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  عزیز جوانپور

 یهاشم ی بنرقاسمیم

  چکیده

اي ه انداز سیاسی جنبش هاي مؤثر بر چشم هدف این مقاله، بررسی مهمترین مؤلفه

 .باشد هاي پیش روي الگوي نوین دولت در خاورمیانه عربی می انقالبی عربی و چالش

هایی مانند ماهیت دولت و   در مرحلۀ گذار به دولت مدنی، مؤلفه دهد ها نشان می یافته

هاي فکري  نوع واکنش رژیم سیاسی به جنبش انقالبی، نوع ائتالف یا انشقاق گفتمان

طرفی یا نوع مداخلۀ نیروهاي مسلح، و  گرا، بی تی اسالمسیاسی نوگرا با احزاب سن

آمیز در مصر  گذاري عوامل فراملی، منجر به سه الگوي گذار نسبتاً مسالمتتأثیرکیفیت 

و تونس، جنگ داخلی در لیبی و مبارزات مسلحانه در سوریه و یمن و آغاز 

  . اصالحات ساختاري تدریجی در اردن و مراکش شده است

  

گران فراملی گرایان، کنش هاي عربی، الگوي دولت، گذار سیاسی، اسالم  جنبش:ها کلیدواژه

                                                                                                              
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 

 
   دکتري علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهرانعضو هیأت علمی پژوهشکده و نامزد
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  مقدمه

ـ    تملـ پس از فروپاشی دولت عثمانی و کسب اسـتقالل           ي سیاسـی   هـا  رژیـم ،  یهـاي عرب

اي ه ، جمهوريمشروطه  و شبه خاندانیهاي پادشاهی. ندحاکم شدگوناگونی بر خاورمیانۀ عربی 

 به سـه گونـۀ      ،حزبی اقتدارگرا  ي تک ها رژیمو  افسران آزاد    نظامی   يامادام العمر مبتنی بر کودت    

ناسیونالیـسم عربـی و    اي، گرایـی قبیلـه   اصلی دولت در ایـن منطقـه تبـدیل گردیـده و سـنت     

ها کـشور ایـن  و اقتصاد هاي حاکم بر عرصۀ سیاست      گفتمان ، و اخیراً نئولیببرالیسم   سوسیالیسم

هاي سیاسی، وجه مشترك این       تفاوت ساخت و گفتمان    با وجود . در چند دهۀ اخیر بوده است     

 قبیله، حزب و الیگارشی نظـامی       هاي مبتنی بر سلطۀ     و حاکمیت  ي اقتدارگرایانه ها نوساز  دولت

  .باشد می

 در ملـی هـاي   گیري دولت  ملت و شکل - کشور تأسیس مبناي   ، سنت وستفالی  ، بر این مبنا  

اي، قرنها منطـق سیاسـت و        اي و عشیره   ایالت قبیله  با تم  ،هاي پادشاهی  خاورمیانه نبوده و نظام   

   .)13-14: 1383 مارتین ، (حکومت در این منطقه بوده است

 نتیجه و پیامد چنین الگوي تکوین دولت و نوسـازي در   ،هاي مشارکت و مشروعیت    بحران

هـاي   هـا و انقـالب    مهمتـرین زمینـۀ خیـزش   توان ها را می جهان عرب بوده و تداوم این بحران 

 لیبی و بحران  و مصر،ها در تونس   دولت پی  و سقوط پی در    ی عرب خاورمیانۀدر   یفراگیر مردم 

هاي اقتـدارگرا   هاي دولت یمن، سوریه و بحرین و تزلزل پایه ر سیاسی در یهاي فراگ  و خشونت 

  .هاي منطقه دانست نشین شیخدر اردن، مراکش و 

حال  یاستمداران کشورهاي دراي که پیش روي مردم، انقالبیون و س مهمترین دغدغه

انداز سیاسی این  المللی وجود دارد، آینده و چشم اي و بین خیزش عربی و نیز بازیگران منطقه

 چه نوع ها انقالبگران این است که از درون این  نگرانی اکثر تحلیل. باشد ها می بانقال

چه خواهد بود؟  و گفتمان سیاسی مسلط بر آنهااست و ساختار ود خنهایی بر خواه دولت

  ی خواهند رفت؟های دولتچه نوع  تأسیسنخبگان و نیروهاي اجتماعی انقالبی به سمت 

ال اصلی این ؤ پرسش بنیادین دیگري است که سپاسخ به نیازمند ،ها الؤ پاسخ به این س

کنندة  یی تعیینها لفهؤمچه  ، عربیهاي دورة گذار انقالبال این است که در ؤ س.باشد مقاله می

  کدامند؟آن هاي پیش روي   و چالشدبوان حاکم بر آن خواهد دولت و گفتمنوین لگوي ا
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 ، به هدف اصلی خود    یانقالبهاي   جنبش فرضیه نوشته این است که دستیابی این         ،در پاسخ 

 و تکـوین الگـوي   هـا  مبتنی بر ارادة ملـت هاي  هاي اقتدارگرا به دولت ر موفق از رژیم  ایعنی گذ 

ثر بـستگی دارد و    ؤ مهم داخلی و عوامل فراملـی مـ        هاي  و زمینه  ها لفهؤ م به برخی ،  دولتنوین  

 و الگـو و  هـاي انقالبـی    جنـبش ست که سرنوشت ایـن   ها لفهؤآفرینی این م   نوع کارکرد و نقش   

 هـا عبارتنـد از     ایـن مؤلفـه   . را مشخص خواهد کرد    هاهاي برآمده از آن    دولت گفتمان حاکم بر    

هاي فکري   آمیز یا خشن، نوع تعامل گفتمان       سیاسی مسالمت  قال قدرت و شیوة گذار    تالگوي ان 

 چگـونگی  ،هـاي اعتراضـی   و سیاسی، نـوع واکـنش و عملکـرد نیروهـاي نظـامی بـه جنـبش            

هـا و   میـزان نفـوذ و مداخلـه سـازمان       و   نیروها و احزاب سیاسی مـدرن و سـنتی        آفرینی   نقش

شود و تأثیر عوامـل   پرداخته می در این مقاله، صرفاً به نقش عوامل داخلی         . خارجیهاي   قدرت

  .فراملی، موضوع مقاله دیگري خواهد بود

  

  چارچوب تحلیلی. الف

ـ ی دو مرحله تخر   رندةیبرگ  در ، موفق ی انقالب هاي  جنبش  اشاره دارد  نگتونی هانت کهچنان  و  یب

 سـامان  ي و نهادمنـد نشی آفـر ،انقالب هر مرحله بنیادي و اصلی    ،از این منظر  .  هستند یتأسیس

 باشـد  مییا دولتی نوین ن ی نویاسی نظم سجادی انیازمند ،روزمندی انقالب پ و است نینو یاسیس

و نوسـازي  هـاي انقـالب    نظریـه بیشتر تمرکز کانون  در عین حال،   .)388: 1375هانتینگتون،  ( 

هاي ساختاري، نقش رهبران و یا علـل شـتابزا    ا زمینهیها، عوامل    بررسی ریشه   بر دیکأتسیاسی  

هـاي    نظریه،متقدم و متاخّرباشد و اندیشمندان  میهاي سیاسی    و دگرگونی ها   نقالبدر رخداد ا  

ارائـه   هـا  بینـی آینـدة انقـالب      منسجم و جامعی در خصوص روش، منطق و چـارچوب پـیش           

 متـونی  ،ها ارائه شـده  بینی نتایج انقالب هایی که دربارة پیش  ها و دیدگاه   مهمترین ایده . اند نکرده

هـاي    تحوالت سیاسی در جنوب اروپا، آمریکـاي التـین و فروپاشـی دولـت          هستند که پس از   

ـ    به موضوع الگوهاي گذار از دولت     ،اقتدارگراي بلوك شرق در سه دهۀ اخیر       ا هاي اقتـدارگرا ی

  . اند گذار به دموکراسی پرداخته

 ،و نحوة گذار یا نوسازي سیاسـی   هاي نوین    در تبیین چگونگی تکوین دولت    ها   این دیدگاه 

جامعـه   ماننـد    يا کننـده  نیـی تع يها لفهؤ م و نقش داخلی  ساختاري  هاي   عوامل و زمینه   یشتر به ب



 52شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 82

 

، شیوة گذار و انتقال قدرت، هویت  پیشرو و نیروهاي انقالبی، نخبگانیاجتماعمدنی و ساخت 

ـ  ا-یاسی سيها  و گفتماني فکريها و نحوة تعامل سنت    -ک، رونـد و تجربـه دولـت   یدئولوژی

 .)Graeme Gill, 2000( انـد   پرداختـه  ي و اقتـصاد ی اجتماعي نوسازيها ص، شاخيساز ملت

 دسته عوامل  دوبه ،ثر بر نحوة گذار به دولت جدید    ؤهاي م  در تبیین زمینه   ،نظران برخی صاحب 

 پنج عامل ماهیت رژیـم، شـدت بحـران    ،سیاسیاختار  در س.اند سیاسی و اجتماعی اشاره کرده    

 عـواملی  ،ران کارآمدي و بحران سلطه و در ساخت اجتماعی        مشروعیت، بحران همبستگی، بح   

اي جامعـه،    دهـی و سـاختار مـدنی یـا تـوده           مانند شدت نارضایتی اجتماعی، وضعیت سازمان     

  . )82: 1384، بشیریه( ندهستکید أ ت، موردهاي مقاومت، نوع و الگوي رهبري ایدئولوژي

تـوان اذعـان    مـی  ،حاصله از آنهاایج  و نیز نتیانقالبهاي  جنبشبا توجه به تجارب تاریخی     

کنندة الگوي دولت    یینۀ عام تع  یا مولف  معیار سه   ،ساخت دولت جدید   بندي صورت در   نمود که 

شیوة گـذار از  ) 2نیروي محرك یا کارگزاران جنبش انقالبی، ) 1هستند؛ هاي تکوین آن     و بنیان 

   ).82: 1384، هیریشب( کراتیکوگذار به دولت دماجتماعی مقتضیات ) 3 مستبد، دولت

  

  ی کارگزاران جنبش انقالبای محرك يروین. 1

ثر بـر تکـوین سـاخت و گفتمـان دولـت      ؤ یکـی از مهمتـرین عوامـل مـ       ،در این رویکرد   

شـود   ها مطرح می این پرسش ،لفهؤ این مدر بررسی. باشد  انقالب می  ك، نیروي محر  انقالب پسا

و بـا هـدف   درون حاکمیت سیاسی نخبگان طرف   و از گذار سیاسی از باال  منبع تغییر و   آیا   که

 و نخبگـان    هـاي انقالبـی    جنبش، تـوده  نیروي محرکۀ   است یا    و رفورم رژیم حاکم   اصالحات  

بگـان و طبقـات      ناشی از ائـتالف نخ     ش انقالبی جنب آیا   .دنباش برخاسته از درون اپوزیسیون می    

سـی را ایجـاد و جهـت     دگرگـونی سیا ،پیـشتاز  اجتمـاعی  اجتماعی متفاوت است یا یک طبقۀ 

یـا  توانند نیروي محـرك      میهاي فراملی در سقوط رژیم دیکتاتوري        زمینهآیا عوامل و     .دهد می

ك جنبش از این عوامل به عنوان نیروي محرپیشتازي هریک  ،طبعاً ؟محسوب شوندکننده   تعیین

