب ناتـو    . نفت و گاز اين منطقه است كه در صفحات قبل در اين زمينه توضيح داده شد
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عنـوان يكـي از كـشورهاي عـضو اوپـك و دارنـده                به اين دليل به ليبي حمله كرد كـه ليـبي بـه     
ترين ذخـاير نفـتي جهـان را در اختيـار             ترين ذخاير نفتي در آفريقاست كه يكي از باكيفيت بزرگ

هاي حال حاضـر جهـان        دارترين نفت   دارد و اين كيفيت باال، نفت ليبي را در ميان يكي از پرطرف
ميليون بشكه نفت در هر روز صادرات نفـتي و مـيزان زيـادي                 1/8 ، ليبي  2010 در .  دهد  قرار مي

 )1391 اردبيهشت  20 سكونيوز، . ( صادرات گازي داشته است
اي در تحوالت جاري در منطقه منا، ايـن اسـت كـه ايـن           ديگر دليل دخالت بازيگران فرامنطقه

بازيگران براي خود در اين منطقه منافع راهبردي قائل هستند كه در اثر تحوالت بهار عربي، منافـع        
و نفوذ آنها در معرض خطر و تهديد قرار گرفتـه اسـت و لـذا بـراي حفـظ آن منـافع بـه مداخلـه                     

پردازند و يا اينكه تحوالت بهار عربي به آنها اين امكان را داده است كه منـافع جديـدي را بـراي         مي
براي مثال، پايگاه پنجم دريايـي      .  دنبال تحقق آن منافع باشند    خود تعريف كنند و با مداخله خود به

به اين دليل آمريكا كه مدعي دموكراسي و حقوق بشر در جهـان اسـت،    .  آمريكا در بحرين قرار دارد
دهد و از حكومـت بحـرين در          ترجيح مي   هايش  در موضوع  بحرين منافع راهبردي خود را بر ارزش

 )Andersen, 2012, 12(. كند هاي دموكراتيك مردم دفاع مي مقابل خواسته
هاي بزرگ در تحوالت منطقه منا وجود دارد، به توازن قـوا       دليل ديگري كه براي مداخله قدرت

در منطقه خاورميانه همـواره دو محـور سـازش و مقاومـت حـضور               . باشد در اين منطقه مربوط مي
محور سازش به رهبري عربستان و مصر خواستار سازش با اسراييل بوده و محور مقاومـت   .  اند  داشته

بركنـاري  .  اهللا لبنان خواستار مقاومت در مقابـل اسـراييل هـستند      به رهبري ايران و محوريت حزب
هـا در كـشورهايي نظيـر         علي در تونس و حسني مبارك در مصر و همچنين گسترش اعتراض       بن

بحرين، عربستان، يمن و اردن كـه در محـور سـازش در خاورميانـه قـرار داشـتند، موجـب شـد                        
هاي بزرگ غربي به رهبري آمريكا براي تضعيف محور مقاومت و حمايت از اسـراييل، پـروژه             قدرت

كمك به مخالفان سوري براي براندازي بشار اسد از قدرت و تغيـير سـاختار سياسـي سـوريه را در            
از سوي ديگر، تقابل منافع غرب با منافع روسيه و چين در سوريه نيز به        .  دستور كار خود قرار دهند

 )Daoudy, 2011, 22(. تر شدن كشمكش در اين كشور كمك كرده است بحراني
هاي غربي به نفع ديكتاتورهاي عرب در تحوالت منطقه          دليل ديگري كه براي مداخله قدرت
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هـاي جهـان      ويژه آمريكا بيش از آنكـه اعـتراض         منا وجود دارد، اين است كه كشورهاي غربي به     
هايي عليـه نفـوذ خـود در ايـن كـشورها              عرب را عليه ديكتاتورهاي اين كشورها بدانند، اعتراض 

بر اين اساس، از ايجاد يـك حكومـت مـستقل مردمـي كـه خواهـان                 )Seale, 2012(. دانند مي
گيري سياست خارجي باشد استقبال نكرده و با حمايت از ديكتاتورهاي جهـان          استقالل در جهت

ترديدي نيـست كـه حـضور نظـامي كـشورهاي          .  عرب موجب تداوم بحران در اين كشورها شدند
تواند از شـدت      هايشان مي  غربي در كشورهاي منطقه منا و كمك آنها به مردم در تقابل با حكومت

 . بحران در خاورميانه و شمال آفريقا بكاهد

 گيري نتيجه

. از ديدگاه آلموند، منشاء بحران يا در ذات هر نظام سياسي و يا در عوامل محيطي نهفتـه اسـت   
خاورميانه و شمال آفريقا از چند جهت مهـم همـواره در ذات خـود آمادگـي          )  35 ، 1390 واعظي، (

هـاي بـزرگ      اين مناطق اهميت ژئوپليتيكي و اقتصادي زيادي دارند، قـدرت        :  بحراني شدن را دارند
ها در اين مناطق غيردموكراتيك هـستند و         نظام جهاني در اين مناطق منافع مهمي دارند، حكومت

