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 چكيده
ها و روند     پاياني را درباره ريشه    هاي جدي و بي خيزش مدرمي يك سال اخير در خاورميانه عربي، بحث

بخشي از اين مباحثات درباره آن است كه اين خيزش مردمي چگونه    .  دنبال آورده است اين تحوالت به
اي كه همواره دچار بحـران بـوده        دهد، آن هم در منطقه ها را تحت تاثير قرار مي ها و رژيم آينده دولت

هـاي    هـا و جنبـش      به گفته سامي زبيده، همه نتايج ممكن تحت تاثير سرنوشـت ايـدئولوژي      !  است؟
گرايـي    گرايي و مـشروطه     گرايي، سلسله   گرايي، سوسياليسم، سكوالريسم، اسالم  ـ اعم از ملي مخالف
توصـيف  .  اند  هاي اخير تحت سلطه خود درآورده   انداز سياسي عربي را در دهه ـ است كه چشم ليبرالي

دهـد و حـاكي از مـيزان          اي را نشان مي  ها، تاريخچه پيچيده كلي وي از ظهور و سقوط اين ايدئولوژي
 .است هاي موجود در برابر اصالحات دموكراتيك چالش

 خاورميانه عربي، اصالحات، گذار دموكراتيك، ايدئولوژي، بهار عربي: واژگان كليدي
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 مقدمه 
حاكي از يك سلسله تفاسير و توضيحات حاصل از مباحث عمومـي اسـت       »بهار عربي«وقايع 

هـاي غربـي و       هاي خاورميانه را در رسـانه       كه رويكردهاي ايدئولوژيكي و نظري نسبت به سياست      
پس از گذشـت چنـدين دهـه از اسـتيالي مـذهب و              .  دهد  مجامع دانشگاهي به خوبي نشان مي    

هاي صورت گرفته در تـونس و مـصر           رسد انقالب   ـ مذهبي در منطقه، به نظر مي گرايي قومي ملي
گـيري از     در پي مطالبات سياسي ديرينه اعم از آزادي، دموكراسي و عدالت اقتصادي، باعث كنـاره    

] سياسـت [هايي است كه      در اين صورت، آيا اين تظاهرات، مخالف با ايده   .  گرايي شد مذهب و ملي
گرايـي    كنند، بـه ايـن معـني كـه اسـالم و قبيلـه               اي را يك استثنا تلقي مي       اسالمي يا خاورميانه 

بنياد سياست در اين منطقه است؟ آيا اين امر نـشان از          ]  برخالف سياست در ساير مناطق جهان[
هـاي مـشترك دارد؟ در هـر حـال            در مباحـث و خواسـته     »  هـا   برخـورد تمـدن   «نزديكي و نـه     

آيـا  .  زودي خود را نشان دادند    گاه از اين وقايع جدا نبودند و به اي هيچ هاي مذهبي و قبيله سياست
 دهد؟ گرايي را نشان مي شمول اين امر حقانيت تفكر استثناگرايي خاورميانه، و بيمايگي جهان

 چارچوب ايدئولوژي

هايي كه به تاريخ سياسي مدرن خاورميانه ـ از اصالحات سده نوزدهم و در        نيروها و ايدئولوژي
در اين ميـان    .  گرا بودند   طور عمده سكوالر و ملي ـ حيات بخشيدند، به هاي سده بيستم بيشتر سال

تـر و     عنوان بخشي از يك گستره سياسي وسـيع   سياست اسالمي هميشه حضور داشت، اما تنها به
كـساني  .  گرا در مورد اين سياست با هـم اختـالف نظـر داشـتند             كاران واپس محافظه.  تابعي از آن

المـسلمين، تـالش      گرا؛ ازجمله اخـوان     تر مردم هاي مدرن همچون بسياري از علماي سنتي و گروه
 . كردند امتيازات پدرساالري و سازماني را حفظ كنند مي

هاي متفاوت بودند كه گاهـي       گراياني با ويژگي هاي گوناگون، ملي نيروهاي مخالف و ايدئولوژي
مثل حزب الوفد و ديگر احزاب رژيـم سـلطنت مطلقـه            (صورت حكومت مشروطه ليبرال  اوقات به

 1940 و  1930 هـا در دهـه      هـاي الهـام گرفتـه از نـازي          جنبـش (، گاهي به شكل فاشيسم      )مصر
هـاي سوسياليـست و       صورت گـروه    طور قدرتمند، به    ، و گاهي اوقات، به   )عراق، فلسطين و مصر در
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گرايـان عـربِ پـيرو جمـال عبدالناصـر، حـزب بعـث و جبهـه                   در ملـي (مدارانه  هاي سياست ايده
از اتحاد جماهير شوروي الهام گرفتند و به بلوك شرق           1950 بخش ملي الجزاير، كه از دهه  آزادي

 . كردند ظهور پيدا مي) ملحق شدند
هاي پيرو جمـال عبدالناصـر، طرفـداران و           خصوص ايدئولوژي هاي ايدئولوژيك، به اين سياست

/موافقان مردمي پروپا قرصي را در سرتاسر حكومت و در ارتباط بـا موضـوع هميـشگي اسـراييل                 
به بعد، تقريبا به دنبـال فـساد و           1970 نقش پررنگ مذهب در سياست از دهه   .  فلسطين داشتند
ايران، كه به يك      1979 گراي نظامي سياستمدار، با الهام از انقالب سال    هاي ملي شكست حكومت

انقالب اسالمي تبديل شد، فروپاشي اتحاد جماهير شـوروي و كمونيـسم جهـاني كـه بخـشي از                
انداز تـاريخي، ماهيـت سـكوالر         در اين چشم  .  هاي نظامي و ايدئولوژيك بودند، نمايان شد    گاه تكيه

و ]  اجنـبي [سـتيز     گرايـي بيگانـه     برانگيز نيست، امـا جـدايي آن از ملـي           هاي اخير تعجب    جنبش
اما اين تغيـيرات    .  اي است   دنبال آزادي عمومي هستند، چيز تازه سياستمدار كه به»  سوسياليسم«

 در آينده چه مسيري را در پيش خواهند گرفت؟
دو موضوع مرتبط به هم و پيوسـته وجـود دارد كـه مبانـي           هاي خاورميانه در تحليل سياست

توانـد رويكـرد      اولين موضوع كه مي  .  برد هاي سكوالر و ايدئولوژيك منطقه را زير سؤال مي سياست
هـاي    ناميده شود، مبتني بر ايـن عقيـده اسـت كـه القـاب، احـزاب و جنبـش                   »  گرايي  موروثي«