  . الگوي خاصی از دولت داردتأسیس متفاوتی در الزامات پیامدها و ،انقالبی

تـوان اشـاره نمـود کـه       مـی ، ساختار متمایز سیاسیتأسیسبر  لفهؤ این م  تأثیرخصوص  در  

 ایـ  ی حـداقل یکراسـ و و دمنیشیـ  دولـت پ یاسـ ی به اصالح ساختار ستینهادر  ،انقالب از باال 
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 نـه تنهـا بـه    ،هـاي انقالبـی    انقالب از پایین و توسـط تـوده      ی ول ،انجامد ی م یاسی س یکراسودم

اسی، بلکه به انقالب اجتماعی و تغییـر و گسـست تمـام رونـدها و     دگرگونی کامل ساختار سی 

 رهبري انقالب توسط یک طبقۀ اجتمـاعی ماننـد طبقـۀ            ،همچنین. شود  منجر می  ها گیري جهت

 ،کار اقتدارگرا بینجامـد  تواند به دولت الیگارشی پرولتر یا محافظه  می ،کارگر یا بورژواي تجاري   

   .استثبات  ولی بیپارلمانی  غیرمتمرکز دولت ،ئتالف طبقاتیانقالب مبتنی بر اانداز  چشمولی 

  

   اشکال و شیوة گذار به دولت نوین. 2

 معینـی بـر تکـوین    تـأثیر  ،آمیـز  آمیز یا مـسالمت  خشونتشیوة گذار  ، جنبش انقالبی  هردر  

سیاسـی و اجتمـاعی،     هـاي    تـشکل ي  دمیزان نهادمنـ  عواملی مانند   . ساختار سیاسی جدید دارد   

ـ  ، دیگـر  فان و به عبـارت    ت حاکمه و مخال   أساختاري میان هی   هاي شکاف ه یـا   نـزاع بنیادگرایان

، نوع نگرش و تفـسیر      اي ت و میزان نارضایتی توده    ، شد سیاسی -هاي فکري  پذیري گفتمان  هم

ـ تـوازن م  تغییریا  جادی ا يراب آن يگریازتحوالت سیاسی و کیفیت ب    و  تش از تغییر رژیم     ار  انی

  . بخشد ن میآمیز یا خشن را تعی ندي مسالمت، فراییاسی سيروهاین

مبـارزه مـسلحانه بـراي       منجـر بـه      ه در سـطحی شـدید     آمیز ک  شیوة گذار سیاسی خشونت   

 به  ،اي می گردد، مانند انقالب توده     دولت و مخالفان     جنگ داخلی بین   ،براندازي دولت و نهایتاً   

آمیـز   اما انتقال مـسالمت  ،انجامد تغییر بنیادین ساختار سیاسی پیشین و استقرار دولت جدید می      

 - به اصالحات ساختاري  ،قدرت و نگرش مثبت ارتش به جنبش اعتراضی و دگرگونی سیاسی          

 از ییالگـو بـه اسـتقرار   همچنین، حقوقی در عرصه سیاست و نه جامعه و نظام بوروکراتیک و         

   .یدکراسی حداقلی یا سیاسی را فراهم نماوانجامد که بتواند الزامات دم  میدولت

  

  کیکراتودم  گذار به دولتاجتماعی اتیمقتض. 3

 دولـت  تأسـیس ها در  فهؤلتر از دیگر مالزامات ساخت اجتماعی را مهم   ،بیشتر اندیشمندان  

، شـکاف یـا انـسجام طبقـاتی       عواملی مانند   . دانند  دولت می  وکراتیکمدرن و تکوین الگوي دم    

پـذیري   میـزان مـسامحه   بیـون و     میـان انقال    قـومی  - و مـذهبی   ایدئولوژیکوحدت یا گسست    

و اسـتقرار   پیـشین در  الگوي خاصی از دولت، تجـارب     در خصوص   اختالفات و امکان توافق     
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مـدنی یـا     مانند رقابت و  حضور در انتخابـات پارلمـانی،          ،تیککراودمهاي  ر فرایند مشارکت د 

ـ  اعی،تمـ  سـاخت اج   بـودن  اي توده   طبقـۀ متوسـط در برابـر طبقـات پـایین و طبقـات      تموقعی

کننـده در تکـوین الگـوي        تعیینهاي    زمینه ، و انسانی  یهاي توسعه اجتماع   شاخصکار،   محافظه

  .)Graeme Gill, 2000( باشد دولت می

 دچـار  ،پـس از سـقوط اقتـدار حـاکم        ،ونیسیاپوزهاي   نخبگان و گروه  که  چنان ،بر این مبنا  

ـ         کیدئولوژیا -فکريشکاف ناهمگن    د و  نباشـ ت آتـی    دربارة ساختار و گفتمـان سیاسـی دول

 برخـوردار نباشـد، هـم سرنوشـت     ی قوم-یمذهبطبقاتی و  یکپارچگیاز انسجام و نیز  جامعه  

 از  ی ناشـ  هـاي  ناامنی و گردد ی مواجه م  یقی عم يها  با چالش  نی دولت نو  تأسیسانقالب و هم    

  .کند ی را فراهم مدی جدییارگرابازگشت به اقتدو احتمال  نهی زم،ها فهلؤ منیا

  

   عوامل فراملیها و زمینه. 4

 انقالبـی و    هـاي  جنـبش سرنوشـت   کننـده در     شـاخص تعیـین    ،ي داخلـی  هـا  فهلؤم گرچه  

در  تحوالت بنیادینا با توجه به شود، ام دورة گذار سیاسی تلقی میدر  برآمده از آنها  هاي دولت

، فراگیـري   ، انقـالب در نظـام اطالعـات و ارتباطـات          جهـانی نظام  ساختار اقتصادي و سیاسی     

دولـت در جوامـع در حـال    اتیـک  دموکرالگـوي   ي  ها گفتمانگسترش   و   ي حقوق بشر  ها یمرژ

 بنا الملل، بین از امنیت، توسعه و حقوق     ي بزرگ ها قدرت و   ع جامعۀ جهانی   تعریف موس  ،گذار

ـ هـم در موفق  ،یخـارج عوامل منافع  نقش   ،ی کشورها کیتی ژئوپل تیموقعبه   ت و بـه سـرانجام   ی

 اهمیت ،ولتد و تکوین الگوي خاصی از تأسیسدر   و هم    ها انقالب ي مردمی و  ها قیامرسیدن  

  .مظاعفی پیدا کرده است

ـ  ي   ساختار يها ویژگیبا توجه به     ،در این مقاله    درگیـر انقـالب و تحـوالت    یجوامـع عرب

ارزیـابی نقـش   ي عربـی و  هـا  قیـام  و  ها انقالب انداز چشم تبیینبراي   ،حادث در چند ماه اخیر    

 اي ماننـد  کننـده  تعیـین ي هـا  مؤلفه تأثیر جدید، هاي دولت  و تکوینبندي رتصو بر مؤثرعوامل  

ي هـا  گـروه  و اجتماعی    میزان نهادمندي سیاسی   تأثیر آن بر گذار سیاسی،      تأثیر و   ماهیت دولت 

 يروهـا ی نبیترک، یاسی سيها جریان و ي فکريها سنت بازیگري و نوع پیشینه،  سنتی و نوگرا  

   .شود میسی برر  محرك انقالبای شرویپ
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   دولت نوین گذار بهاقتدارگرا و الگويدولت ماهیت نسبت  .ب

ایـن اسـت کـه      مبـین    ،و جوامع مختلف   در مناطق     انقالبی هاي جنبش و   ها انقالبب  ارتج

 برآمـده از    هـاي  دولتو   ها انقالب جامعه و ماهیت     -ارتباط وثیقی بین ماهیت و ساخت دولت      

 ماننـد روش انتقـال    یانقالبروندهاي  هاي متفاوت    یژگیوحتی  . وجود دارد  یانقالب هاي جنبش

انقالبـی   ۀو ساخت جامعـ مستقر  محصول خصوصیات متمایز ساخت دولت     توان میرا  قدرت  

بار در لیبی، یمن، سوریه و بحرین که به   خشونتی ماهیت اعتراضات انقالب،بر این مبنا. دانست

آمیز قدرت در مصر و   مسالمتقال نسبتاًي فراگیر منجر شده و انت    ها ا خشونت یجنگ داخلی و    

 منبعث از ماهیت دولـت و سـاخت   توان میتونس و آغاز اصالحات نسبی در مغرب و اردن را  

  . اجتماعی این کشورها دانست

، بـه  کـرده اسـت  هاي عربی ارائه   تقسیم بندي چهارگانه اي از ساخت دولت     مصطفی کامل 

، نیمــارت: (ي زیــر جریــان داردهــا روشنظــر او حکومــت در کــشورهاي عربــی بــه یکــی از 

104:1383(  

 .ي لیبرال با آزادي نسبی انتخابات و جامعۀ نسبتاً قوي مانند مصر و الجزایرها رژیم. 1

 .سوریه و عراقمانند  ،خودکامه حزبی تکي ها رژیم. 2

 .ي نظامی یا فاقد تشکیالت حزبی مانند لیبی و یمنها رژیم. 3

   .نشنیان انند اردن و شیخ، مدنشو میة نوسنتی اداره ي سلطنتی که به شیوها رژیم . 4

فراگیري از ماهیت و شناختی شناسی مصطفی کامل داراي قدرت تبیینی  که گونهبا وجود این

  نظریۀ شاخصاساس سه برو نوشته اهداف  ولی بر مبناي باشد، میدولت در جهان عرب 

 پذیري  و انعطاف نهاديیچیدگی، پ نهادياستقالل « یعنی،نتینگتونها»  سیاسینهادمندي«

دولت   گونۀبه سه  عربیي ها قیام و ها انقالبدستخوش  هاي دولت ،با مقداري تسامح ،»نهادي

دولت    و)مصر و تونس( فردمحورحزبی  تکدولت  ،) یمن وسوریه لیبی،( نظامی -شخصی

   .دنشو میبندي  دسته ،)اردن، بحرین و مغرب( پارلمانی هب شپادشاهی

به طور  ،نوع رژیم سیاسی دهد مینشان چند ماهۀ اخیر انقالبی عربی در اي ه جنبش

 ، کرده استمتفاوت و متمایز ،عربی در جوامع انقالبیسیاسی را ي ها  ماهیت دگرگونی،مستقیم

 جوامعدر  دولت ۀسه گون ،ها رژیم این سیاسی نهادمنديمیزان بر مبناي  که به این معنی
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و بار  و خشونتی انقالب  تمام عیارتحول )1 ؛دگرگونی سیاسیبه سه نوع  انقالبدستخوش 

تحوالت ساختاري در نظام ) 2 ،واکنش مسلحانه انقالبیون براي براندازي رژیم نظامی سرکوبگر

ساختاري  محدود  یا رفورم اصالحات)3  وظامالِنّاسقاطُ  ِ با شعار معروف َالشَّعب ُیریدسیاسی،

پیامدهاي ، دستاوردها، نتایج و ها گونه هریک از این ،کهه به اینبا توج. منجر شده استاز باال 

در پی  گوهاي خاصی از دولت راالها و  بنیاناي،  جامعه د، در هرندار  حقوقی متمایزي-سیاسی

