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 بھار عربی دوم؟

  
  ٢٠١١اعتراضات و قيام ھای سال  تفاوت ھای کليدی بين موج فعلی

 به عنوان موج دوم به - غزه   در الجزاير، سودان، اردن و نوار-اعتراضات مردمی در جھان عرب طی ماه ھای اخير 

 در تونس آغاز شد و سپس ٢٠١١اولين موج در سال  . آن توصيف شده استۀ اصالح شدۀاصطالح بھار عربی يا نسخ

در تونس و (کشورھا تغيير رژيم صورت گرفتدر برخی . ديگر منتقل گشت ، يمن، سوريه و جاھایابه مصر، ليبي

مراکش،  در کشورھای ديگر مانند.ّتا حدی، اما در سوريه با شکست مواجه گشت) مصر و يمن(ديگر و در جاھای) اليبي

  . جذب شدعمان و اردن تأثيرات آن در مراحل اوليه توسط اقدامات اصالحی و مديريت دقيق
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ھر يک .  واحد مشاھده شوندۀپديد ه يکسان نيستند و نمی توانند به عنوان يکتظاھرات در الجزاير، سودان، اردن و غز

طور قابل توجھی از موج اول ھشت سال پيش ه شباھت داشته و ب شرايط خاص خود را دارد، و فقط تا حدی با يکديگر

  :تفاوت ھا چندين برداشت ممکن اند در مورد اين. متفاوت ھستند

  اصلی ۀيک بسيج کنند کانال الجزيره به عنوان. لويزيونی ھمراه بود تۀعت سا٢۴ با پخش ٢٠١١تظاھرات سال 

جنبش اعتراضی کنونی به ندرت پوشش  اما چھار. و کارشناس ياری نمود عمل کرد و به صدھا فعال، تحليلگر

، که در سوريه» انقالب«از جمله بی اعتبار شدن تالش برای  داليل زيادی برای اين کار وجود دارد،. يافته اند

گشته و مشارکت آژانس ھای اطالعاتی غربی نيز آشکار شد و تحت نفوذ سلفی ھای  یئخشونت آميز و فرقه 

  .قرار گرفته به شکست آن در سرنگونی رژيم منجر گشت سخت گير

 بازيگر اصلی بوده، کمک ھای مالی عربستان و قطر و ٢٠١١  جنبش ھای اسالمی در بيشتر قيام ھای سال 

  .اما اين در مورد تظاھرات فعلی مصداق ندارد. نقش برجسته ای داشتند ر آنھاحمايت غرب د

 ساختند، که در عمل به عنوان   از اسالمگرايان مطرحًرا، عمدتا" یئشخصيت ھا "نخستين موج اعتراضات

مصری يوسف القرضاوی، در عربستان سعودی  روحانی: سخنگويان و چھره ھای واقعی آنھا ظاھر شدند

اينھا و  .و غيره ی، راشد الغنوشیدر سوريه، علی الصالب عدنان العرعور ،یودة ، محمد العريفسلمان الع

 گشتند و توده ھا را با استفاده از رسانه ھای اجتماعی که ميليونھا پيروان را به دست سايرين، ايدئولوگھای قيام

   .آورده بودند، بسيج کردند

 به اين دليل است که توده  ج اعتراضات فعلی ديده نمی شوند ، يااما چنين ارقامی به طور کامل در جريان مو

از شرکت کنندگان جوان بوده و بر اساس غير  ھا از تجارب گذشته آموخته اند يا به اين دليل که بسياری

که اسالمگرايان در انجام حرکاتشان عامل  قاطعيت جلوگيری از اين ًآنھا مطمئنا. ايدئولوژيک بسيج شده اند

  .ا آن را رھبری کنند، نشان داده اندي  بوده

 با نيروھای امنيتی و يا  در ھر چھار مورد، اعتراضات اخير به طور قطعی صلح آميز بوده اند تا از درگيری

اوليه که موجب ايجاد دولت ھای شکست  ھر گونه غارت يا خرابکاری اجتناب و از تکرار تجربيات موج

  .ی شود و يمن گردد، جلوگيراخورده مانند ليبي

 عدم حمايت خارجی، چه غربی و چه عربی   

 ھمچنين قطر . می کنند ی را ردئمعترضان جديد، به ويژه در الجزاير و سودان، به طور قطعی چنين حمايت ھا

رھبری کردند، در حال حاضر با مشکالت  و ترکيه، پشتيبانان اصلی گروه ھای اسالم گرا که موج اول را

نظامی خود،  و مصر؛ و ترکيه با پيامدھای کودتای  خليج  با ھمسايگانش درجدال قطر: خود مواجه ھستند

  . پناھندگان از سوريهۀمشکالت اقتصادی و ھجوم گسترد

 بود و تقويت اقتصاد  گشته  ان ايجادخ اردويبطيس جمھور رجب ئتضعيف مدل اسالمگرای ترکيه که توسط ر

  و-  دموکراسی، رشد اقتصادی و اسالم معتدل بنا - نظارت می نمود، بر اساس سه پايه کشورش را به شدت

 ۀزمان، از جمله مداخل اما تحوالت رخ داده از آن.  از آن الھام گرفته بودند٢٠١١بسياری از عرب ھا در سال 

بی رنگ و موجب جايگزينی مدلی مدنی و  ترکيه در سوريه و سرکوب شديد داخلی در پی کودتا اين مدل را