اي و    اي، منطقـه    ايدئولوژيك مظاهري سطحي از يك گرايش و پيونـد عميـق خـانوادگي، قبيلـه               
. هاي اصلي بسيج و گرايش مردمـي اسـت    دوم اينكه، اسالم و وحدت مذهبي انگيزه. اي بودند فرقه

تحقيـق برجـسته    .  از گذشته تاكنون، داليل بسياري در خصوص موضوع اول وجود داشـته اسـت      
هاي هجدهم و نوزدهـم     هاي شهري سده سرآمدان، كه به سياست  در مورد سياست  آلبرت حوراني

هاي معاصر، نظير تحليل رابرت       تحليل تجربي سياست    1 .اي داشته است پردازد، بازتاب گسترده مي
اسپرينبرگ درمورد مصر، نيز حاكي از اهميت خانواده و حمايت در جهت تحكيم و تداوم قـدرت،        

  2 .هاست و ظهور آنها در سياست احزاب و ايدئولوژي
هـا و منـاطق را        سـوي بخـش     هاي مدرن مشخص بـه   افراد ديگري گرايش و توسل ايدئولوژي

اند؛ نظير حزب كمونيست عراق كه از پايگاه محكمي در ميان جمعيت و مناطـق         خاطرنشان كرده
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اگرچه اين امر قوياً در كتاب هانا باتاتو كه راجع به تـاريخ مـدرن              (كردنشين و شيعه برخوردار بود 
بـه رشـته تحريـر        هـاي انقالبـي در عـراق        طبقات اجتماعي قديمي و جنبـش     عراق تحت عنوان    

موضـوع ماهيـت مـذهبي سياسـت، گـسترده و از            ).  مـورد چـالش قـرار گرفتـه اسـت           3 درآمده،
وسوهاي نظري گوناگوني برخوردار است؛ از تعريف برنارد لوئيس و ساموئل پايپز كه از منظر        سمت
تـر    شناسي ايدئولوژيك كالسيك صورت گرفته است، تا تعريف ارنست گلنر كه توصيفي كلي     شرق

براي برخي، مثل پايپز، ماهيت مذهبي سياست به عنـوان سـالحي    .  دهد شناسانه ارايه مي و جامعه
اين امر، صـحه گذاشـتن بـر ايـن          .  رود  كار مي   ها به   هاي اسراييلي در برابر عرب  در دفاع از سياست

ادعاست كه دشمني با اسراييل در اعتقاد مذهبي، اشغال اقتصادي و سياسـي، اسـتعمار و تـصرف        
بخش است كـه      ها، شايع و هويت     فلسطيني/  ها    ريشه دارد و بحث اينجاست كه انزجار عرب  زمين

 . شود با سازش و توافق سياسي هرگز فرونشانده نمي
گرايي به    اش از ملي    هاي نظري   بيني كامال متفاوت، از منظر استدالل ارنست گلنر، با يك جهان

گرايي پيامد فرايند صنعتي شدن و شـهري شـدن اسـت كـه             از نظر گلنر، ملي.  پردازد موضوع مي
شهرستاني و محلي   »  فرهنگ پايين «رهنمون و از    »  فرهنگ باال «مردم را به سوي سوادآموزي و 

رود،   كه انتظـار مـي      سازد، كه اين خود چنان      ها دور مي   موجود در بين مردم روستايي و شهرستان
امـا اسـالم بـه طـرز عجيـبي در برابـر             .  همـراه دارد    را با خود به)  سازي غيرديني(سكوالريزاسيون 

كند؛ چرا كه فرهنگ باالي انسان باسواد و فرهيخته شـهرها و بـورژوازي               سكوالريسم مقاومت مي
پسند و توده مردم منجر به فرهنگ باالي          اضمحالل فرهنگ پايين عامه: در متن اسالم وجود دارد

گرايي در دنياي مـسلمانان       ملي.  شود  مقدسان مي  علما اعم از معتقدان به كتاب مقدس و يا خشكه
گلنر همچنين معتقد است سياست به ظـاهر سـكوالر و ايـدئولوژي دوره           .  در باطن، اسالمي است

 . هاي سطحي هستند مدرن، فقط نقاب

 اشكال سياست

مفاهيمي چون خويشاوندي، حمايت، محـل      .  شمول بوده است  موروثي هميشه جهان  سياست
هـاي حـاكم،      هاي سياسي، در داخـل و خـارج از نهادهـا و گـروه               ها و جنبش و اجتماع، به قدرت
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انگـيز رمئـو و       هاي رقيب دلباختگان تراژدي غـم       هاي اشرافي، خانواده    خانه.  انسجام بخشيده است
اروپاي پيش از مدرنيته        برانگيز شهرهاي ايتاليا، نمونه اصلي سياست تفرقه  ژوليت در بافت سياست

 . توان در مدرنيته نيز يافت رود كه نمونه آن را مي شمار مي به
هـا لزومـا بـر        هاي مختلف وارد اين شكل از سياست شـد و همـه ايـن شـيوه         مذهب به شيوه

هـا    يك بعد بسيار مهم و حياتي، مربوط است به وحدت فرقه      .  اند داري و اعتقاد راسخ بنا نشده دين
هـاي موجـود در اروپـا و          هاي مذهبي و ظلـم و سـتم         و خصومت بين آنها؛ گواه اين مطلب جنگ

. هـاي مـذهبي اسـت       ها و گروه    طلبانه به منظور تفوق و برتري بين فرقه  هاي صلح همچنين رقابت
خصوص اياالت متحـده آمريكـا ايفـا          اين امر نقش بسيار مهمي در سياست بسياري از كشورها، به  

ها و مبلغـان، بخـشي از         ها، نفوذ و اهميت كليساها، اسقف   قدرت و منابع انساني و سازمان.  كند مي
در همه اين وجوه، تشابهات بـسياري بيـن اروپـاي           .  رود مشاركت مذهبي در سياست به شمار مي

گرايي اوليـه     گرايي مردمي يا ملي     مهم اينكه اشكال ملي .  خورد چشم مي مسيحي و جهان اسالم به
گرايـي روسـي سـده       تصور مردم و دولت از ملي. شدند عنوان توسعه جوامع مذهبي استنباط مي به

هـا،    هـا، صـرب     يونـاني (تاثير تفوق و حمايت از مسيحيت ارتـودوكس و پـيروان آن              نوزدهم تحت
هاي كاتوليك و پروتستان اروپا بـود و مـذاهب و        هاي مسلمان و قدرت در مقابل عثماني)  ها بلغاري
 . هاي ذكر شده نيز استنباط مشابهي داشتند قدرت