در  نظامی - شخصیهاي دولتگونۀ اول یا  هاي دولتنحوة واکنش و نوع عملکرد  .دآورن می

بحران   وخونین در لیبی، یمن يساختار ضدي ها انقالببه  ،ي مردمیها  با اعتراضهمواجه

روند ، هاي انقالبی جنبشن ایموفقیت در صورت  .منجر شده استسوریه در سیاسی فرسایشی 

 نه تنها ساخت دولت ،ها  انقالب که این روبروستانداز چشمبا این  نوین هاي دولتتکوین 

 این جوامع را  اجتماعی-حتی اقتصادي  بوروکراتیک و-فکريزیرساختارهاي اقتدارگرا، بلکه 

ایدئولوژي  اهداف، نیازها و را بر مبناي دگرگون نموده و نظم و نظام نوین سیاسی و اجتماعی

 الگوي نوینی از دولت به لحاظ ساختار و گفتمان ، در واقع.آورد می به وجود نیروهاي انقالب

   .گردد سیاسی جایگزین دولت نظامی می

ساخت نهادي دولت در آنها، که   ،فردمحور حزبی تکنوع دوم یا  هاي دولتشیوة تعامل 

و نهادهاي نبوده  یو نظامی کامالً شخصیا علی عبداهللا صالح  قذافی  ر معممانند حکومت

و هویت نسبی  داراي استقالل به لحاظ کارکردي ،به ویژه ارتش ،مانند نظام قضاییحاکمیتی 

نوع خاصی از دگرگونی سیاسی با زمینۀ هاي اعتراضی،  با جنبش ،باشند مینهادي  اي  حرفه

با . استفراهم کرده در نظام سیاسی آمیز را  خشونتغیر ساختاري اصالحاتدستیابی به هدف 

نزاع آنها در طرفی  اعالم بیتوجه به استقالل و جایگاه تاریخی ارتش در مصر و تونس و 

 ، اجتماعیيها انقالب نه به سمت ،رت حاکمه، تحوالت سیاسی در این دو کشوأ با هیجامعه

،  نهاد ارتش و نظام قضاییطرفی بیبلکه به سمت اصالحات ساختاري پیش رفت و با 

روند  ی، عموميها یپرس همهبا برگزاري انتخابات و و العمر برکنار  هاي مادامدیکتاتور

الگوي مبتنی بر و  سازي دولتحرکت به سمت  پروسهو سیاسی  -صالحات حقوقیا

  . گردیدآغاز  اسی حداقلیوکردم
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ه کبه اعتراضات مردمی  اقتدارگراي پادشاهی هاي دولت سوم گونۀنوع واکنش  ،همچنین

 و خشونت خودکامگیمیزان نیز نهادمندي ساختار سیاسی و  به لحاظ ،در قیاس با دو نوع اول

در سی  سیايها دگرگونی ماهیت اعتراضات وموجب گردید دارند، انعطاف بیشتري  ،سیاسی

نهاد سلطنت که  ها دولت در این .پیدا نماید وتیجهت متفا ،کشورهایی مانند اردن و مراکش

ا ر و عرصۀ عمومی ، دولت پارلمانسیاسی مانندساختار  توزیع خفیف قدرت درموروثی 

 نوعی ،ي نسبی سیاسی و اجتماعی برخوردارندها  از برخی آزادي، و نیروهاي مخالفپذیرفته

 و نهادمندي سیاسیحداقلی وجود پیشینۀ . مستقر شده استسلطنتی پارلمانی  شبهي ها نظام

و عدم سرکوب خشن مخالفان در  در این کشورها ها اسیدموکر توزیع قدرت و برقراري شبه

 به  و خونینیاعتراضات مردمی شکل رادیکالهم  ،در این کشورهاباعث شد  ،چند دهۀ گذشته

ي ها جریانگرایانه احزاب و  ي اصالحها رخی خواستهدر برابر بخود نگیرد و هم دولت 

  به خاطر بحران همبستگی و، بحرین در،البته. آمیز دست نیازد به سرکوب خشونت ،سیاسی

ادن کل قدرت در برابر از دست دبراي سنی حاکم ترس اقلیت  و  یکپارچگی اجتماعیعدم

م عربستان و امارات و چراغ  مداخله نظامی مستقیبا ،خیزش اعتراضی فراگیر اکثریت شیعی

اعتراضات سیاسی در این کشور سرکوب گردید و اتحادیه عرب و  سبز اروپا و آمریکا

سازي جامعه روي  ت و امنیتی به خشون،نظر مخالفان  به جاي اصالحات مد، آل خلیفهپادشاهی

روند  ،عتراضاتا در پاسخ به اند هی کردو اردن سع مراکش هاي دولت ، برخالف بحرین.آورد

روز اول پادشاه مراکش در  ،چارچوب در این .تقویت نمایندرا در ساختار سیاسی اصالحات 

متضمن برپایی حدودي  تاقانون اساسی این کشور را که برخی از اصالحات در  ،2011 ژوئیه

  .  به رفراندوم گذاشت، پادشاهی مشروطه بودنوعی

حزب وزیر منتخب  ور به نخستطبق قانون اساسی جدید، مسوولیت امور اجرایی کش

 یبانز -و حقوق قومیشده پذیرفته ي داشود، تکثر قومی و نژواگذار میاکثریت در مجلس 

 درصد مردم شرکت 65/72 ،در این رفراندوم .شود قلیت آمازیگی به رسمیت شناخته میا

 پس از .)1389 فرازمند،( دادند مثبت يأ درصد به تغییرات قانون اساسی ر98کردند و بیش از 

گراي عدالت  حزب اسالم ،پارلمانیاولین انتخابات رقابتی و آزاد  ، در نیزاصالح قانون اساسی
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 کاندیداي ، اکثریت را به دست آورد و براي اولین بار، درصد آرا43و توسعه توانست با 

  .محمد ششم پادشاه مراکش معرفی نمایدوزیري را به  نخست

عربی قرار گرفته، هنوز در انتخاب بین  ري که در مسیر بهاراردن کشور پادشاهی دیگ ،البته 

ساي دولت ؤر جایی هپادشاه اردن با جاب. انقالب مردد است اصالحات یا پیوستن به باشگاه ضد

در پاسخ به تداوم او  .ها را خاموش کندسعی دارد اعتراض ،برخی اصالحات محدودو 

ل پادشاهی مشروطه طی سه سال آینده  که اصالحات در جهت تشکیهوعده داد ،اعتراضات

 مانند ،پیشنهاد اصالحاتی در اصول قانون اساسی توسط ملک عبداهللا .خواهد گرفت صورت

ي عادي، ها دادگاهدر دولت محاکمه مقامات امکان تشکیل دادگاه قانون اساسی، طرح 

یی محدود ها م گا،شدن انحالل پارلمان توسط پادشاه و اصالح برخی قوانین انتخاباتی مشروط

  .مسیر بوده استدر این 

 هـاي  دولـت  تکوین   ي ساخت و ماهیت دولت بر الگو      تأثیر   در ارزیابی اولیۀ   ،بدین ترتیب 

ي بلندمـدت تحـوالت   هـا   افـق تـوان  مـی گرچه هنوز ن  بایستی اشاره نمود که      ،انقالبینوین پسا 

لی بر مبناي تحوالت     و ،بینی نمود  پیش نوع خاصی از دولت      تأسیسدر  سیاسی این کشورها را     

 دولت در جوامع انقالبی موجـب     سه گونۀ  ،ه این نتیجه رسید که اوالً      ب توان می ،چند ماهۀ اخیر  

اصـالحات  ) 2، ي خونینها انقالبجنگ داخلی و ) 1یعنی  ،پیدایش سه نوع دگرگونی سیاسی   

  .  بوده است،سرکوب محدود/اصالحات محدود) 3 ساختاري و

 حاکی از آن است که نوع دگرگـونی  ، سپهر سیاست در این کشورها   تحوالت اخیر در   ،ثانیاً

زمینۀ ظهور و تکوین سه نوع الگـوي دولـت   ریزي  در حال پی  ،طلبانه سیاسی انقالبی یا اصالح   

عیار   زمینۀ جنگ داخلی و انقالبی تمام، در لیبیقذافی  شخصیشدة معمر     نظامی دولت. باشد می

ي هـا  ن انقالب در صدد دگرگـون سـازي تمـام زیرسـاخت        ای ،را رقم زد و به لحاظ ساختاري      

 دولت مبتنـی بـر نظـام جمهـوري     تأسیس و تالش براي    است قذافی   اجتماعی دورة    -سیاسی

  . باشد میاین کشور در  مبناي الگوي دولت نوین ،پارلمانی
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   هاي سیاسی  و جریاني فکريها سنت دولت نوین در موازنه تکوین .ج

شکل و انقالبی عربی جوامع در انقالب را ا دولت پسيها بنیان الگو و لفۀ مهم دیگري کهؤم

و نحـوة  در میـان اپوزیـسیون انقالبـی     ایدئولوژیک رقیب -ي فکريها سنت،  داددخواهجهت  

 . باشد می  دولت جدیدتأسیسبراي  اجتماعی -ي سیاسیها جریانتعامل 

الهـام از مفهـوم هژمـونی       وبی بـا    نزیه ای  ایدئولوژیک،   -ي فکري ها در ارزیابی جایگاه نظام   

 هژمونیک نیست که بتواند توده مـردم را بـه پـذیرش      ی دولت ،گرامشی معتقد است دولت عرب    

. ي اجتماعی و اخالقی سهیم نمایـد      ها نظام باورهاي طبقه حاکم سوق دهد و آنان را در ارزش          

در . در برگیـرد هـا را    نیست که بتوانـد همـۀ گـروه       ی هیچ ایدئولوژي هژمونیک   ،در جهان عرب  

 بـا  .)Nazih, 1995: 3( شـوند  هاي سیاسی به دولت نظامی و یا بانـدي تبـدیل مـی     نظامه،نتیج

جوامع بیشتر  ایدئولوژي خاص دولتی و غیر دولتی در    ةوجود عدم سیطر  پذیرش این ایده و با      

 ي سیاسـی و هـا  جریاني فکري و عقیدتی   ها بنیان ،ۀ اخیر در چند ده   ،عربیانقالب  دستخوش  

 ،تجـددگرایی  و لیبرالیـسم یعنـی   ،و سیاسـی مکتب فکري   چند   ثر از أت م ،جهان عرب اجتماعی  

 مکاتـب  بین ایـن   مناقشات .استبوده  عربی و سوسیالیسم    ناسیونالیسم   ،یسیاساسالم  و   سنّت

ي عربـی  هـا  انقالب پس از استقالل یا هاي دولتي عقیدتی ها فکري و سیاسی رقیب، هم بنیان     

موازنـه قـدرت بـین نیروهـاي سیاسـی و         عرصۀ سیاسـت و      بنا نهاد و هم      دورة جنگ سرد را   

 و سوسیالیـستی  سیاسـی  -ي فکـري هـا  با توجه به افـول نظـام   . نمودبندي صورتاجتماعی را   

و ي توسعه و دموکراسـی  ها در پاسخ به ضرورت  مبتنی بر ناسیونالیسم عربی      هاي دولتناکامی  

 در مـصر،    یـسم  سوسیال -یـسم ناسیونالبتنـی بـر     م سـکوالر  هاي دولتی علیه   ي مردم ها شورش

 يهـا   و جـدال  رقابـت ،ي عربیها انقالبدر دورة جدید به نظر می رسد  ،سوریه، عراق و لیبی  

 و لبیرال دموکراسـی خواهـد       ییگرا سیاسی اسالم  -تب فکري دو مک بین حامیان   عقیدتی بیشتر   

نـسل جدیـد    و گرایی و جریان ي اسالمی دگفتمان تأثیر ه بیشتر ب  ، در این مقاله   ،بر این مبنا  . بود

   .گردد انقالب اشاره می پساهاي دولتري ي فکري و ساختاها تکوین بنیاندر تجددگرا 
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  هاي اقتدارگرا هاي تعامل با دولت  شیوهگرایان و اسالم .1

د که خواهان ان بودهیافته   و سازمانیی مردمیها  اسالمی حرکتهاي جنبش ،در سدة اخیر

 اعتقادي -رات شرع اسالم در همۀ ابعاد فکريوضع موجود بر اساس دستو تغییر وجایگزینی 

آمیز در جوامع  مسالمتآمیز و هم غیر  ي مسالمتها یق شیوه هم از طر، اجتماعی-و سیاسی

و احیاي دینی ي ها  اسالمی بر بازگشت به ارزشهاي جنبش همۀ ، بنابراین.اسالمی هستند

فوزي، (کنند  کید میأي جهان اسالم تها رفت از بحران اه برون به عنوان تنها ر،اسالم اصیل

1389 :159-158(.   