دارنـد، قـدرت      هاي بزرگ از آنها به سمت دموكراتيك شدن هم گام بر نمي      واسطه حمايت قدرت به
شـوند و خـشونت جـزء         در اين مناطق اغلب خانوادگي و موروثـي اسـت، مخالفـان سـركوب مـي             

هـاي    موازنه قدرت در اين منطقه نيز بـراي قـدرت      .  ناپذير ساختار در كشورهاي منطقه است جدايي
 . بزرگ بسيار مهم است

سـاز جـسارت مـردم عـرب          تحت چنين شرايطي، جرقه خودسوزي بوعزيزي در تونس زمينه    
اين قيام مردمي قصد دارد ساختار قدرت سـنتي در منطقـه            .  هايشان شد   براي قيام عليه حكومت

اي قـرار     هـاي فرامنطقـه     كار منطقه و قدرت     اين هدف مورد قبول پادشاهان محافظه.  منا را بشكند
تنها كاهش نيافت، بلكـه شـكاف بيـن           اما تقابل بين مردم و حاكمان عرب با گذشت زمان نه.  نگرفت

در اين نوشتار   .  نوعي حصول به توافق را مشكل كرده است       حكومت و مردم افزايش زيادي داشته و به
ـاكتور اهميـت               سعي شد ريشه اين موضوع بر اساس مدل گسترش بحـران مايكـل برچـر و پنـج  ف

 .هاي بزرگ بررسي شود ژئواستراتژيك، موضوع بحران، خشونت، تعدد بازيگران و دخالت قدرت
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دليـل سـاخت      واقعيت اين است كه عالوه بر ذات بحراني منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بـه  
اي بـوده كـه       گونـه   ها و اهميت ژئوپليتيكي و اقتصادي آن، موضوع بحران جاري نـيز بـه               حكومت

موضوع اصلي بحـران تغيـير در سـاخت و        .  كند  آميز را مشكل مي  رسيدن به يك راه حل مسالمت
از اين رو، حاكمان عرب با همه توان خود براي تقابل          . راس قدرت سياسي كشورهاي منطقه است

با مردم و سركوب جنبش مردمي استفاده كردند و ميزان استفاده از خشونت در اين كشورها طي         
اي و منـافع بـازيگران        امنيـت بـازيگران منطقـه     .  هاي اخير به باالترين حد خود رسيده است         دهه

اي نيز موجب دخالت آنها در بحران جاري منطقه منا شد و به قول برچر، هر چقـدر كـه      فرامنطقه
 20 بيـش از    .  يابـد   تعداد بازيگران بيشتر و منافع آنها مهم باشد، بحران نيز گسترش بيشتري مـي         

سال عربستان سعودي و مصر در قالب محور سازش در مقابـل سـوريه و ايـران در قالـب محـور                      
هاي مردمي اين توازن قـوا در     اكنون در نتيجه خيزش.  مقاومت، توازن قوا در منطقه را شكل دادند

لذا پادشاهان عرب بـه رهـبري عربـستان درصـدد جلوگـيري از برهـم                 .  حال برهم خوردن است   
 . خوردن اين توازن هستند

هـاي    هاي بزرگ بيش از آنكه دغدغه دموكراسي در منطقه راهبردي منا داشته و از جنبـش    قدرت
خواهي در اين كشورها حمايت كنند، به منافع خود انديـشيده و در راسـتاي            مردمي و دموكراسي

ــه           ــافع خــود همــواره از ديكتاتورهــاي عــرب ب ــستم حكومتــي        حفــظ من ــا و سي رغــم رفتاره
به همين دليل است كه مـوج سـوم دموكراتيزاسـيون كـه در           . شان حمايت كردند غيردموكراتيك

هاي اروپـاي شـرقي        ، اروپاي جنوبي، آمريكاي جنوبي و بسياري از بخش 1980 و  1970 هاي   دهه
هـاي    هـاي بـزرگ دغدغـه ارزش        امروز نيز از آنجا كه قـدرت  . را دربر گرفت، شامل خاورميانه نشد

دموكراتيك در منطقه منا ندارند و بيش از هر چـيز بـه منـافع و جايگـاه خـود در ايـن منطقـه                         
انديشند، در مقابل خشونت حاكمان عرب عليه مردم معترض يا سكوت پيشه كرده و يا اينكـه         مي

. اند  نوعي باعث گسترش بحران در اين منطقه شده        كنند و به  خود مستقيما از خشونت حمايت مي
راهـي  .  رفت از بحران در منطقه منا، پذيرش واقعيت تغيير است    واقعيت اين است كه تنها راه برون

اند، بازگـشت نـدارد و سـاختارهاي سـنتي عـرب بايـد جايگزيـن                  كه مردم عرب در پيش گرفته     
. ساختارهاي مدرن و مردمي شوند
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