  .تدموکراتيک گشته اس
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 از کشورھا حادث  رکود اداری و ھرج و مرج سياسی و اقتصادی که در پی موج اول بھار عربی در بسياری

اولويت ھای امنيت و ثبات را به  برخی،. گشت، توده ھای عرب را محتاط تر نموده واز ھيجان آنان کاست

کشورھای ديگر به منظور مقابله اند چگونه تغيير در  که ديده اصالحات راديکال ترجيح می دھند، به دنبال آن

  .ديکتاتوری را به زور تحميل می کنند با انقالب ھا اعمال شده و اعمال

 خوبی سازمان يافته،  مطلوبی ندارند، بۀدر حال حاضر ھيچ نمون  که جنبش ھای اعتراضی کنونی مردم با اين

 که ھرگز اجازه اول اين: ده اندمعترضان در الجزاير بارھا بر دو نکته تأکيد کر. ھستند منظم و سياسی

تالشی برای نفوذ   مسلحانه ياۀ تکرار شود و ھيچ دعوتی به مبارزانخواھند داد که تجربيات سوريه يا ليبي

 را رد کرده و حداقل ی و نژادیمات قومي تقس، ھرگونهًايثان. توسط ايدئولوگ ھای سخت را تحمل نخواھند کرد

ستقالل کامل آنھا در عمل و مقاومت آنھا در برابر دخالت غرب يا عرب، ا.  تعھد دارندیتا کنون، به وحدت مل

  .شده توسط نظريه پردازان توطئه را رد می کند ادعاھای ساخته

 و به طور کلی به آخرين تظاھرات مسالمت آميز  به نظر می رسد که دولت ھا چيزی از موج اول آموخته 

محدود بوده و برخی از سھل  ً در استفاده از خشونت نسبتا-غزه  به استثنای -نيروھای امنيتی . پاسخ داده اند

داده است که قانون اساسی را چنان که اعالن  رئيس جمھور بشير در سودان وعده. گيری ھا را پذيرفته اند

در الجزاير، پرزيدنت بوتفليکا يا گروه . سطح باال را تغيير داده است کرده بود تغيير ندھد، و شماری از پرسنل

رھا  ی را که برای پنجمين دوره داشته استئ استفاده می کند، برنامه ھادوی به عنوان نما اکمه ای که ازح

وعده داد و دولت را سلب  ھای ملی و کميسيون ھای انتخاباتی مستقل راذاکره منمود، انتخابات را لغو کرد، 

  . اعتراضات، می توان انتظارات بيشتری داشتۀبا ادام. نمود

زندگی و اصالحات با نگرانی  ل توجه است که در موج فعلی تظاھرات، نگرانی ھای داخلی در مورد شرايطھمچنين قاب

مريكا و اسرائيل ااعمال تھاجم : اين امر دخيل بوده اند عوامل متعددی در. ھای گسترده تر ملی و عربی ھمراه است

ی در منطقه صورت می گيرند و ئنزاع ھای فرقه ی که برای فروكش ئتوجھی به تالش ھا عليه اعراب و مسلمانان، بی

 غربی ۀحاکميت اسرائيل بر کران راه را برای اعمال "مپ که قرن ترۀبھبود تدريجی سوريه و عراق گرفته تا معامل از

الجزاير، تظاھرکنندگان به طور مرتب پرچم ھای الجزاير و  گفته می شود که در. و ارتفاعات گوالن باز می نمايد

  . داده اند را کنار ھم قرارفلسطين

کوچکتر از الجزاير يا سودان بود،  در اين رابطه بايد يک کلمه در مورد جنبش اعتراضی اردن گفته شود که در مقايسه

قابل مالحظه ای در رويکرد مقامات به درخواست ھای معترضان در  ين کشيد و تغييرئاما با اين وجود دولت را به پا

 مھمتر از ھمه اين است که اعتراضات مزبور مقامات را از. اصالحات سياسی ايجاد کرد  ومورد مبارزه با فساد

اردن را با آن مواجه می ساخت حساس  باز داشتند و آگاھی عمومی را نسبت به تھديدی که"  قرنۀمعامل"مشارکت در 

گزين برای فلسطينی ھا تبديل و اين کشور را به يک سرزمين جاي نمودند، تھديدی که برای اردن از اين جھت بود که

  . نمود مقدس در اورشليم نفی میکناام نسبت به  قيموميت ھاشميان را

توانند تبديل به پيشگامان و نمونه  ما شاھد افزايش جنبش ھای صلح آميز، منظم و دارای آگاھی سياسی ھستيم که می

اگر جنبش مردمی در آنجا . الجزاير در اين رابطه نمونه است .ی برای تغييرات جامع در سراسر منطقه گردندئھا

محقق سازد  تواند از گسستگی تمام قيام ھای گذشته و انقالب ھای قبلی جلوگيری و تغييراتی را ھمچنان ادامه يابد، می
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تخارآميز تقويت گسترده و ميراث انقالبی اف رفيتظرا با  که منجر به تقويت ھمزيستی و اتحاد ملی در کشور گشته و آن

  .نمايد

***** 
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که در لندن منتشر می   ناشر القدس العربی بود١٩٨٩ مقيم لندن بوده، از ١٩٧٩عبدالباری عطوان متولد غزه از  -* 

که القدس را عربستان سعودی می خرد عطوان برای حفظ استقالل خود در جھت گيری روزنامه  پس از آن .گشت
  .می نمايدنگاری ھمکاری با القدس را رھا کرده با گروھی الرای اليوم را تأسيس 