هاي اسالمی کل واحد و  جنبش ،هم در درون جوامع اسالمی و هم در جهان اسالم ،گرچه

 و حتی ها ، ولی با وجود تمام تفاوتدهی و اهداف واحد نیستند داراي ایدئولوژي، سازمان

 نیروي اجتماعی ،گرایان در عرصه سیاسی جوامع خود الماختالفات فکري و مذهبی، اس

قدرت و به ثمر نهایی مبارزة موازنۀ ي اخیر نیز نقش فعالی در ها انقالبگذاري بوده و در  تأثیر

 در تونس، مصر و لیبی داشته و یا در ایجاد بحران سیاسی فراگیر و ورود به ها انقالبرسیدن 

که چنان. اند بوده کننده تعیینگري   کنش، در سوریه و یمنالعمر ي مادامها منازعه با حاکمیت

در خاورمیانه و اجتماعی قدرت بنیان نیرومندترین اسالم  ،نظران معتقدند برخی  صاحب

 اعراب در همه جا براي ،لرزند ها در برابر آن به خود می  حکومت وآفریقاي شمالی است

ساختۀ این قدرت، نه . شوندوسل میهاي مختلف خود به آن متنجات از فالکت و بدبختی

   (Esposito, 1994: 1-7). آالیش استمساجد ساده و بیقدرت بلکه   عراق ومصر هاي دولت

در عرصۀ سیاست و مشارکت گرا  ي اسالمها گروهتعامل احزاب و ي چندگانۀ ها روش

سلمان نخبگان فکري و سیاسی مفعاالنه در عرصۀ اجتماعی و جامعه مدنی و حضور شایسته 

 در چند دهۀ اخیر به تصویر اي را از آنها ، نقش فعاالنهیالملل بیناي  فکري و رسانهدر محافل 

 به عنوان اسالمی هاي جنبش این است کهپرسش جدي  ، نوین فضاي سیاسیدر اما کشیده،

ي فکري ها ناو تکوین بنی نظم نوین تأسیسدر پروسه در جوامع انقالبی،  سیاسی مهم انبازیگر

 هاي جنبش  گستردة با توجه به تجاربیفا خواهند کرد واجتماعی دولت جدید چه نقشی او 

آیا در کسب  ؟پیش خواهند گرفتدر هایی را  آنها چه شیوه ،انقالبی در جهان اسالماسالمی و 

روي ایدئولوژیک دینی   دولتتأسیسراهبرد  به ،قدرت و براي تسلط بر نظم سیاسی نوین



 91 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ...اندازها و  هاي انقالبی عربی؛ چشم  جنبش

 

در صدد حذف   دیگرممکن یا هر روش مسلمانناراضی هاي   توده بسیج و تحریکباو آورده 

در  یا اینکه در ؟آورند روي میخواه  دولت تمامت تأسیسو   نیروهاي اجتماعی و فکريدیگر

 نه مانعی ، به این صورت.مشارکت فعالی نخواهند داشت ،سیاسی و اجتماعیفرایند جدید 

  .کنند  آن میتأسیسنه کمکی به اتیک شده و دموکر دولت مدرن تأسیسبراي 

 ی اجتماع - سیاسیراهبردهاي  روند تحوالتبه اختصار است ال الزمؤبراي پاسخ به این س

 نسبتاً عربی بررسی شود  تا بتوان دالیلجوامع در  اسالمی هاي جنبشي فکري ها و بنیان

   . نوین ارائه نمودهاي دولت تأسیسگرایان در  راهبرد و نقش اسالمبینی  راي پیشباي  کننده قانع

  

  تالش براي مشارکت در قدرتگرایان و  اسالم .2

با برخی گرایان  عربی، اسالم ي تاریخی و ساخت اجتماعی کشورهايها ویژگیبا توجه به  

 ي جدید،ها هم در دورة حاکمیت اقتدارگرایان و هم در عصر دومینوي انقالب ،ها تفاوت

  نیروها این، البته.اند کردهین جوامع نمایندگی را در ا دولتی نیروي اپوزیسیونترین  یافته سازمان

ي زیادي در چارچوب ها گرایش ،در جهان عرب و نیستند اراي وحدت فکري و تشکیالتید

دارد که در طیفی از جماعت اسالمی تندرو مانند جهاد، گرایی وجود  اسالم تردةجنبش گس

ا شوند ت ي سلفی شناخته میها گروهه عنوان  بیشتر بکه امروزه القاعده و، النّور تکفیر و الهجره

نفوذ مذهبی قرار  د و ذي و رهبران منفرها جریانالمسلمین و   نظیر اخوانفراگیرهاي  سازمان

شاکش با همدیگر هستند و  در ک، به ویژه در دوره پس از جنگ سرد،ها گروهاین . گیرند می

 نظرات بسیار متفاوتی در خصوص ،دباشن هایی که داراي اهداف مشترك می حتی گروه

 :1386 بایمن ،  وساحل بن( اهداف دارند  اینگیري ي تحقق و پیها  الگوها و روش،چگونگی

43-42(.   

و المسلمین مصر  ي سیاسی اخوانها  عقیدتی و راهبردي- فکرييها بنیان ،با این وجود

  .انست بینش و روش غالب در جهان عرب دتوان میرا ي درونی آن ها نحله

 هاي جنبشالگوي ایدئولوژیکی و سازمانی مناسبی براي رشد و توسعه   اخوان مصر

اسپوزیتو و ( اسالمی در جهان اسالم از شمال آفریقا تا آسیاي جنوب شرقی به دست داده است

 آسیاي  ترکیه،، تونس، الجزایر، اردن، سوریه مراکش،گرایان سودان،  اسالم.)328 :1389وال، 
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مصر و گرایی در  اسالمي فکري و الگوهاي تشکیالتی ها بنیانثر از أ مت، قاره هندشبهشرقی و 

  .اند تحوالت آن در چند دهۀ گذشته بوده

 آغازي براي بازگشت توان میپایان جنگ سرد را وقوع انقالب اسالمی در ایران و 

 مصر و اگر بنیادگرایی اسالمی در.  اسالمی خاورمیانه به عرصۀ سیاست دانستهاي جنبش

 ی یا شباببخش اسالم هایی مانند سازمان آزادي شدن گروه با فعال، 1970سوریه در دهۀ 

و قتل انور سادات در مصر محمد، جماعت مسلمین یا تکفیر و الهجره، جماعت الجهاد پس از 

به عنوان جنبشی و قیام اخوان سوریه علیه دولت بعث  رو االزهر انجام ترور رهبران دینی میانه

شاهد  ،ییها  با فراز و نشیب،به بعد 1980دهۀ از  ا امبار معرفی گردید، دیکال و خشونترا

عرصۀ قدرت و بازسازي به از جمله مصر و تونس، در بیشتر جوامع عربی گرایان  ورود اسالم

محلی و ملی  مختلف انتخابات اروادحضور در از طریق آن و بسیج نیروهاي اجتماعی خود 

گرایان در کشورهاي در  اسالم ، از این حیث.)252-254 :1385 دیگران، ابراهیم و( هستیم

در تعامل با دیگر  را مندي ارزش تجارب،سازي دولتبراي ورود به فرایند  ،معرض انقالب

  .ندا کسب کردهقدرت عرصه نیروهاي اجتماعی و سیاسی و بازیگران 

گري و  چالش نمونۀین توان بارزتر  الجزایر را می اسالمی،-در بین کشورهاي عربی

 قدرتمندنقطۀ آغاز ورود  . دانستگرایان در بازسازي ساخت دولت شارکت اسالمم

در این .  بود1991ات پارلمانی دسامبر انتخاب،  در الجزایر به عرصه سیاستگرایان اسالم

 کرسی 188 درصد آرا و 47جبهه نجات اسالمی به رهبري عباس مدنی توانست  ،انتخابات

 23ها  این در حالی بود که جبهه آزادي ملی به عنوان حزب دولت تن.را به دست آوردپارلمان 

گرچه ارتش الجزایر  .)(Wikipedia.org/Algeria_1991 ودنم کرسی را کسب 18درصد آرا و 

 اقتدارگراي هاي دولتنیز به بهانه مبارزه با بنیادگرایی اسالمی و با چراغ سبز آمریکا، اروپا و 

، کشتار و سرکوب فعاالن جنبش تاد را نپذیرفت و دست به کوم انتخاب مردۀیج نت،عربی

انگیزي براي  پیروزي شگفت ،ي محلیها  انتخاباتونتایج این انتخابات  ولی ، زداسالمی

  . درقم زگرایان  اسالم
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خشونت انقالبی و در چارچوب فعالیت بدون توانسته بود جنبش اسالمی الجزایر  ،در واقع

اسپوزیتو و وال، ( شود ي به قدرت نزدیکأوق راز طریق صندظام سیاسی حاکم و در درون ن

  . منطقه قرار دادگرایان  مندي را پیش روي اسالم  و ارزشو تجربه نوین) 286 :1389

کلیه سرکوب و خفقان، سیاست  با ،چهار دهه طی  قذافی دستگاه امنیتی ،در لیبی

 نبش ج،و از این رهگذرو محدود نمود نظر گرفته  را زیر گرایان اسالممستقل ي ها فعالیت

 .  و ضربات گشتها تحمل شدیدترین آسیباسالمی لیبی م

 از جمله ،ي اسالمیها گروه ، جریانات وقذافیدولت امنیتی ي ها سازماناز دیدگاه 

 تأسیس شد و گروه نوسلفی الجماعه 1992در سال که ها، حرکت التجمع االسالمی  اخوانی

کشتار زندان . ندشد میالمقاتله اللیبیه، خطر اول براي امنیت ملی کشور محسوب االسالمیه 

از گراي لیبی را   بسیاري از کادرها و رهبران جریانات اسالم1996،در سال توسط رژیم بوسلیم 

در تابستان سال  وقتی ،چنین جنایتیبا وجود  .(Blundy and  Lycett, 1997:11) بین برد

 سیاسی و عملیاتی واحدي قذافی در لندن گرد آمدند تا خط مشی ي معارضها گروه ،2005

بل توجهی در ساختار و بدنه  که وزنه و جایگاه قاها علیه رژیم لیبی اتخاذ کنند، اخوانی

اتخاذ   در این گردهمایی شرکت نکرده و راهکار مذاکره و آشتی با رژیم،داشتند لیبیان معارض

 . منجر شد خوان نفر از کادر رهبري ا87ت به آزادي اسی این س ونمودند

 اشاعه ، مفاسد سیاسی و مالیمبارزه باعبارت بود از اخوان لیبی اهداف همترین م

 حاکمیت ،حقوق بشرموازین سیاسی و بیان و احترام به آزادي  به ویژه ،ي عمومیها آزادي

 ي جامعه مدنیها سازي نقش نهادها و ارگان فعال  وکشورقانون بر روند سیاسی و اداري 

Martinez , 2007: INTRUDUCTION) ( .  

