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چکیده
از نمودهای بارز جهتانیشتدن ،جهتانیشتدن اقتصتاد استت کته بتر پایته
هم ستگی بیش ازپیش اقتصادی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی
اجرا میشود یکپارچگی بازارهای سرمایه ،اقتصادها را در سطح جهتانی بتا
ه ادغام میکند و در عمل ناش دولتها را در کنتر امور متالی ختویش
کاهش میدهد فتار از اینکته جهتانیشتدن چگونته در خاورمیانته در
میشود ،در طی چند دهه اخیر عملکرد منطاه خاورمیانه و شتما افریاتا
در ماایسه با مناطق دیگر در جهانیشدن رضایتبخش ن وده استت و ایتن
منطاه یکی از جهانی نشدهترین مناطق در جهان باقیمانده است از دیگر
سو ،در ادبیات جهانیشدن در خصو

رابطه میان جهتانیشتدن و ث تات

سیاسی این دیدذاه وجود دارد که جهتانیشتدن اقتصتاد از طریتق تغییتر
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ستتریم سیاستتتذتتراریهتتای اقتصتتادی ،ث تتات سیاستتی را در کشتتورهای
درحا توسعه به خطر میاندازد با توجه به این امر ،مااله حاضر بته دن تا
بررسی رابطه میان جهانیشتدن اقتصتاد و فروپاشتی برختی از رژیت هتای
سیاسی در طی اناالبهای موسوم به بهار عربی است برای پاسخگویی بته
این مسوله که چه رابطهای میان جهانیشدن اقتصتاد و ث تات سیاستی در
خاورمیانه عربی وجتود دارد ،نوشتتار حاضتر بتا بررستی شترایا متفتاوت
سیاسی و اقتصادی پادشاهیهتا و جمهتوریهتای عربتی ،بته ایتن نتی ته
میرسد که پادشاهیهای عربی عملکرد نست تا مناستبتتری را در پروسته
جهانیشدن در ماایسه با جمهوریهای عربی داشتتند و موفتق بته حفت
ث ات سیاسی خود در عصر جهانیشدن ذردیدند

واژههای کلیدی :جهانیشدن اقتصاد ،خاورمیانته عربتی ،ث تات سیاستی،
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جمهوریهای عربی ،رژی های پادشاهی

مقدمه
موج حرکتهای عربی موسوم به بهار عربی در منطقه خاورمیانیه و شیما افریقیا
پدیدهای بسیار گسترده و پیچیده است و شکی نیست که ایین تحیوتت در سیطت
موسوم به بهار عربی زمینه توجه به جهانیشدن بهعنیوان ییک عامیل تأزیرگیذار را
فراهم آورد؛ به این معنا که ورود فناوری ارتباطات راه دور افیزایب آگیاهیهیای
مردم نسبت به سرنوشت خویب در کشورهای دیکتاتوری و در کل جهیانیشیدن
زمینه این تحوتت را فراهم ساخته است و چنین استدت میشود که جهانیشیدن
و به طورکلی وسایل ارتباطات جمعی بود که ان جار نارضایتیهای عمومی از نظیام
سیاسی را در خاورمیانه رقم زد .درواقع رسانههیای اجتمیاعی بیرای سیازماندهیی
انقالبهای سیاسی بهویژه در مصر و تونس به یاری مردم آمدند و جایی کیه ایین
رسانهها به طبقات خاصی از معترضان برای سازماندهی کمک کیرد ناراضییان بیه
هم پیوند خوردند و اطالعات را پخب کردند .بهعبارتدیگر شبکههیای اجتمیاعی
به عنوان ابزاری مؤزر در گسترش تجربییات معترضیان میورد اسیت اده قرارگرفیت.
بااینحا به نظر میرسد که جنبههیای دیگیری از جهیانیشیدن در بررسیی میوج
شورشهای عربی مورد ل لت قرارگرفته است و آن تأزیر جهانیشیدن اقتصیاد بیر
بیزباتی سیاسی در کشورهای درحا توسعه بهطور عام و منطقه خاورمیانه و شما
افریقا بهطور خاص است.
بهطورکلی در ادبیات جهانیشدن سه دیدگاه در خصوص تیأزیر جهیانیشیدن
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منطقه برپایه عناصر فکیری و اییدئولوژیکی شیکل گرفیت .بیااینحیا تحیوتت