هـا و     گرايـي همچنـان محـسوس اسـت، و در نظريـه             البته اين رنگ و بوي مذهبي در ملـي        
اي از    بخش عمـده  .  به آن مشروعيت بخشيده شده است     »  ها  برخورد تمدن«هايي نظير  ايدئولوژي

گرايي سكوالر سابق بـود كـه بـر           در اواخر سده بيستم، نمودي اسالمي از ملي »  بيداري اسالمي«
تغييرات ايجاد شـده كـه     .  ضد غرب و اسراييل، به عنوان مبارزان مسيحي و يهودي، قد علم كردند

حاصل فرايند مدرنيته بود، شامل اشكال جديد سازمان و بسيج سياسي بـود، و ايـن تغيـيرات بـا            
ها و پايان مراتـب قبلـي مـذهبي و            ها و ذهنيت   گيري دولت جديد، سكوالريزاسيون سازمان شكل

 . شاهانه همگام بود
توان به عنوان نمونـه       كنند را مي    آنچه بسياري از مولفان از آن به عنوان سياست مدرن ياد مي 

هـم    ها، و در مبارزه و اعمال فشار، آن هاي سياسي، سنديكاها و اتحاديه در پيدايش احزاب و انجمن
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هاي مادي و تعهدات ايـدئولوژيكي مـشترك،         تك افراد با گرايش بر اساس سازماندهي و بسيج تك
دهـد كـه      مايكل والزر آغاز چنين سياسـتي را بـه مقدسـيني نـسبت مـي              .  خوبي مشاهده كرد به

گـيري    يـورگن هابرمـاس، شـكل       4 .هاي داخلي انگليس را در سده هفدهم به راه انداختنـد          جنگ
هـاي آنهـا را در سـده          از جماعت بورژوازي و نشريات چاپ شـده و انجمـن          »  هاي مردمي  گروه«

 . خوبي دنبال كرد هجدهم به
ـازمان        انسجام و فعاليت سياسي، چه انقالبي و چه اصالح ـاليتي س يافتـه و مـستمر       طلبانه، بـه فع

هـدف ايـن فعاليـت      .  پردازد كه در مفهوم جديد خود، هدفش اصالح يا براندازي يك نظام اسـت       مي
جايگزين كردن يك شاه با شاهي ديگر يا تفوق و برتري يك جناح بر يك جناح ديگـر نبـوده، بلكـه            

هاي ايدئولوژيك چه با اصالح و چه با انقالب بوده          تغيير مسير جامعه و حكومت بر طبق برخي برنامه
ـات و شـورش          سياست مدرن نوعا شامل فعاليتي مستمر و سازمان.  است ـاي    يافته است و با اعتراض ه

اين شـكل   .  هاي مسيحايي روستايي تفاوت اساسي دارد ناپايدار شهرهاي پيشامدرن و يا اغلب جنبش
ـاي شـمالي،           ـا و آمريك مدرن از سياست در برخي كشورها، اغلب كشورهاي واقع در شمال غرب اروپ

ـان شـمولِ            اين كشورها در كنار هم واقع شده.  بسيار رايجند اند و اغلب از نظر تاريخي بـه شـيوه جه
 درسياست خويشاوندي و حمايت متوسل هستند، كه نه فقط در كشورهاي جنوب كره زمين، بلكـه    

 . هايي از اياالت متحده حكفرماست كشورهاي اروپايي نظير ايتاليا و يونان، و همچنين بخش

 پلي به سوي مدرنيته

هـاي    ــ اجتمـاعي، نگـرش و وابـستگي          اصالحات سده نوزدهم و تغييرات سياسي و اقتصادي   
در اسـتانبول، قـاهره و بـيروت،        .  جديدي را نـسبت بـه سياسـت و فرهنـگ ايجـاد كـرده اسـت              

هـا و محـافلي از        طور جدي درصـدد ايجـاد انجمـن         روشنفكران، كارشناسان و صاحب منصبان به
كردنـد از حـوزه دنيـاي بـسته           آنان فعاالنه و مشتاقانه سـعي مـي       .  ها برآمدند   ها و فرهنگ    انجمن

هاي مذهبي فراتـر رونـد و بـه كمـك فرهنـگ رو بـه گـسترش چـاپ و                      خانواده، اجتماع و فرقه
هـاي    جايي اجتماعي و جغرافيايي از طريق راه آهن، تلگراف و كشتي بخـار در دنيـاي حـوزه           جابه

 . عمومي شركت گسترده داشته باشند
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ــدين ــشاني از                ب ــت و مــذهب ن ــشاوندي، حماي ــه خوي ــديمي ديكتاتورگون ــط ق ترتيــب رواب
رفتنـد،    شمار مي   در زبان عربي و ارتجاع در زبان تركي، به     تخلف  ،»نيافتگي ماندگي و توسعه عقب«

اي و    بـراي مـسيحيان سـوريه     .  گرفتند  و نوزايي، ترقي و نهضه قرار مي      »  پيشرفت«كه در تضاد با 
ها ، تغيير مذهب به پروتستانيسم آمريكايي، ابزاري براي رهايي از تعهـدات مـذهبي سـنتي       ارمني

 .كليساهاي كاتوليك و ارتودوكس بود
مبلغان مذهبي كاتوليك فرانسه نيز از چنين ابزاري براي مدرن كردن بهره گرفتند كه بيـشتر      

هـاي    خاخـام .  رو شـدند    آميز از طرف مراجع مذهبي روبـه   با نوعي مخالفت جنجالي و گاه خشونت
فـراهم آورده     )1 (»متحد جهاني اسراييلي  «يهودي به همين ترتيب از آموزش جديدي كه مدارس    

ها و مـدارس مـذهبي آمريكـا        التحصيل از دانشگاه اي فارغ انديشمندان سوريه.  بودند، ناراضي بودند
ايـن  .  كردنـد   ها و افكار عربي نظارت مـي  بر بازتوليد كتاب)  نمونه قديمي دانشگاه آمريكايي بيروت(

نخبگان، اعم از مسلمان يا مسيحي كه به مذهب وفادار ماندند، سعي كردند يك دين اصالح شـده   
فكرانه علما و عامـه       و سازگار با روشنگري مدرن و سياست ليبرال بسازند و مذهب خرافاتي و كوته 

 . مردم را آگاهانه كنار بگذارند
طلـب جهـان وطـن و         اصالحات اسالمي محمد عبده در مصر، كواكبي در سـوريه، و اصـالح             

عنـوان پلـي بيـن سـاختار جديـد اسـالم و علـم، خردمنـدي و                    الدين اسدآبادي، به زيرك، جمال
اينها سياست و تفكر نخبگان بود، اما بسيج و سـازمان سياسـي         .  كردند مشروطيت ايفاي نقش مي