 يها  از جلوهیکی زی نهی در سوری جنبش اسالمياگری اح،ی عربيها  ملتامیدر تداوم ق

 ی و اجتماعي فکرگاهی هم پاهیگرچه در سور. باشد می در منطقه انیگرا اسالمآفرینی  نقشمهم 

 در عمل و در عرصه ی ول، برخوردار استیمخالفان دولت بشار اسد از تنوع قالب توجه

 در شتری کشور و بنی در شمال غرب ای جنبش انقالبی اصلگاهیپا کشور، نی ایاسیستحوالت 

 ی و اجتماعیخی تارنۀی زمنیبه خاطر هم. باشد ی مرالزّوری د و درعا، حمص، حمايشهرها
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 هیدر مورد تحوالت سوراخوان  ی اسالماحیاي جنبشنظران معتقدند   صاحبیانقالب، برخ

  .)1390 ،صدر (مصداق بیشتري دارد

 و استی از آن در عرصۀ سی ناشضی و تبعی سن-یعی شی شکاف مذهبزی ننی بحردر

با وجود .  داشته استانیعی شتی اکثری در آغاز حرکت انقالبي آشکار نقش کامالً،قدرت

 فلسفۀ ،نی بحرانیعی شی مذهب-یاسی تشکل سنیترمؤثر به عنوان ،ی وفاق اسالمتی جمع،کهنیا

 و ی مناسب در پارلمان، دولت و حقوق مدنگاهی به جایابیست را دیعی شيها گروهحرکت 

و وابسته  انیعی شيها دادن خواسته  جلوهکالی با رادنی بحری پادشاهی اعالم کرده، ولیاسیس

 ی سع،انیعی مساجد شی و حتیاماکن مذهباز  فقره 30 بیبا تخرخواندن حرکت آنان، همراه 

 با ابراز زی نفهی اهل سنت آل خلونیسی اپوز،کهنیوجه انکته قابل ت.  داردتی اکثرامیدر سرکوب ق

 ،یرانی ایپلماسید (باشد ی متی اکثرامیدادن ق  جلوهی در صدد مذهب،انیعی از سرکوب شتیرضا

1390(.  

 ،ایان براي مشارکت در قدرت و تغییر ساخت دولتگر اسالمآفرینی  نقشدر ارزیابی 

 گفتگو، با راهبرد یاسیاسی و ورود به عرصۀ سشارکت سیالش براي مبایستی اشاره نمود که ت

 با مخالفان و ورود به سیستم اجرایی دولت، به تدریج ی حزبيها  ائتالفزی و نيگر میانجی

رغم فعالیت گسترده نیروهاي سکوالر در فضاي سیاسی   به تا هیی را فراهم آوردها زمینه

 ازالمللی،  و محافل بیناخلی ي دها  رسانه، اردن و دیگر کشورها ترکیه،، مصر،الجزایر

، براي تشکیل نظامی دموکراتیک ال سیاسیفعي مقاوم و ها با عنوان جریان اسالمی هاي جنبش

 ي بزرگ پس از کودتایاسی و آغاز بحران سانیاگر اسالم نیبا وجود سرکوب خون. یاد کنند

 و ها  و یا محدودیتاي اربکانگر اسالم در الجزایر و کودتاي سفید در ترکیه علیه دولت ارتش

مثبت آفرینی  نقش، کنش صبورانه و  اردن و تونس،مصردر ب حاکم احزاي گسترده ها تقلب

 دی جدهاي روندتی در تقو،در خاورمیانه ی اسالمهاي جنبش يرو انهی ماکثریت فیط

 گرااقتدار هاي دولت ي و بازسازیجیتدر ساختار رییتغان شتازیرا به پ ها  جنبشنی اک،یاتدموکر

 و ه دادرییتغرا  ی اسالمهاي جنبش نسبت به ها نگرش راهبرد، نی ا.کرئه است لی تبدمنطقهدر 

 ي روشی پرقیب سکوالر و لیبرال و احزاب گرا اقتدارهاي دولت تعامل با ي را برایتجربۀ بزرگ

  .ه است قرار دادانهی در خاورم نوینهاي دولت براي تکوین آنها
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  بازسازي ساخت دولتي نوین در ها  ظرفیت وایانگر اسالم  اندیشیباز .3 

و نیز  1980در دهه  الملل بینساختار  م ایدئولوژیکیدر نظن  تحوالت بنیادیتأثیرتحت 

ي راهبردها متفاوت  و نتایججوامع عربی و الگوها اسالمی در هاي جنبشتجارب مختلف 

 تحوالت تأثیر تحت ،ه ویژهو بایران، مالزي، ترکیه و پاکستان گرایان در  اسالمسیاسی و فکري 

ماندگی  عقب و معضالت عینی ناشی از فقر و  جوامع خاورمیانهساختاري قشربندي اجتماعی

سیاسی نیز راهبردهاي مواضع فکري و ي نسل جدید، ها خواستهنیازها و  هاي عربی و ملت

 تا هکه موجب شدیی ها یکی از زمینه. در دو دهۀ اخیر تحول یافته است ،ایانگر اسالم

نظام هاي کنش سیاسی و نیز بازاندیشی راهبردبه تغییر  اقتدارگرا هاي دولتدر گرایان  اسالم

 در سطح ها به این جنبشي امنیتی ها فکري و عقیدتی خود اقدام نمایند، اتهامات فراگیر دستگاه

 خشونت،  سرکوبگر به بهانۀ مبارزه باهاي دولت ،در بیشتر این کشورها. ی بودالملل بینداخلی و 

ها را توجیه   بنیادگراي اسالمی، سرکوب این جنبشهاي دولترادیکالیسم و جلوگیري از ظهور 

تراشی  ل و مانع، تعلگران خاورمیانه معتقدند که اسپوزیتو و بیشتر تحلیلو چنانمی کردند 

 ،زادپذیرش قواعد انتخابات آعدم اتیزاسیون و دموکرالعمر براي ورود به فرایند  حاکمان مادام

اسی دموکراز سازوکارهاي ایان به دنبال سوءاستفاده گر اسالمکه شد   میهام توجیه ین اتبا ا

احزاب آفرینی  نقشچگونگی ، ها  با توجه به این زمینه .)328 :1389 و وال، تویاسپوز( هستند

ن توان فرصت بسیار مساعدي براي آزمو ي عربی را میها انقالبمرحلۀ گذار از گرا در  اسالم

 اسالمی در فرایند تکوین هاي جنبشبراي حضور این تحوالت فکري میزان اثربخشی 

   .دانست جدید هاي دولت

در مواجهه با برخی  سیاسیدر ارائۀ رویکرد نوین فکري و اخوان مصر  جنبش ،در دهۀ نود

حق منشاء  عبارت بودند از ،ها چالش و ها پرسشاین  نیمهمتر. گردیدم قدشپی ،ها پرسش

احکام گرایان در قدرت،  کیفیت مشارکت اسالمحاکمیت،  میت و سازوکارهاي اعمالحاک

و  مذهبی، حقوق زناندینی و ي ها له تساهل در برابر اقلیتأآزادي مذهبی و مسجزائی اسالم، 

ي حاکمیت در برابر حقوق بشر و ها  و محدودیتيحقوق شهروندله برابري زن و مرد، أمس

جنبش  ، سپتامبر11 پس از در فضاي نوین .)170-173 : 1383 ،نیارتم( یالملل بیني ها میثاق

و  اي به جامعه داخلی کننده قانع پاسخ ،ي فکريها چالشدر برابر این اسالمی هم مجبور بود 
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ي ها گروهفکري و رفتاري  سبت به رادیکالیسمن اي موضع شایستهی ارائه نماید و هم الملل بین

  .(Esposito, 1994: 63)باشد  داشته سلفی

 مهمترین نماد تحول فکري ،1994دوگانۀ جماعت در مارس یادداشت یا بیانیۀ  دو انتشار

»  قانون اساسی ماستقرآن« اخوان شعار سنتی خود ،ها  در این یادداشت.بوداخوان المسلمین 

 بر حفظ ،اخوان در این بازاندیشی. تغییر داد» ضرورت شوراي ملی یا پارلمان«را به شعار 

عملکرد ي عمومی و خصوصی، تعیین مسئولیت رهبران سیاسی و رسیدگی آزادانه به ها اديآز

 از دید اخوان از ،پارلمان مذکور. درکید کأ ت حق مشارکت و انتخاب زنان وپارلمانتوسط آنها 

 خواست و ارادة مردم بوده و دةنگذاري و نظارت کامل برخوردار است، نمای قدرت قانون

   .)244-5: 1385ابراهیم و دیگران،  (االجراست مصوبات  آن الزم

 اخوان را به منزله تحول در فقه سیاسی اخوان و 1994گران، بیانیه مارس  برخی تحلیل

کوشد  دانند که می ایان مصر و خاورمیانه میگر اسالمگیري جریان جدیدي در  ناشی از شکل

ویکرد تکثرگرا بازگرداند و با  را از رویکرد انحصارطلبانه فکري و رهبري به سمت راخوان

   ).Browers (2009 ,ددر مصر منطبق نمایر و منطق کثرت گرایی سیاسی سازوکا

نسل جوان و میان سال بر نسل پیشین  رویکرد افکار و نتیجۀ غلبۀ ،یادداشت  این،درواقع

 هم در رویکرد ، و مزایاي فعالیت سیاسی راي پارلمانی داشتهها  که فعالیتاستایان گر اسالم

   (Vidino, 2010). دانند می می جامعه مدنی و عرصۀ عموکید بر حضور درأرقابتی و هم ت

- 1986( عمرالتلمسانیمانند   جماعتبایستی اذعان نمود که رهبران نسل پیشین ،البته

 از رویکرد محدود به ،گذاري و رهبري دولت در اسالم نظام سیاستز مکانیزم تبدیل ا ،)1972

این ملت است که بر افکار و اشخاص  «به نظر وي،  .اند نظام شورایی و متکثر حمایت کرده

شد و نظام د آزادي را تحقق ببختوان می بیش از هر نظامی ،اسیدموکرکند و  حکومت می

   .)246: 1385ابراهیم و دیگران، (پارلمانی، نمایندة صادق خواست مردم است 

 زمینۀ بازاندیشی گسترده فکري و سیاسی را میانهم  ،این تحوالت فکري اخوان مصر

 این افکار را در دورة بیان اقتدارگرا و هم پذیرش و هاي دولتگرایان منطقه در دورة  اسالم

 در افکار و عقاید حزب اسالمی تأثیرنمونه این . ربی فراهم کرده استي اخیر عها انقالب

 عقیدتی -رویکرد و مواضع سیاسی. النهضه تونس و رهبر آن راشد الغنوشی آشکار است
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 25تونس در  قانون اساسی نساز مجلس موسسا که در انتخابات سرنوشتی آن  حزبرهبران

ي ها  بیانگر بازاندیشی،ی را به دست آوردموفقیت بزرگ درصد آرا 41، با کسب2011اکتبر 

از   در مواضع پس،الغنوشی. باشد میخود ایان در فقه سیاسی سنتی گر اسالممل أفکري قابل ت