اقتصاد بر زبات سیاسی در کشورهای درحا توسعه وجود دارد :دیدگاه او بر ایین
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باور است که جهانیشدن حداقل در مراحل اولیه از طرییق افیزایب نیابرابریهیای
درونی فشار اجتماعی را بر نظامهای سیاسی در کشورهای درحا توسیعه تشیدید
میکند .دسته دوم استدت میکنند که تغییرات سریع سیاستگذاری اقتصیادی کیه
از سوی جهانیشدن اعما میشود بیزباتی را افزایب میدهد و درنهایت دییدگاه
سوم بر این باور است که جهانیشدن اقتصاد بیزباتی را از طرییق تضیعی

اقتیدار

ساختارهای سیاسی بر اقتصاد بیزبیاتی را افیزایب مییدهید .در همیین خصیوص
نوشتار حاضر قصد بررسی جهانیشدن اقتصاد (به طور خاص حرکیت کشیورهای
خاورمیانه از مد توسعه دولیتمحیور بیه مید اقتصیاد آزاد تحیت برنامیههیای
نهادهای مالی بینالمللی) و دومینوی انقیالبهیای عربیی سیا  ( ۲011بیهعنیوان
شاخص بیزباتی سیاسی) را دارد .البته بررسیی ایین پدییده از منظیر جهیانیشیدن
بههیچوجه نافی دیگر ابعاد فکری و معرفتی آن نیست؛ بلکه هدف این است کیه از
زاویهای خاص حرکتهای اعتراضی مردمیی در سیطت کشیورهای منطقیه کیه در
نهایت منجر به برافتادن رأس رژیمهای حاکم شد مورد مطالعه قرارگیرد .بیر ایین
اساس سئوا مقاله حاضر این است که چرا جهانیشدن که براساس ادبیات متداو
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در کشورهای جهان سوم موجب بیزباتی سیاسی میشود در میورد خاورمیانیه در
برخی رژیمها موجب بیزباتی شد اما در برخی دیگر از انواع رژیمها بییزبیاتی بیه
بار نیاورد فرضیه مقاله این است که ضمن تمایزگذاری میان رژیمهای جمهیوری
و پادشاهی در خاورمیانه در نوع مواجهه با جهانیشدن اقتصاد دو فیاکتور ماهییت

تحصیلدار 1شدید رژیمهای پادشاهی کشورهای حاشیه خلییجفیارس و همچنیین
سیاست خارجی قدرتهای فرامنطقهای زمینه را برای سقوط جمهوریها و ح ی
پادشاهیها فراهم آورد .بنابراین این مقاله نشان میدهد که برخالف دیدگاه مسیلط
در رابطه جهانیشدن و زبات سیاسی در جهان درحا توسیعه لزومیا جهیانیشیدن
اقتصاد منجر به بیزباتی تمامی کشورهای جهان سوم نمیشود و برخی از کشیورها
از جمله پادشیاهیهیای عربیی موفیق بیه ح ی زبیات سیاسیی خیود در پروسیه
جهانیشدن گردیدند .بر این اساس مقاله حاضر در چهار بخب سیازماندهیشیده
1. Rentier

است :در بخب او سه دیدگاه در خصوص رابطه جهیانیشیدن و زبیات سیاسیی
مورد بررسی قرارمی گیرد .بخب دوم به وضیعیت کلیی کشیورهای خاورمیانیه در
پروسه جهانیشدن اقتصاد میپردازد .بخب سوم بر ت اوت عملکیرد مییان دو نیوع
رژیمهای سیاسی در جهان عرب یعنیی جمهیوریهیا و پادشیاهیهیای در فرآینید
جهانیشدن اقتصاد متمرکز است و در بخب چهیارم دتییل ح ی زبیات سیاسیی
پادشاهیهای عربی در طی انقالبهای موسوم به بهار عربی با تمرکز بیر دو عامیل
ماهیت تحصیلداری پادشاهیها و سیاست خارجی قدرتهای فرامنطقهای تشیریت
میشود.
.1چهارچوب نظری
همگرایی بینالمللی اقتصادی است که عمدتا در عرصه اقتصادی بیا سیه شیاخص
مشخص میشود :ظهور تکنولوژیهای جدید اطالعات تالش دولتها برای بهبود
و افزایب آزادسازی تجاری و همکیاری اقتصیادی بیینالمللیی و همچنیین ظهیور
فزاینده کمپانیهای خصوصی جهانی بیا فرآینیدهای ادلیامشیدهای از تولیید .ایین
اصطالح به این معنا است که اشکا مختل ی از تعامیل مییان اقتصیادهای ملیی در
حا افزایب است .به عبارت دقیقتر شاخصهیای اولییه گسیترش جهیانیشیدن
اقتصاد سهم و نسبتی از اقتصادهای ملی هستند که از معامالت اقتصادی از جملیه