گرايانه و سپس سوسياليـستي در مـصر، تركيـه، سـوريه و               هاي ملي   مدرن بعدها در كنار سازمان   
هاي مردمي حـضور    اسالم هميشه در اين جنبش.  وجود آمدند عراق و همچنين آفريقاي شمالي به

بـه صـحنه آمـد و بـه           1928 المسلمين در سال      كه اخوان  خصوص در مصر، جايي داشته است؛ به
هـا بخـشي از       اما اين جنبـش   .  ها و جناح چپ پرداخت      گرايانه بر ضد ليبرال   تحريك و تهييج ملي

سياست مدرن بودند كه در تجديد نيرو، تعليم و شستشوي مغزي و بسيج، مهارت داشتند و تنهـا     
 . يك رشته از يك كالف بزرگ بودند

1. Alliance Israelite Universelle 
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آمـوزان،    در عراق، حزب كمونيست عامـل اصـلي سـازماندهي و بـسيج انديـشمندان، دانـش               
كه حكومت سلطنتي فروپاشـيد،    1958 ها شد كه در شرايط بهتر، پس از انقالب  كارگران و رعيت

اما اين امر ديري نپاييد و اين حزب قرباني دوپهلوگويي اتحـاد جماهيـر              .  به اوج قدرت خود رسيد
ها و مخالفان سياسي بود، كه بـار اول    ها شد و نتيجه آن قتل عام كمونيست شوروي و توطئه بعثي

اي كـه     ريـزي شـده    ، در شورش برنامه1968 ، و بار دوم در سال 1963 ها در سال  در شورش بعثي
 . صدام حسين براي رسيدن به قدرت به راه انداخت، به وقوع پيوست

هـاي نـوزدهم و       گفتني است كه جداي از سياست، نگرش و سبك زندگي مردم در طي سده     
بدان معني نيست كه مـردم ايمـان و تقـواي        ] نكته[البته اين. بيستم، به طور كلي غيرمذهبي شد

، اما مرزهاي زندگي محلـي     )كما اينكه در برخي از افراد اين اتفاق افتاد(خودشان را از دست دادند 
شـد، توسـط بـسيج،        تاثير سلطه مذهبي، مناسـك و برنامـه زمـاني اداره مـي          و عمومي، كه تحت

هاي نامرتبط با مذهب و عوامل ضدسلطه مـذهبي،     فردگرايي و ارتقاي فضاي فرهنگي و مشغوليت
سوادآموزي، ورود علم و فناوري به زندگي روزمره، رسانه و فـضاهاي عمومـي،          .  درهم شكسته شد

هاي ورزشي و موسيقي، و باالتر از همه اين موارد، سينما، دنياي ذهني جاذب و وسـيعي     سرگرمي
مضافا اينكـه، تلويزيـون     .  را وراي فضاي اجتماعي و مذهبي، براي اكثريت و عموم مردم ايجاد كرد      

هاي مذهبي تلويزيـون، بـا همـه اهميـتي كـه              ها و برنامه   سخنراني.  اين فضاها را دگرگون ساخت
شوند كه با رقص و آواز همـراه اسـت، مـورد تـوهين و                  هايي پخش مي دارند، وقتي در كنار برنامه

 . گيرند حرمتي قرار مي بي

 مسير اقتدارگرايي

،   1960 و    1950 هاي    ها در دهه    گرايانه، و كودتاهاي نظامي دولت   ملي»  هاي انقالب«دنبال  به
هايي توسط شـوراهاي نظامـي        سازي شد و دولت سياست منطقه دچار تغييرات شديد و سرنوشت

دنبـال    بـه (رژيم جمال عبدالناصر در مصر، رژيم بعث در سـوريه و عـراق            : تشكيل شدند، از جمله
در الجزايـر، قذافـي       بخش ملـي  ، جبهه آزادي)فرمانروايي آرام نظامي عبدالكريم قاسم در آن كشور

تاثير جنگ سرد و حمايت اتحـاد جماهيـر       ها تحت اين رژيم.  هاي مختلف در يمن در ليبي، و رژيم
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عربي و حتـي    »  سوسياليسم«سياستمدار شوروي،   »  سوسياليسم«شوروي، و همچنين الگوهاي     
 . سوسياليسم اسالمي پرورش يافتند

هـاي    هـايي كـه حاصـل دولـت         گرايـي متزلـزل و پارلمـان        ها به كثرت    در واقع، اين حكومت   
هاي بعدي آنها بود، پايـان بخـشيدند و موجـب ملـي شـدن اقتـصاد و                     پرورده  استعماري و دست 

. ـ اجتماعي و تحكيم نفوذ دولـت ديكتـاتوري شـدند      درنتيجه، لغو مراكز قدرت و دارايي اقتصادي
برخي از آنها از جمله حكومت جمال عبدالناصر به طرز چشمگيري از حمايـت و تحـسين عمـوم          

اي اجتماعي بنـا شـده        ها بر پايه توافقنامه  اين حكومت. مند بودند مردم در مصر و جهان عرب بهره
بودند كه به موجب آن كاالهاي اقتصادي، مشاغل، اصـالحات ارضـي و خـدمات اجتمـاعي ارايـه              

خـاطر ادعـايي كـه بـه سوسياليـسم            ها، بـه    گرا از اين حكومت هاي چپ بسياري از فرقه.  شدند مي
را »  دموكراسـي بـورژوازي   «گراهـا در آن زمـان،         با وجود اين، اكثر چـپ  .  كردند داشتند، دفاع مي

عنوان يك دموكراسي دروغين و مستبدانه به استهزا گرفتند و پيشرفت، برابري و حقوق ملـي را     به
هـاي   گري نيز براي دفاع در برابر اسراييل و توطئه گرايانه و نظامي مواضع ملي. در اولويت قرار دادند

 . ها ضروري و الزم بود امپرياليستي، براي اين حكومت
تجـاوزات  «خيزش قهرمانانه جمال عبدالناصر بر ملي شدن كانـال سـوئز بـراي رويـارويي بـا            

آمـادگي نظـامي،    .  ، اسـتوار گرديـد    1956 از سوي بريتانيا، فرانسه و اسراييل در سـال         »  جانبه سه
شـمار    ها به   هاي بسيار اتحاد جماهير شوروي، سنگ بناهاي اين حكومت      هاي گزاف و كمك هزينه
اي از    دهنـده و نـشانه      عليه اسراييل، بيداري تكان     1967 دفاع در جنگ شش روزه سال . رفتند مي