 حق حاکمیت ملت و نظام صریحاً و پیروزي بزرگ حزب خود، سسانؤمجلس م انتخابات

  :داند اتیک میدموکرنظام پارلمانی را اساس انقالب و 

 نزدیکترین نظام به آن، نظام دموکراتیک است که ، نظام شوراست و امروزه،می نظام اسال« 

 . قدرتی ندارد،دهند حاکم جز قدرتی که مردم به او می و دهد میقدرت را در دست مردم قرار 

 چون دولت قدرت را مستقیماً از نمایندگان ،است نظام پارلمانی به نظام شورایی نزدیکتر

 ،هیچکس در نهضت .شود گیري نظام فردگرا می مانع از شکل،کراسیگیرد و این نوع دمو می

  ).1390الغنوشی، (» دموکراسی و در برابري زن و مرد شکی ندارد خصوص  در

 نشانگر  ،قذافی پس از سقوط دولت ،اي لیبیگر اسالمرهبران مواضع دیدگاهها و  ،همچنین

 در الصالبیعلی . باشد میر معینی در میان جنبش اسالمی این کشوسیاسی  -تحول فکري

روي اسالمی  گرا و میانه  اعتدالمصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف با این عبارات از تشکیل حزبی

 قانون اساسی جدید لیبی بر شریعت اسالمی حمایت ابتنايجنبش از «: در لیبی دفاع می کند

دموکراتیک همانند حزب هاي شود و سیاست رعایت شرط که اعتدال در آن به این کند، امامی

   .)1390 ،یالصاب( »ترکیه را در پیش بگیرد عدالت و توسعهحزب  تونس و ۀالنهض

 المسلمین مصر خالد الزعفرانی، یکی از اعضاي بارز و مهم جماعت اخوان نیز در مصر

 که ما به همراه بعضی از دوستان و برادرانمان در آزاديحزب عدالت و  «تصریح کرده که

هاي حزب عدالت و توسعه ترکیه  دقیقا همان برنامه،ایم کردهتأسیسوان المسلمین جماعت اخ

هاي  سیاستکنیم سعی می ،این حزب از مواضع و رویکردهاي الهامبا  و دنبال خواهد کردرا 

ایان مصر در گر اسالم پس از پیروزي قاطع ،همچنین .)1390 ،یالزعفران( »خود را پیش ببریم

تصریح کرده  اخوان یاسی دفتر سسی سخنگو و رئان،یعصام عرابات مجلس، اولین مرحلۀ انتخ

 اآلن به دنبال این نیستند که به تنهایی دولت ،اخوان المسلمین و حزب آزادي و توسعه«که 

  .»مصر اکنون نیازمند دولت وحدت و توافق ملی است. تشکیل بدهند
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  و تکوین دولت مدرنخواه  نیروهاي دموکراسی .ج

 ی والیستسوسیطیف چپ ، گرایان مانند ملی ي سیاسیها جریانر  دیگ،مع عربیدر جوا

ساخت ماندگی  عقبهم به خاطر ،  اجتماعیهاي جنبش و خواه لیبرالجریانات تجدد

دهی  توان سازمان داراي پایگاه اجتماعی و ، خفقان سیاسیو هم به دلیل اقتصادي -اجتماعی

 مانع ،يکتاتوریددهه  چند ،در این کشورها .اند نبوده ایانگر اسالممانند ي ا گسترده سیاسی

نیروهاي  ماندن فیضعبا  و و احزاب سیاسی مستقل گردید  جامعه مدنیيها تکوین بنیان

   .اي پیدا کرد ، جوامع عربی بیشتر ساخت تودهاجتماعی مدرن و طبقه متوسط

اعی جدیدي  اجتمنیروهايآفرینی  نقش شاهد ،عربیي ها انقالبجریان  در در عین حال،

اي سایبري مانند فیس بوك و ضف و باطاتیي نوین ارتها گیري از مکانیزم  با بهرههستیم که

 این .ندداشتاي ن شده ئولوژي شناختهطبقه و اید که ندزد دست  اقشاريبه بسیج گسترده ،یتریتو

عربی ه خاورمیانو اجتماعی  سیاسی  و تحوالتروندهادر   تاریخی گسستیتوان  را میپدیده

و نه  این طبقه متوسط ،این بار نویسندة شهیر بریتانیایی معتقد است ،اریک هابزبام. دانست

 نارضایتی مشترك و نیروهاي ،دهد می پیوندآنها را چه آن ،است که دردسر ساز شده استکارگر 

  طبقه متوسطان قشر جوان و دانشجوی،ویژه کننده مشترك است، طبقه متوسط نوگرا و به بسیج

. )1390بام، هابس( اند تر کرده هایی که این روزها تجهیز اعتراضات را بسیار ساده  فناوري،و البته

را در فرایند تحوالت فکري و سیاسی تاریخ گذار اجتماعی تأثیر این طیف از فعاالن فراستخواه

  :کند  نسل نوپدید یا نسل ششم معرفی می،معاصر جوامع عربی

طبقۀ متوسط شهري آنهایی که از  به ویژه ،انند جوانان و زناني جدید اجتماعی مها گروه«

شدة  ي الك و مومها  در محدودة ایدئولوژي،ي پیشینها بر خالف نسل ،به انقالب پیوستند

 و حقوق بشر براي حتی دموکراسی. اندیشند ناسیونالیستی، لیبرالی، سوسیالیستی و اسالمی نمی

.  صورتی تازه از زندگی اجتماعی است،ژیکی داشته باشدکه حکم نسخه ایدئولوآنها، بیش از آن

بخش براي حل  آلود امروزي و روشی نسبتاً رضایت نوعی منطق و زبان براي همزیستی کثرت

  .)1390،فراستخواه( »اختالفات است
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  ي عربیها انقالبدهی جمعی در  نسل جدید و سازمان. د

انقالبی  هاي جنبش شاید و نظام حزبی، ي دیکتاتوري و فقدان جامعه مدنیها با وجود نظام

. استدر جوامع استبدادي نظر آید و این ویژگی هر انقالبی ه کننده بغافلگیر ،کشورهاي عربی

در انقالب  .دهد میدهی رخ ن  بدون سازمان،از آن، هیچ انقالبی و فراتر اي هیچ جنبش توده ولی

 قبل آغاز ها ، از سالدیگرز جوامع اندوزي ا تجربهدهی و    از نظر سازمان،کشورهاي عربی

در  ،سال گذشتهچند اي جنبش در   خصلت توده،همچنین .)1390زاده،  سلطان(گردیده بود 

بوعزیزي در تونس و  محمدسوزي ثه خوددنمود علنی پیدا کرده بود و حا سرتاسر این کشورها

یدان فتن به  مساز ر نترنت که زمینهیدست پلیس در یک کافه اه شدن جوان مصري ب کشته

 در براي مثال، .ي انقالبی گسترده بودندها آغاز حرکت، تنها نقش کاتالیزور براي تحریر بود

 دانشجویی و ،ي کارگريها  در محیطخیزش مردمی،در فاصله چند سال پیش از  ،مصر

و  )Shahin and Juan Cole, 2011(  وقوع پیوسته بوده  اعتصاب بصدها از بیش ،خدماتی

 زندان افتاده بودند ي بهبودند که در اعتصابات کارگر، کسانی  رهبران میدان تحریراز برخی

)Kandil, 2011(.  

، در فیس بوك به بحث و تبادل ي عربیها انان در سطح عمومی کشوراز چند سال قبل، جو

وجود آوردن تغییر در ه تجربه با همدیگر براي پیشبرد دموکراسی در کشورهاي خود  و ب

کسانی مثل  .ي متفاوت فکري را در بر می گرفتها بی پرداخته بودند که گرایشمنطقه عر

 6نبش جوانان جدهندگان اصلی   از سازمان از فعاالن اصلی فضاي سایبري و ،احمد ماهر

تحریر ایفاء الدر میدان  ژانویه انقالب  مصر 25دهی جنبش  آوریل که نقش مهمی در سازمان

 نقش داشت » الکفایه« معروف  به 2005در سال  عتصابات کارگريدهی ا  در سازمانکرد، قبالً

 از طریق کردند آنها تالش ،2008در ماه مارس . ي امنیتی مواجه شده بودها که با سرکوب نیرو

 این ، آوریل6 و در بسیج نمایندازي و تورم س خصوصی سیاست علیه معترضین رانترنت، یا

  .ی  نمودده ازمانس در سطح ملیرا  اعتصاب همگانی ،جنبش

 با فکري هم از پس  مصر وجوانان انقالبیبه پیروي از جنبش  ،جوانان پیشرو در تونس،

 بسیاري از این .),Kirkpatrick and Sanger 2011( کردندرا آغاز  اعتصابات ،فعالین مصري

اي برآمیز  زاتی غیرخشونتي عربی، پیرو نظریات جین شارپ در شیوه مبارها در کشور جوانان
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ر پیشبرد مبارزات اصلی جوانان عرب د الگوي . پلیسی بودندهاي دولتکشیدن  پائین

 و چلوسوییدان مو اسلودورهدر  صربستان ورتپجنبش او ، رجوع به تجربهآمیز تنغیرخشو

   .)Onlinelibrary.wiley.com, 2011( آن بود يها گیري از روش بهره

 نقش کاتالیزور را براي ،نتی در مصرخودسوزي بوعزیزي در تونس و قتل فعال اینتر

با  آوریل، 6، فعالین جنبش از رفتن به میدان تحریر هفته پیشک ی. هاي عربی ایفا نمود قیام

فراخوان  بوك ، در فیس» آکادمی تغییر«  شدنفعالبا  فعالین تونسی و صربی، و اندوزي از تجربه

 25پنجاه هزار نفر، ثبت نام ه در صورت کرا آغاز کردند نویسی براي رفتن به میدان تحریر  نام

هزار نفر  تعداد افراد از صد ،به دنبال این فراخوان. گردد میدان تحریر اعالم تسخیر روز ،ژانویه

 سنتی طیف .)1390اده،ز سلطان(  مصر بودیفراتر رفت و این آغاز جنبش انقالب

تحریک ارتش و پرهیز از  از جمله تالش براي عدم ، بنا به دالیل مختلف،المسلمین اخوان

ي خارجی و نیز عدم اعتماد به اثرگذاري راهبردها و اهداف سیاسی ها قدرتایجاد حساسیت 

  . کاري به حرکت انقالبی وارد شد ه در این مرحله با احتیاط و محافظ،جنبش انقالبی نسل نو

  

  کاران  و محافظهانقالبیون رویکردهاي نوین در کشاکشدولت  .ح

 یاسی و نوع فرهنگ سی ساخت اجتماعي نهادمندزانی متأثیر ،راننظ  صاحبیبرخ

دولت ساخت سیاسی یا  يها ویژگی مهمتر از ،نی دولت نويها انی بننی را در تکوونیانقالب

 تیفی مخالفان، کي فکريها سنت تماهی عالوه بر ، آنهادگاهیاز د. ندینما ی میابیاقتدارگرا ارز

 و ها قیامدر سرنوشت نیز  کی بوروکراتای کیدئولوژی ایاسی سيروهای نییآرا تعامل و صف

.  دارديادی زتیاهم ،پایدارمدنی  به دولت یابی در دستونی انقالبی ناکامای تی و موفقها انقالب

 ،يا  ظهور جامعۀ تودهيها لی پتانس،یاسی و سی مدني ضعف نهادهاایت  قو،کردی رونیدر ا

 ائتالف ای یخواه تیتمام ژهی به و،یاسی سمی از رژيار و ادی نظامي نهادهای وابستگایاستقالل 

  ). 60-72: 1384 ه،یریبش( دارد يا کننده تعییننقش  ،ه انقالبدر پیروزي  ونیسیرهبران اپوز