جریانات بینالمللی تجارت سرمایه و کار تشکیل میشوند (.)Rudra, 2008, p 23
بااینحا

بینالمللی شدن فعالیتهای اقتصادی پدیده جدیدی نیست .جهیان

در دوره پس از  194۵بهطور خاص شاهد تسهیل رشد تجارت بینالمللی بیود کیه
با سیستم برتون وودز و گات پشتیبانی میشد امیا رشید اخییر در همگرایییهیای
اقتصادی دارای ت اوت کی ی است؛ چراکه ویژگی آن تشدید پیونیدهای اقتصیادی
فرامرزی است ( .)cook & Kirkpatrick, 2010,p 10ادبییاتی کیه در ایین زمینیه وجیود
دارد اللب تعری های کلی از جهیانیشیدن اقتصیاد را نشیان مییدهید و عمیدتا

جهانیشدن اقتصاد و ثبات رژیمهای سیاسی در خاورمیانه عربی  سهراب شهابی و فهیمه عباسی

جهانی شدن اقتصاد و ثبات سیاسری :جهیانیشیدن اقتصیاد پروسیه مسیتمری از

جهانیشدن به فرآیندی از بازاری شدن دتلت میکنید ییا م هیومی کیه نهادهیای
عمومی نسبت به مکانیسمهای تخصیص بازار عقبنشینی مییکننید .عقیبنشیینی
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دولت نیز عموما بهنوعی انقالب در رویکردهای سیاستگذاری تعبیر میشیود کیه
حتی از آن بهعنوان پیروزی ایدههای لیبرا دموکراسیی نییز ییاد مییشیود (

opcit,

.)2008
براساس دیدگاه بسیاری از نویسندگان این تغییر ایدئولوژیک منجر به شیی ت
سیاستگذاری در بسیاری از کشورهای جهان سوم نسبت بیه خصوصییسیازی و
آزادسازی شده است که پیامدهای سیاسی گستردهای برای کشورهای این بخب از
جهان داشت .بیااین حیا همزمیان کیه بیازاری شیدن رخ مییدهید و بیا ارتقیای
رقابتپذیری بینالمللی پیوند میخورد این فرآیند با همگرایی اقتصادی نیز همیراه
خواهد بود .همچنین باید اشاره شود که بازاری شدن اقتصاد ملی لزومیا منجیر بیه
همگرایی بیشتر نخواهد شد؛ برای مثا کشورهای صادرکننده ن ت ممکن است که
کامال در اقتصاد جهانی ادلامشده باشند اما در رژیمهای سیاستگذاری داخلیشان
همچنان دولتمحور و دولتساتری وجود دارد .در حالیکه کشور بزرگیی ماننید
هند تاکنون در بازاری شدن اقتصاد خیلی پییب رفتیه اسیت امیا نسیبتا از اقتصیاد
جهانی عقبمانده است .بهطور خالصه بازاری شدن و جهانیشیدن اقتصیاد لزومیا
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توأمان ات اق نمیافتند (.)van Walle, 1998, p 25
از سوی دیگر برخیی از نویسیندگان از اصیطالح جهیانیشیدن در ایین معنیا
است اده میکنند که جهانیشدن اقتصاد کمتر از اقتصاد بینالمللی مدرن نیست و ییا
مرحله دیگری از همان سیستم سرمایهداری جهانی است .به همیین صیورت جییم
میتلمن در مقاله کوتاهی راجع به جهانیشدن از آن بیهعنیوان مرحلیهای در تیاریخ
سرمایه یاد میکند؛ یک ایدئولوژی برای افزایب بهرهوری بیازار آزاد و نییز فرآینید
مداومی از همگرایی اقتصادی.
یکی از مهمترین ویژگیهای جهانیشدن اقتصاد تحر و جابهجایی سیرمایه
است .براساس آمار صندوق بینالمللی پیو مجمیوع جرییان خیالص سیرمایه در
کشورهای درحا توسعه از  43/۵میلییارد دتر در سیا  1990بیه  193/۵میلییارد
دتر در سا  199۵در سا رسیید ( .)Agosin et al. 2007, p 3بعید از جنیگ جهیانی
دوم با زبیت نظام اقتصادی بینالمللی بر پاییه برتیون وودز نقیل و انتقیاتت میالی
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بینالمللی بیشتر بر وامدهی بانکهای تجاری و موسسات بینالمللیی وکمیکهیای
اقتصادی استوار بود .این روند پس از  1980و ت وق نظریه نئولیبرالیسم در اقتصیاد
سیاسی بینالمللی به ن ع سرمایهگذاری مستقیم خارجی تغییر کرد.
جهانیشدن اقتصاد و بیثباتی سیاسی :در ادبیات جهانیشدن بهطورکلی سه
ادعییا و اسییتدت در خصییوص تییأزیر جهییانیشییدن اقتصییاد بییر زبییات سیاسییی در
کشورهای درحا توسعه وجود دارد:
دیدگاه او بر این باور است که جهانیشدن از طریق افیزایب نیابرابریهیای
درونی فشار اجتماعی را بر نظام هیای سیاسیی در جهیان درحیا توسیعه تشیدید
میکند .دسته دوم دیدگاهها استدت میکنند کیه تغیییرات سیریع سیاسیتگیذاری
نهایت دیدگاه سوم بر این باور است که جهانیشدن اقتصاد بییزبیاتی را از طرییق
تضعی