پي  رفت تبعات سياسي و رواني عميقي را در      شكست حكومت جمال عبدالناصر بود، كه انتظار مي
 . اعتبار بيشتري به مبارزه اسالمي ببخشد] در عين حال[داشته باشد، و 
آنها هر صدايي   .  هاي پادشاهي فراهم كردند    هاي نظامي زمينه را براي سقوط حكومت حكومت
هـا و     شدت سـركوب كردنـد و سـازمان        گرايان را به گرايان، بازماندگان ليبرال و اسالم از سوي چپ

كردنـد را     هاي دولتي يا اجتماعي و مراكز قدرت اجتماعي كه خارج از حكومت فعاليت مـي    انجمن
حزب سوسياليست عرب در مصر، حزب بعث عراق و سوريه، حـزب     .  منحل و يا با هم ادغام كردند

 . رفتند شمار مي جماهيري ليبي، ابزارهاي كنترل و سركوب براي حكومت به
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خـاطر كمرنـگ شـدن نفـوذ شـوروي و تـسلط ثـروت نفـتي در                     ، به 1980 و    1970 در دهه 
هاي حضور رونالـد      هاي منطقه، و در سال ها از حكومت كشورهاي خليج فارس و حمايت آمريكايي

هاي مالي و خدمات،      نامه واشنگتن، انتظار براي تعديل ساختاري، قطع كمك هزينه   ريگان با توافق
، سوسياليسم و پيمان اجتماعي شكسته      )جذب سرمايه و سرمايه گذاري  (سازي و انفتاح  خصوصي

اين پيمان اجتماعي كه به موجب آن كاالهايي در ازاي تسليم و رضايت عامه مـردم بـه آنهـا        .  شد
تدريج از بين رفت و بـا         در مصر، سپس در ديگر كشورها و در عراق، به   1970 شد، از دهه  ارايه مي
. تـشديد شـد   )  در عراق، و سپس در كويـت      (كننده و پرهزينه متوالي     هاي ويران ها و جنگ تحريم

دانيم، منجر به انتقال سـرمايه دولـت بـه حلقـه              طور كه مي    داري، همان سازي و سرمايه خصوصي
واسـطه    هاي حاكم گرديد، و اين راه را براي ثـروت هرچـه بيـشتر بـه        كوچكي از طرفداران سلسله

ايـن رونـد سـركوبي      .  كـرد   حدوحـصر بـاز مـي      دنبال آن تباهي بيشتر و بي قراردادها، مجوزها و به
 . اكنون باعث تضعيف شديد اقشار مختلف مردم شده است همچنان ادامه يافت و هم

در اين موقعيت، پليس و نيروهاي امنيتي با اعمال قدرت توام با خشونت و اهانت، حكم افـراد         
وضـعيت  «خصوص قشر جوان مجبور بودند با آنچه كـه         مردم به.  كننده را پيدا كرده بودند مداخله
ها يا    شد، دست و پنجه نرم كنند و اين وضعيتي نبود كه فقط قانون يا سازمان     ناميده مي»  روزمره

هـايي كـه قـوانين و         هـا و شـبكه      بوروكراسي حاكم باشد، بلكه شـرايطي بـود مبتـني بـر قـدرت         
هاي مختلف و بوروكراسي و نظام        در مصر كه نهاد  .  داشت شده را از ميان برمي هاي تضعيف سازمان

كردند، تمام جزييات قانون ناديده گرفته شد، بـه         ها بود براي استقالل خود تالش مي قضايي مدت
با توسـعه قوانيـن     (هاي نظامي اختيار نامحدود داده شد و قانون وضعيت اضطراري     پليس و دادگاه
 . رسما اعالن شد 1981 در سال ) پيشين و مشابه

 چرخه پس رفت

گفته از سياست، در ادوار مختلف هريك چه نقـشي       پرسش اين است كه اشكال مختلف پيش
گرايانه اوليـه را    هاي ملي را ايفا كردند؟ سياست ايدئولوژيك مدرن، احزاب و شهروندان، اساس رژيم

توسـعه      هاي وحدت ملي، مواجهه با دشمنان، وعـده         كردند با انگيزه آنها تالش مي. داد تشكيل مي
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گرايـي،    شك آنهـا بـا قبيلـه        بدون.  اقتصادي و رفاه در آينده، برابري و كرامت، مردم را بسيج كنند       
هاي ابتـدايي كـه عـزم ملـي را از درون تخريـب                گرايي ديني يا قومي و هرگونه وابستگي  جماعت

اگرچه واقعيت اغلب متفاوت بود، اما اين اراده جنبه مهمي از حكومت و          . ساخت، مخالف بودند مي
آنها سكوالر هم بودند، اما نه به اين تعبير كه آشكارا با دين و مذهـب             .  رفت شمار مي مشروعيت به

مخالفت كنند، برعكس، همه رهبران سياسي از نهادهاي مذهبي غيرسياسي و رسمي و كاركنـان        
هـا اغلـب مـذهب را از دولـت، موضـوعات              اين سياست .  كردند  ها حمايت ظاهري مي     اين سازمان

خصوص اينكه قـوانين حـساس جنـسيتي و خـانوادگي در              به.  ساخت  قانوني و از آموزش دور مي     
. مصر، سوريه و عراق بدون توجه به قوانين سنتي شـريعت از بـسياري قيـد و بنـدها آزاد شـدند                    

هـاي    هاي زنان، نظير تمام فعاليت      همچنين سازمان.  مشاركت و تحصيل زنان ترويج و تسهيل شد
 . ـ مدني، در درون احزاب و دولت حاكم گنجانده شدند اجتماعي

شـدند و     هاي مهمي مي گرا و اسالمي باعث ايجاد چالش هاي چپ هاي گروه در مقابل، سياست
هـاي    امـا شـبكه   .  هاي زيرزميـني تبـديل شـدند      در نهايت هر دو گروه سركوب و به ناچار به گروه

اسالمي اين مزيت را داشتند كه قادر بودند از طريق مساجد، مؤسـسات خيريـه و توانـايي توزيـع          
اين قضايا پس از خودداري دولـت از    .  كردن شغل، فعاليت خود را ادامه دهند كاال، خدمات و فراهم

ها اهميت بيشتري پيدا كردند، و بـه راهـي بـراي سياسـت جامعـه و                    ارايه خدمات و توزيع يارانه   
 . حمايت تبديل شدند

گرايـي    گرايي و توسـعه     هاي ديكتاتوري، ادعاهاي ايدئولوژيكي ملي  در دوره فرمانروايي حكومت
هاي امريكـا     خصوص در مورد مصر، كه در برابر خواسته    نمودند، به بيش از پيش پوچ و دروغين مي