اند  اجتماعی سهیم بوده - از نیروهاي سیاسی فراگیر ائتالفی،در سقوط دیکتاتورهاي عربی

 و در  مشتركتحقق این هدفاز  اما پس .،دبو حاکم  براندازي رژیم،نهاآ مشترك هدفکه 

اي اجتماعی ه سازمان و مؤثرسیاسی اتیک، احزاب دموکر و مرحلۀ گذار به تکوین دولت نوین



 101 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ...اندازها و  هاي انقالبی عربی؛ چشم  جنبش

 

ي فلسفی و ها  ساختار و بنیان، جدیدولتدهاي دستیابی به   شیوه موضوعاتی ماننددر الفع

 در تدوین قانون اساسی حاکمیت و مشروعیت، نقش دین و شریعتمنشاء  از جمله ،فکري آن

اختالف  ،و به طور کلی در الگوي دولت نوینحاکمیت میزان قدرت نظامیان در و و جایگاه 

 در هریک از این جوامع انقالبی نیزات این اختالف ت و گسترةماهی ،البته. دارنداي   گستردهنظر

 در لیبی و آمیز ونتخشگذار آمیز در مصر و تونس و  در دو نوع تجربۀ گذار انقالبی مسالمتو 

  .باشد می متفاوت ،یمن

ردند، اختالف بینش ک تجربه  اقتدارگراهاي دولتآمیزي را از  گذار مسالمتکه  جوامعی در 

 مانند ،تی رژیم پیشینکار حاکمی  بین نهادهاي محافظه،ت دولت آتی ساختار و ماهیبارة در

بین دو نیز  درون انقالبیون ،دیگر از طرف .استجریان در ارتش و نظام قضایی با انقالبیون 

با نیروهاي رادیکال نسل جدید و رو  میانهگرا و  تسنایان گر اسالممانند  ،کار  محافظهجریان

مبارزة رقابت و وجود دارد و تعارضات فکري و سیاسی قابل توجهی  ،چپلیبرال و  احزاب

 ، این نیروهایه یا لهعل ، عوامل فراملیبهۀ ج وداخلی نیروي سهبین این  ضلعی چهارقدرت

  .را تعیین خواهد کردو دیگر جوامع انقالبی  مصر و تونسسرنوشت الگوي دولت در 

  

  گرایی و تجددخواهی سنتمیان  دولت نوین در تعارض .1

ابتکار که   و احزاب چپ و لیبرالی ائتالف جوانان انقالبخواه یا دموکراسیجنبش  ،در مصر

رویکرد  ،سازي دولتدر ، نددست داشت  را دريکتاتوریجنبش ضد داولیۀ  شبردی و پامیق

و حزب کار مانند جماعت اسالمی  ي محافظهها جریانرادیکال و متفاوتی نسبت به احزاب و 

 مواضع و رویکردهاي ،رسد نظر میبه . دارند )دولت پیشینحزب حاکم ( اتیک ملیدموکر

وم انقالب مصر در مارس ي سیاسی و اجتماعی در خصوص اولین رفراندها جریانمتفاوت 

سر حاکمیت نظامیان در دورة   و نیز اختالف بربراي تعدیل یا تغییر قانون اساسی مصر 2011،

ي ها  چالش،)1390 آذر7 (2011نوامبر 28گذار و تغییر تاریخ برگزاري انتخابات پارلمانی در 

 -م دو جریان فکريدر این رفراندو. باشد مینوین سیاسی  انقالبیون براي تکوین ساختار مهم

کار و احزاب رادیکال چپ و لیبرال و جنبش جوانان و  محافظه -سیاسی احزاب اسالمی

  .روي هم قرار گرفتند در رونهادهاي مدنی 
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 یعنی اخوان المسلمین و ،اگر اسالممیان دو گروه عمده قابل توجه ي ها به رغم تفاوت

تغییر قانون «پرسی درباره  همهیف در  نیز طرفداران ارتش و نظام پیشین، این ط وها سلفی

لیبرالی و  که خواهان ها گرایان و لیبرال  اما چپ، دادنديد به تعدیل ر،»اساسی یا تعدیل آن

 نتیجه ،ي دادند که البتهأ به تغییر قانون اساسی ر،شدن بیشتر قانون اساسی بودند سکوالریزه

 نامیدند و »ها غزوه صندوق«روزي را  این پیا،ه سلفی.  اعالم شد»تعدیل«پرسی به سود  همه

 در مه به دنبال اعالم نتایج رفراندوم،. انگیختندلیبرال را بر گاه سکوالر، چپ ووخشم ارد

 ،ی انقالبچپ و لیبرال نیروهاي ۀهممرکب از  را خودنخستین کنگره  ، رفراندوممخالفان، 2011

آغاز بیانگر  ،ي این کنگرهها خنرانیاغلب س .ی قاهره برگزار کردندالملل بینکنفرانس در مرکز 

 تأسیسالمسلمین مبنی بر  رویارویی با شوراي نظامیان حاکم و مخالفت با استراتژي اخوان

  .باشد میهویت دینی مصر دولتی با 

 ،با توجه به پیچیدگی جامعه مصر، در گام اولچنین به نظر می رسد که  ،بدین ترتیب

 که قبل از انقالب همگی براي براندازي نظام -وها آرایش نیر ساختار دولت جدید، تأسیس

ا با دو گر اسالم دو جریان ،اي که اکنون  تغییر کرده ، به گونه-کردند حسنی مبارك مبارزه می 

 و ائتالف جوانان برال و چپاخوان المسلمین در برابر نیروهاي سکوالر، لی شق سلفی و

   .)1390 ،طرف بنی( اند قرار گرفتهانقالبی 

 و دو هفته مانده به انتخابات پارلمانی که 2011 در نوامبر هار دوم انقالب مصرادث بحو

 40شدن نزدیک به  منجر به تسخیر دوباره میدان التحریر توسط ائتالف جوانان انقالبی، کشته

 نفر در قاهره و دیگر شهرها، استعفاي دولت و انتخاب نخست وزیر 2000شدن  نفر و زخمی

 و ها شکاف ،گیري شوراي نظامی گردید و بدین ترتیب انقالبیون براي کنارهد و مقاومت جدی

.  هرچه بیشتر علنی و عمیق گردید،ها و راهبرد تکوین دولت نوین  بر سر بنیانها اختالف

احزاب لیبرال و هاي کارگري و   آوریل، اتحادیه6 انقالبی مانند جنبش نیروهايمخالفت 

بات و به دست شوراي نظامی، گسست مشخصی بین این انتخا با موعد برگزاري سکوالر

دهی و برنامۀ حزبی منسجم به عرصه انتخابات وارد   و جنبش اسالمی که با سازمانها جریان

ي رو دهی حزب اسالمی میانه انبا توجه به قدرت اجتماعی و سازم.  ایجاد کرده است،شده

 تدوین قانون اساسی مبتنی ،اي سکوالرواهمۀ نیروه، ها سلفیعدالت و آزادي و نیز حزب النور 
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 موضوعی که به طور مطلق توسط دو طیف ،باشد  دولت دینی میتأسیسیعت اسالمی و بر شر

در ساخت دولت و نظام موضوع حاکمیت و حجیت شریعت گردد و  ا انکار نمیگر اسالم

  .دننمای نظر اکثریت مسلمان مردم مصر واگذار میي و أررا به گذاري  قانون

 ولی با ،ا پایگاه اجتماعی بزرگی دارندگر اسالم باحز ا،که نیز با اینیمن تونس، لیبی و در

اند که عمدتاً گرایشات سکوالر چپ میانه یا راست   سیاسی متعددي مواجه-رقباي فکري 

 در اولین انتخابات اي النهضه کهگر اسالمعالوه بر حزب  ،در تونس. کار دارند لیبرال و محافظه

 اجتماعی متعددي با -ي سیاسیها جریانکسب نمود، را مردم  ء درصد آرا41 ن علیپس از ب

الموتمر من اجل حزب مهمترین این احزاب عبارتند از. ي غیرمذهبی وجود دارندها گرایش

 است،ي مدنی و حقوق بشر ها مدافع آزاديکه  حزب کنگره براي جمهوريیا  الجمهوریه

کوالر و از گرایش دولت س با خواهحزب دموکراتیک ترقی ،العریضه الشعبیهکار  حزب محافظه

 با گرایش چپ و آزادي اجتماع دموکراتیک براي کارب التکتل یا زح، النهضه   اصلیرقباي

ائتالف ، ي جوامع مدرنها ارزش  مدافع اقتصاد آزاد وپرستان آزاد وطن  اتحادیه،  میانه

خواه و  سیالیست چپ، حزب جمهورياحزاب التجدید، حزب سو که شامل دموکراتیک مدرن

شود   به عنوان جریانی سلفی شناخته می کهالتحریراي تندروي گر اسالم و حزب حزب راه میانه

سسان ؤبه خاطر گرایشات رادیکال، صالحیت آن براي حضور در انتخابات اخیر مجلس مو 

 در انتخابات هضه النّرو ا و میانهگر اسالمبا وجود پیروزي حزب . یید نشدأقانون اساسی ت

 توازن قابل دهد می نشان ،تونس، توزیع آرا بین احزاب و کاندیداهاي مستقلسان مجلس موس

هضه براي تدوین قانون اساسی و النّ دارد و د وجو در تونستوجهی بین نیروهاي سیاسی

  . باشد میاحزاب دیگر ها و مواضع  مجبور به رعایت دیدگاه ، دولت در آیندهتأسیس

هم به خاطر آینده،  دولتالگوي  ساخت و الزامات وضعیت گذار سیاسی و ،یدر لیب

ي خارجی در سرنگونی ها قدرت و هم به خاطر نقش خت اجتماعی این کشوري ساها ویژگی

 کمیسیون تحقیق اساس گزارش بر. باشد میتر از دیگر جوامع  تر و پرابهام پیچیده قذافی رژیم 

هار نیروي اصلی در ترکیب شوراي انتقالی لیبی دیده چ ، در جنگ لیبی،و تفحص فرانسه

شورا ر لیبی هستند که این گروه در سی دادموکرلیبرال  گروه نخست، طرفداران رژیم .شوند می

در لیبی هستند؛ نظامی که در سال  گروه دوم، طرفداران نظام پادشاهی. باشد می اقلیتدر 
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 خواهان ایجاد حکومتی یان گرا  اسالم،گروه سوم. ، به دست معمر قذافی سرنگون شد1969

. باشند دهی می  در حال سازمان، در قالب حزب اسالمیکه اسالمی هستندمبتنی بر شریعت 

حکومت قذافی هستند که خود مقاماتی مانند مصطفی عبدالجلیل وزیر دادگستري گروه چهارم، 

ها گرا به اسالمها طلب سلطنتاین در حالی است که بسیاري از. اندرا به انقالبیون نزدیک کرده

  .)France 24, 2011(تمایل دارند 

ي ها جریاناعضا و ضعف جامعه مدنی و فقدان پیشینه نظام حزبی در لیبی، با وجود 

 جنگ تیم رهبري هم به عنوان ،انتقالی لیبی در چند ماه گذشته سیاسی حاضر در شوراي ملی

 عملکرد ،یالملل بینیندگان ملت لیبی در عرصۀ  نما و هم به عنوانقذافی یم ژعلیه رداخلی 

تجربۀ قابل رفتار و  ، دولت ملی نوینتأسیس برايو به عنوان تشکل ائتالفی منسجمی داشتند 