احزاب حاكم  .  به تملق و چاپلوسي روي آورده بود و تلويحا با اسراييل مشاركت و همدستي داشت       
. هاي پادشاهي تبـديل شـده بودنـد         نظير حزب بعث به ابزارهاي وابستگي و كنترل در دست فرقه 

گيري دولت از تأمين كاالها و خدمات اجتماعي، و ناامني در برابر آزار و اذيـت و      همچنين، با كناره
تحقيرهاي مستبدانه نيروهاي پليس، افراد بيش از پيش به هرگونـه شـبكه امـن ممكـن اعـم از                   

هـاي مـذهبي كـه        ويژه انجمن   اي، جوامع و مراجع مذهبي، و به هاي منطقه خانواده، قبيله و شبكه
 . كردند، روي آوردند كاالها و خدمات اجتماعي فراهم مي
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هـاي غيررسـمي      ها با كمك و مـساعدت رهـبران و رؤسـاي خـود، چنيـن شـبكه                   اين رژيم 
احزابي مثل حزب بعث و حزب دموكراتيك ملـي         .  خويشاوندي، مذهبي و حمايتي را ايجاد كردند 

هاي صـدام حـسين بـود؛          نمونه بارز آن حمايت   .  در مصر از اين حمايت و كنترل پشتيباني كردند  
هـا و     هـاي حاصـل از جنـگ        واسطه لطمـات و ويرانـي       هاي رژيم به    زماني كه وي با ضعف كنترل  

اي، مـسلح     هـاي قبيلـه     مواجه شد، به احيا و بيش از آن ايجاد فدراسـيون         1990 هاي دهه  تحريم
و اعطاي اختيارات قـانوني بـه       ) افرادي كه با زور و تحكم موجوديت پيدا كرده بودند(كردن شيوخ 

گرايـي    گرايي، قبيله   در اوج دوران شكوفايي ملي    .  منظور اعمال قدرت بر افراد خود، دست زد آنها به
آمـد و تقبيـح       ماندگي و ارتجاع و تهديدي براي تقبيح وحدت ملي بـه شـمار مـي                نشاني از عقب

هـاي اصـيل عربـي و         عنوان تجلـي سـنت      قبايل به   1990 اين در حالي است كه در دهه      .  شد مي
 . گرفتند بخشي از ميراث ملي عرب مورد تقدير قرار مي

 ها سازمان دهي دوباره شبكه

واحـد  «توان از طريق تغييراتي كـه ممكـن اسـت آن را            تغييرات نيمه دوم سده بيستم را مي
هاي حاكـم     ها و همبستگي    از نظر تاريخي، واحد بقا به وابستگي    .  خوبي مشاهده كرد ناميد، به» بقا

رسان و به هم وابـسته        هاي كمك اي، مذهبي و اجتماعي و شبكه در بين روابط خويشاوندي، قبيله
هر كسي يك سرپرست و يك حامي داشت، و امنيت و امرار معـاش او وابـسته بـه        . شد اطالق مي

فرايندهاي مدرنيته، از طريق ايجاد بـازار       .  چنين واحدهايي بود كه اين روابط در آنها ريشه داشتند 
هـا و     هـاي ناشـي از عاليـق و ايـدئولوژي           هـا و همبـستگي      كارهاي غيرشخصي، انـواع جمعيـت     

هـاي جمعـي      هاي سياسي اجتماعي به روشي كه در باال گفته شد، افراد را از اين وابستگي   جنبش
هاي اوليـه   همبستگي.  اين روندها بسته به زمان و مكان، كم و بيش محدود شدند.  ساختند رها مي

كردنـد، هرچنـد كـه از طريـق رونـدهاي جديـد دگرگـون و بازسـازي                     همچنان ايفاي نقش مي   
ويـژه در دوره      واحد بقا با فضاها و واحدهاي مختلفي در ارتباط بود، و دولت مـدرن، بـه             .  شدند مي

هـاي دولـتي امنيـت        كرد؛ بدين معـني كـه سـازمان       رفاه و آسايش، نقش مهمي را در آن ايفا مي
ايـن  .  سـاختند   كردند، و آموزش، شغل، كاال و خدمات اجتماعي را فراهم مـي     فيزيكي را تامين مي
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شرايط گاهي مبتني بر روابط غيررسمي و حمايت بود، اما با اين همه كم و بيـش جداگانـه عمـل      
سوي واحدهاي بقـا، كـه مـشتمل بـر            ها را به  هاي پادشاهي مستبد افراد و خانواده رژيم.  كردند مي

هاي شخصي و عمومي جديد يا بازسازي شده بود و در آنها مذهب اغلب نقش مهمي را ايفا         شبكه
 . راندند كرد، پس مي مي

، دوره نـسبتا خوبـي بـراي        1970 دهه  .  شفافيت انجام اين روند در عراق از هر كجا بيشتر بود    
رحمانه رژيم بعث در آغاز كار ايـن رژيـم؛ يعـني در سـال               سركوب بي.  رفت شمار مي اين كشور به

، كاهش يافت و در واقع، صدام حزب كمونيست عراق را به سوي حكومت ائتالفـي كـشاند          1968 
اي   كه اين براي اين حزب به يك فاجعه تبديل شد؛ چرا كه وقتي براي حزب بعـث ديگـر فايـده           (

افزايش قيمت نفت موجب افزايش درآمدها شد و به تبع آن          ).  نداشتند، صدام آنها را قتل عام كرد
هاي بسياري را اعم از خدمات رفاهي، آموزش، بهداشت، مسكن، و حقوق و درآمد باال بـه روي           راه

گرايـان و     هـاي ملـي     ها گشود، اينها همه از خالل وعـظ و خطابـه          كرده طبقات متوسط و تحصيل
سياست و قانون زنان را در خانواده و اجتماع مورد حمايت قرار داد، كـه             .  گرايان حاصل شد توسعه

اين بخشي از اقدامات انجام شده براي مهار قدرت مذهبي و نفوذ پدرساالرانه و برنامه حزب بعـث          
آميـز    طـور خـشونت     هرنوع مخالفت يا چالش بـه     .  عراق براي كنترل زندگي و روابط اجتماعي بود     

شد، اما آن دسته از افراد كه در داخل سيستم بودند مثـل حـزب كمونيـست عـراق،               سركوب مي
 . براي مدت كوتاهي نسبتا امنيت داشتند

هاي قابل توجهي از مردم، دولت منبع مهم بقا، امرار معـاش، خـدمات عمومـي و                  براي بخش
رژيم آشكارا به واحدهاي نخستين قبايل، اجتماعات مذهبي و خويشاوندي، غـير از          .  اجتماعي شد