 ،محمود جبرئیل ،پس از تصرف طرابلس و سرت براي مثال،. قبولی از خود به نمایش گذاشتند

تی از سمت خود استعفا و زمینه را  بدون هرگونه مقاوم،ت اجرایی شوراي انتقالیأرئیس هی

 نظر و سعی در پرهیز از این اجماع. وزیر و کابینه موقت فراهم نمود انتخاب نخستبراي 

شورا این ي حاکم در ها جریان حکایت از پختگی الزم ،ي انتقالی لیبیدر شوراجنگ قدرت 

  .باشد میبراي گذار به دولت مدنی 

 

  کنندگی تا تعیین یبخش موازنه ؛ از ارتش.2

، نوع جایگزین هاي دولت تأسیس و یاسی گذار سي بر الگومؤثر از عوامل گری دیکی

 بوده ی با اعتراضات مردمییاروی در روی انتظام- یتی و امنی نظاميروهایواکنش و عملکرد ن

 يها ي موجب سقوط جمهور، و استقالل نهاد ارتشیطرف یدر مصر و تونس، ب. است

 پس از آغاز ،ارتش تونس . را فراهم نمودیاسیس  -ی اصالحات حقوقنۀی و زمدیالعمر گرد مادام

 را تصرف ي جمهوراستی کاخ ري داد که مردم به زودغامی پی به بن علیموج تظاهرات مردم

 باعث گردید جنبش ،موضع نیا . مقابله با مردم را نداردیی توانازیخواهند کرد و ارتش ن

زمینۀ  ،از نظام دیکتاتوري تجربه نکند و از طرف دیگراز یک طرف گذار خونینی را  ،انقالبی

 و یبی در لدر مقابل،.  را پیدا نکندی و انقالب اجتماعکی بوروکراتي نهادهاي ساختاریدگرگون

 و یاسیاز حاکمان سارتش  تی حمااي هستند، دیگر کشورهایی که مواجه با خشونت گسترده
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 ای حاکم می از رژتی در حمایسردرگمو  یتی و امنی نظامي در درون نهادهاي اختالف جدای

 و ونی انقالببار ونتسرکوب خشسوي  حکومت به یجیحرکت تدر عامل ،ی انقالبجنبش

 يا کننده تعیین هم نقش ، نوع رفتار ارتشنیا. باشد می مبارزة مسلحانه جامعه به سمت حرکت

مانند داشته و هم خالفان و پیروزي دیرهنگام و پرهزینۀ م  و انتقال قدرتیاسی گذار سوةیبر ش

ي ها زیرساخت  تمامبی تخربراي بزرگی را فرصت  تا نماید میاي را فراهم   زمینه،مثال لیبی

   .فراهم نمایدو تکوین ارتشی نوین  از دولتجدیدي  ي الگوتأسیس و  پیشینیاسینظام س

ر اي را هم د  ارتش نقش چندگانه،در مصر و تونس و تا حدودي در یمن در مجموع،

 طرفی در مرحلۀ تشدید جنبش  بی:کند ایفا می سازي دولتمرحلۀ انتقال قدرت و هم در مرحلۀ 

 و معرفی دولت موقت، سیاسی ، به دست گرفتن قدرتو کمک به سقوط رژیم اعتراضی

، کنترل نویس قانون اساسی  تدوین پیش بر و اعمال نفوذنظارت، دوران گذارانتخابات  برگزاري

بخشی  هموازني رادیکال مذهبی و یا سکوالر و تالش براي ها گروهي ها واستهرفتار و تعدیل خ

 در خصوص نقش اخیر، موضع ارتش در حوادث چند شهر .میان نیروهاي سیاسی و اجتماعی

 6ي جنبش ها ارتش در برابر خواسته. باشد مل میأ قابل ت2011نوامبر هفتۀ آخر مصر در بزرگ 

ي چپ و لیبرال مبنی بر تعویق زمان انتخابات ها گروهی و آوریل و ائتالف جوانان انقالب

 نفر از معترضین به 40 ، در عرض یک هفته،پارلمانی ایستاد و حتی همچون رژیم مبارك

 در تدوین ،همچنین.  نفر را مجروح نمود2000شوراي نظامی را به قتل رساند و بیش از 

 بین نیروهاي رقیب و متعارض ایفا بخشی را  نقش موازنهنیز نویس قانون اساسی جدید پیش

دگرگون نسازد و  نظم موجود را ،اري به طور ساخت،روند تحوالت سیاسی و حقوقیکند تا  می

  .هاي انقالب اجتماعی را فراهم ننماید  بنیان،در واقع

ي خارجی نگران ها قدرتگاهی براي   به مثابۀ تکیه، ارتش در مصر، تونس و یمن،همچنین

 انتظار دارند ،در چند دهۀ گذشته که با توجه به پیوندهاي ساختاري است تحوالت انقالبی

 در این کشورها و پیرامون رژیم ي سیاسی و ایدئولوژیکی رادیکالها ارتش مانع دگرگونی

 ارتش مدافع منافع و ،از این حیث. فارس شودهاي نفتی خلیج  چاهاطراف  و صهیونیستی

  .است کاران داخلی و خارجی رویکرد محافظه
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 از یتی امننیروهاي نظامی و تی حما، بحریندن، مراکش و به ویژه اری پادشاههاي دولتدر 

 یاسی سيها یدگرگوناصالحات ساختاري و هم از  به یابیاز دستهم  معترضان را ، حاکممیرژ

 و آل فهی آل خلانی نظامتوسط  سرکوب خشن مخالفان،نیدر بحر.  ناکام گذاشتيساختار

 ارتش تی حما، و در مراکش و مغربدی کشور گردنی در ایاسیداوم انجماد س موجب ت،سعود

 ی از باال و حرکت به سمت نوعیاسی اصالحات سي الزم برانۀی زم،ی موروثيها از سلطنت

  . کشورها فراهم نمودنی را در ایدموکراس شبه

تجربۀ  و نیز ي عربی در فرایند نوسازي کشورهاارتشبا توجه به نقش مهم  ،در مجموع

و تکوین  روند مدرنیتۀ سیاسیبراي  کشورهااین در  ، ارتشحاکمیت در چند دهه گذشته

 دشو  میمحسوبچالش مهمی  ، فرصت و از طرف دیگر،از یک طرف ،الگوي نوین دولت

Bukay, 2009: 25-32) (.   

  

  گیري نتیجه

ی در ي عربها انقالبي پیش روي ها ها و چالشانداز چشم بررسی ،هدف نوشته حاضر

 این پرسش مطرح گردید که ،بر این اساس. باشد میاتیک دموکر ساخت سیاسی نوین و تأسیس

کنندة الگوي نوین دولت و گفتمان حاکم بر آن  هایی تعیین لفهؤدر این جوامع انقالبی چه م

این فرضیه مورد بررسی قرار گرفت ، ي پیش روي آن کدامند؟ در پاسخها خواهد بود و چالش

هاي اقتدارگرا به   یعنی گذار موفق از رژیم، به هدف اصلی خودها انقالبی این که دستیاب

اتیک، به برخی دموکرمدنی و  و دستیابی به الگوي دولت ها  مبتنی بر ارادة ملتهاي دولت

آفرینی  نقش بستگی دارد و نوع کارکرد و مؤثري مهم داخلی و عوامل فراملی ها  و زمینهها مؤلفه

 برآمده از آن هاي دولت و الگو و گفتمان حاکم بر ها انقالب که سرنوشت این ستها مؤلفهاین 

 . را مشخص خواهد کرد

یی مانند ماهیت دولت در کشورهاي ها مؤلفهشده، نقش  بر اساس چارچوب تحلیلی ارائه

 انقالبی، الگوي انتقال قدرت یا گذار هاي جنبشبه   انواع واکنش آنهاتأثیرانقالبی و 

ي فکري و ها سنتآمیز، ترکیب نیروهاي محرکه یا پیشتاز انقالب،  ز یا مسالمتآمی خشونت

ي ها  و احزاب مسلط، ساخت اجتماعی و ماهیت شکافها ي سیاسی حاکم بر سازمانها گفتمان



 107 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ...اندازها و  هاي انقالبی عربی؛ چشم  جنبش

 

 دولت جدید تأسیساجتماعی، موضع و نقش ارتش در مراحل خیزش انقالبی، انتقال قدرت و 

 بر الگوي تکوین نظام سیاسی مؤثري ها مؤلفهوان عوامل و  به عن،و نقش بازیگران فراملی

 مستقیمی بر تأثیر ،د این ایده است که ماهیت دولتي نوشته مویها یافته. جدید بررسی گردید

 - دولت شخصی، یعنی داشته و سه گونۀ رژیم سیاسیها انقالبشیوة انتقال قدرت در این 

مصر و تونس و دولت پادشاهی  در فردمحور حزبی تک دولت  و یمن،لیبی، سوریهدر نظامی 

 به سه گونه گذار سیاسی یا انتقال قدرت مبتنی بر جنگ ، در اردن، بحرین و مغربپارلمانی شپه

همراهی نهادهاي حاکمیتی رژیم قبلی و نمایندگان جنبش  (بمرکداخلی، اصالحات ساختاري 

  . شده است منجر ، پادشاهیهاي دولتو  اصالحات از باال در ) انقالبی

به عنوان  ، خاصیبینی هرگونه الگوي دولت و نظام سیاسی  گرچه پیش،مجموعدر 

 - ي تاریخیها ویژگیهاي عربی و جوامعی که داراي  ي مختلف دیکتاتوريها جایگزین گونه

 ولی با نیست،بینانه  باشند، واقع  سیاسی و ساخت اجتماعی متفاوتی می-يفرهنگی و اقتصاد

 ، آینده در جوامع عربیهاي دولترسد  به نظر می ،انکارناپذیر این جوامعي اه واقعیتتوجه به 

 رعایت  وپذیري و کارآمدي گویی، مسئولیت ی مبتنی بر پاسخهای دولت ،فارغ از نوع ایدئولوژي

 ،افراطیگونه دولت رادیکال با هر نوع ایدئولوژي  هر. ها خواهند بود حقوق و کرامت انسان

  .د بودرابر این واقعیات خواه بدرمدت  نسیمی کوتاه



  بیعری انقالبهاي   در جنبشنی عوامل موثر بر گذار به دولت نویشناس گونه
  

         عوامل موضع بازیگران فراملی در قبال جنبش

  کشور

نوع واکنش دولت 

  )به ترتیب( حاکم

 نیروي محرك؛

پیشتازان جنبش 

 انقالبی

الگوي گذار و 

 انتقال قدرت

پایگاه 

 گرایان اسالم

ایدئولوژي جنبش 

 یتبه ترتیب اولو

 موضع و نقش ارتش

دولتهاي 

  غربی

اتحادیه 

  عرب

  ترکیه  ایران

  

 تونس

سرکوب محدود 

 ترك قدرت

  نسل جدید

 گرایان اسالم

  

 مسالمت آمیز

  دولت مسئول سلفی ور میانه

 گرایی  اسالم

  بی طرف، 

 کارگزار انتقال قدرت

  تردید 

 تایید

  تردید 

 تایید

  تایید ییدتا

 حمایت

  

 مصر

سرکوب محدود 

 ترك  قدرت

  نسل جدید

 گرایان اسالم

نسبتاً 

 آمیز مسالمت

  

 قوي

  

 ضعیف

  دولت مسئول
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  تردید

 تایید
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  تایید تایید

 حمایت

  

 لیبی

  کشتار

 مقاومت

  

 ائتالف طبقاتی
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  سئول،دولت م
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