 . برد عشاير حاكم و مالزمان آنها، حمله مي
جنـگ بـا ايـران در       :  هاي نظامي رژيم به پايان رسيد    همه اينها با فرا رسيدن دوره ماجراجويي

هـاي سـازمان ملـل        دنبـال آن تحـريم      ، و به  1990 ـ91 ، سپس جنگ كويت در سال    1980 سال 
هـا، رژيـم بـا        در طي ايـن سـال     .  طول انجاميد  به 2003 متحد كه تا هجوم اياالت متحده در سال 

رو بـود و ارايـه خـدمات عمومـي            هاي حاصل از جنگ، روبـه       اي از ذخاير، و ويراني    كمبود فزاينده
طور چشمگيري كاهش يافت و اين امر موجب فقير شدن و تحليل بنيـه مـالي مـردم ازجملـه              به



 

 

16
6

 

  1390سال هجدهم، شماره سوم، پاييز  ،فصلنامه مطالعات خاورميانه

اين امر بيـشتر    .  آميز شدت يافت   هاي خشونت ها گرديد، و سركوبي كرده طبقات متوسط و تحصيل
منابع و ذخاير در جهـت حفـظ و كنـترل هرچـه         .  اي پيدا كرده بود اي و قبيله و بيشتر شكل فرقه
هـا و كارفرمايـان خـود         مردم بيش از پيش به سوي حمايت از جوامـع، شـبكه   .  بيشتر هدايت شد

در ايـن رونـد، دولـت و        .  سوق داده شدند و حمايت از رژيم و حزب تبديل به راهي براي بقا شـد           
حتي خطوط كلي فرمان    .  هاي گروهي و جناحي تخريب و ناديده گرفته شدند      حزب توسط شبكه

توانستند از دسـتور مـافوق        رتبه با روابط خوب مي      افسران پايين :  نظامي تابع روابط غيررسمي شد 
تبـديل شـده بـود، و قـانون         »  ضديت با ايمـان   «سكوالريسم رژيم رسما به     .  خود سرپيچي كنند 

رواج يافتند و در    »  جرايم اخالقي «.  شد  خانواده به دليل سلطه مذهبي و عمومي ناديده گرفته مي   
 . شد، گويي هيچ جرمي اتفاق نيفتاده است بهترين حالت با ماليمت با آن برخورد مي

در اين شرايط، تنها سياست موجود مربوط به روابط خويشاوندي و ارتباطاتي بود كه با مذهب     
ها مورد هدف قرار گرفته بودنـد، هرچنـد كـه نهادهـاي مـذهبي و                   شيعه.  كامال ادغام شده بودند  

هـاي    رغم خشونت و تـرور فـراوان، شـبكه         به.  توانستند به طور كامل حذف كنند حقوقشان را نمي
كـه ايـن      زمـاني .  شخصي و سازماني شيعه فراتر از مرزهاي عراق مخصوصا تا ايران پيش رفته بـود  

توانست حاميـان زيـادي داشـته         رژيم با هجوم و اشغال از ميان برداشته شد، تنها سياستي كه مي 
هـاي پيـش از سـده بيـستم نيـز             سياست ايدئولوژيكي دهه  .  باشد، سياست مذهبي و عمومي بود  

طور عمـده در تبعيـد بـه سـر            حزب پرطرفدار كمونيست عراق، كه به   . همگي كنار گذاشته شدند
 . توجهي قرار گرفت ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مورد بي برد، به مي

خاص اين منطقه نيست، امـا از لحـاظ     »  اي قبيله«رسد كه سياست مذهبي و  پس به نظر مي
مدرنيته سياسي در خاورميانه پديد آمد، و ماننـد اكـثر منـاطق ديگـر، بـا               .  تاريخي عموميت دارد

رواج شـكل دوم حـاكي از برخـي         .  گرايـي و مـذهب همـراه بـود          اشكال بازسـازي شـده مـيراث      
در طـول   .  هاي ذاتي منطقه نيست، بلكه حاصل شرايط خاص سياسـي و اجتمـاعي اسـت       خصلت

ها و مراكز قـدرت       هاي ملي گراي استبدادي، همه سازمان   ، رژيم»سوسياليست«دوره سياستمدار 
شـان بـه سـوي سـلطه پادشـاهي و             اقتصادي ـ سياسي را لغو و يا با هم ادغام كردند، با انحطـاط    

پسند، پوچ و توخـالي شـدند و       هاي ايدئولوژيكي و جذبه عامه داري خويشاوندي، خودنمايي سرمايه
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 . هاي شخصي، خويشاوندي و مذهب وابسته شدند اي به سركوبي و شبكه طور فزاينده به
اي را در غيـاب       ها، مخصوصا در دوران پس از تجاوز به عراق، خـال سياسـي       براندازي اين رژيم

رؤسـا و مراجـع     .  كند  توانستند اين فضاي خالي را پر كنند، ايجاد مي        ها و نهادهايي كه مي سازمان
اي و فرقه اي، به اين خأل پاي گذاشتند كه از جانب قدرت متجاوز كه نيازمند يـك           مذهبي، قبيله

هـاي خـود را       رهبر بومي بود، مورد حمايت قرار گرفتند، و توسط كشورهاي همـسايه كـه هـدف        
هـاي سياسـي      هـايي كـه بـراي برنامـه         افـراد و گـروه    .  كردند مورد استثمار قرار گرفتند     دنبال مي

كنند، چندان و يا اصالً طرفدار، سـازمان و يـا منبعـي            شهروندان و اصالحات اقتصادي فعاليت مي
شود، كه هر كـدام   اي تقسيم مي در عراق دولت و اقتصاد بين احزاب مخالف فرقه.  براي خود ندارند
وزيري نااليق كه براي اعمال قدرت ديكتاتوري خود تـالش   ها، و با حضور نخست زير نظر وزارتخانه

چـالش ايجـاد شـده از سـوي         .  كنند، آزادانه سرگرم غارت كشور و درآمدهاي نفـتي هـستند            مي
طـور محتاطانـه      ها و معترضان تاكنون تاثير چنداني نداشته اسـت، و بـه             هاي سياسي، رسانه گروه

طور دايم مورد تهديـد      درصدد حفظ فضاي آزاد ايجاد شده پس از تجاوز هستند و در عين حال به
 . و تحت فشار هستند

 فضاي تغيير

كه در رابطه با انتخابات تعريف شده است،        »  مردم ساالري «مهم است كه توجه داشته باشيم 
انتخابات، نهادهاي ابتـدايي و    .  كند هر اندازه هم كه آزاد باشد، به مشروعيت اين وضعيت كمك مي

هـا،    اي را بسيج كرده و به تقسيم قدرت و منابع ميان سياستمداران فاسد كـه بـر وزارتخانـه                 فرقه
هـاي    انتخابات بـدون چـارچوب    .  بخشد  ها تسلط دارند، مشروعيت مي   ها و شبكه يعني منابع جناح
البته، عـراق يـك مـورد       .  كند  هاي حقوقي، استبداد جمعي و اكثريت را تقويت مي   نهادي و پادمان

كـشورهايي كـه در حـال       .  خود را مديون تهاجم خارجي است»  آزادي«خاص و عجيب است كه 
گونه كـه فراينـد تغيـير سياسـي           هستند متفاوتند، همان »  بهار عربي«حاضر دستخوش تحوالت 

هاي مخالف مصر هرگز توسط رژيم كامال حذف نشدند، و بعد          عرصه سياسي و رسانه. چنين است
عهـده گرفتنـد،      هـايي كـه رهـبري تحـوالت را بـه            گروه.  دوباره به زندگي برگشتند   »  انقالب«از  
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هاي قومي    هاي سياست   شعارهاي آزادي، اصالحات و عدالت اجتماعي را مطرح كردند، و به نگراني  
مذهبي كه منجر به گفتگوهاي داغ ميان مخالفان قبلي شده بود، يا اشاره نكردند و يا ايـن اشـاره            

هايي وجود نـدارد، و       با وجود اين، حوزه و سازماني براي چنين سياست     .  در حدي بسيار پايين بود
در هـر صـورت، حـذف حـسني مبـارك و            .  اند  هاي متمادي ديكتاتوري حذف شده    در طول سال

همراهان وي رژيم را دگرگون نكرده است؛ و حاكمان نظـامي فعلـي، كـه عميقـا بـا نظـم كهـن                    
هستند، قصد ندارند قدرت را رها كرده و در اختيار نمايندگان منتخب كه تحت كنـترل          همدست

توانند آرا را بسيج كـرده و از      اي مي هاي مذهبي و كارفرمايان منطقه شبكه.  آنها نيستند، قرار دهند
خـواه كـه      آن پشتيباني كنند، و اتحـادي ضـمني ميـان آنهـا و ارتـش، و عليـه نيروهـاي آزادي                    

 . گيري است داران انقالب بودند، در حال شكل طاليه
مجسم كردن سناريويي براي انتقال قـدرت       .  از اين منظر، سوريه حتي مشكالت بيشتري دارد

جنبـش در سـوريه در مناطـق        .  سياسي، در صورتي كه رژيم سقوط كنـد، امـري دشـوار اسـت              
شدت از فقر و ظلم       ، و از جانب جمعيتي كه به   »درعا«اي آغاز شد، به ويژه در  فقيرنشين و حاشيه

اي   آميز و تحقيركننده توسـط فرمانـداران منطقـه          و ستم رنج برده و از اعمال وحشيانه و خشونت    
سرعت در دست روشنفكران و نسل جوان قرار گرفت، با شعارهاي          اين نهضت به.  مشتعل شده بود

آنهـا بـا رژيمـي      .  آزادي و عدالت اجتماعي، درست مانند همتايان آنان در مـصر و منـاطق ديگـر                
البته، اين  .  اي و خويشاوندي قرار دارد     هاي فرقه سختگير مواجهند، كه قدرت آن بر پايه همبستگي

ها از تسلط علويـان،       اي در ميان قشرهاي مختلف مخالفان وجود دارد، خشم سني      احساسات فرقه
در سـال   »  حمـا «ويژه قتل عام شورشيان اسـالمي در          اي طوالني از مبارزه و سركوب، به    با سابقه
هزار نفر با شليك توپخانه توسط افرادي كه در آن شهر آموزش ديـده       10 ، زماني كه حدود 1982 

 . بودند كشته شدند، و مركز تاريخي آن را منهدم ساختند
هـاي    اي، و تـا چـه حـد توسـط سياسـت             چه ميزان از جنبش كنوني توسط اين عناصر فرقه  

دانيـم، جـز اينكـه نيروهـاي مخالـف            جهانشمول تظاهركنندگان شهري فعال شده است؟ ما نمي   
تصور يك سناريوي احتمالـي   .  اند رسند كه تقسيم شده و به صورت دسته دسته در آمده نظر مي به
آمـيز شكـست خـورده اسـت،          اعتراضـات صـلح   .  و يا انتقال قدرت كاري دشوار است» انقالب«از 
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هاي مسلحانه و جنگـي داخلـي         كنند موقعيت فعلي به مخالفت  بيني مي بسياري از ناظران پيش و
ها و نهادهاي سياسي و مدني، آيا مراكز اصلي قدرت كـه بـه            در غياب يا ضعف سازمان.  تغيير يابد

اي مبـارزه خواهنـد كـرد، از سـوي            اي، جمعـي و فرقـه     احتمال زياد در يك جنگ داخلي منطقه
 اي حمايت خواهند شد؟ هاي دلسوز منطقه قدرت

رسـد از تجزيـه و        اي كه به نظـر مـي        خواهم براي تعديل سناريوي بدبينانه  در پايان، اجازه مي
هـا و نـاتواني مـردم توسـط           قالب استبدادگرايي رژيم  .  شود، كمي تالش كنم   تحليل من ناشي مي

شكسته شده است، هرچند كه نتايج در كـشورهاي مختلـف ممكـن اسـت         » بهار عربي«حوادث 
هاي اجتماعي مدرن، بـه صـحنه         نسل جديدي از فعاالن سياسي، با كمك رسانه  .  ساز باشد مشكل
شـان در رابطـه بـا آزادي و عـدالت اجتماعـي              هاي جهانشمول هاي آنها با نگراني سياست.  اند آمده

ها و نهادهايي كه      ها، انجمن   ما اميدواريم كه، در طول زمان، اين نسل در ساخت حوزه  .  نيروبخشند
 . ساالري آينده را شكل دهند، موفق باشد هاي مردم بتوانند پايه



 

 

17
0

 

  1390سال هجدهم، شماره سوم، پاييز  ،فصلنامه مطالعات خاورميانه

 :ها پاورقي

1. Albert Hourani, “Ottoman Reforms and the Politics if Notables,” in W. R. Polks and 

R. L. Chambers(eds.), Beginnings of Modernization in the Middle East, Chicago, 1986. 

2. Robert Springborg, Family Power and Politics in Egypt, 1982. 

3. Hanna Batatu, The Old Social Classes and Revolutionary Movement in Iraq, 1978. 

4. Michael Walzer, The Revolution of the Saints, 1966. 

 
 