اقتدار ساختارهای سیاسی بر اقتصاد افزایب میدهد.
اولین مکانیسمی که از طریق آن جهانیشدن متهم به تخرییب زبیات سیاسیی

میشود به تأزیر آن بر نابرابری مربوط است .چنین تصور میشود که جهانیشیدن
نابرابریهای اجتماعی را افزایب میدهد؛ به این دلییل کیه سیرمایه بیشیتر از کیار
تحر پذیر است .درحالی که برای کیارگران دشیوار اسیت کیه در جسیتوجیوی
حقوق بهتر و شرایط زندگی بهتر در سراسر مرزها حرکیت کننید سیرمایهگیذاران
بهمنظور فرار از مقررات ملی یا رژیمهای مالیاتی که نرخ برگشیتپیذیری سیود را
کاهب میدهد بهراحتی میتوانند مجموعه داراییهای خود را در مرزها به حرکت
درآورند .این جابهجایی حرکت بیشتر سرمایه را نشان مییدهید کیه اولیین پیامید
سیاسی جهانیشدن ناتوانمنیدی نسیبی کیارگران اسیت .در حقیقیت بیا پیشیرفت
جهانیشدن حکومتها بیه ایجیاد تسیهیالت و برداشیتن بیار و فشیار مالییات از
سرمایه بیشتر تمایل مییابند؛ چراکه در لیر این صورت سیرمایهگیذاری کیاهب و
درنتیجه نرخ رشد اقتصادی کندتر میشود.
بییا اییین وجییود حتییی در فقییدان تغییییرات سیاسییتگییذاریهییای حکومییت
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اقتصادی که از سوی جهانیشدن اعما میشود بیزباتی را افزایب مییدهید و در

جهانیشدن اقتصاد فشاری را بر دستمزدها ایجاد میکند؛ به این دلیل که شرکتهیا
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قادرند دست به انتخاب مکانهایی بزنند که دستمزدها در آنها پایینتر اسیت؛ ایین
در حالی است که کارگران بهراحتی نمیتوانند بهسوی منیاطقی حرکیت کننید کیه
تقاضای کار و حقوق باتتر باشد .تنها در اقتصادهای مبتنیبر تکنولوژیهای برتیر
اقلیتی از کارگران ماهر میتوانند اهرمهایی را جهت فشار اعما کنند.
در مجموع استدت میشود که حرکت سیرمایه سیاسیتگیذاری حکومیت را
محدود به یک جهتگیری خاصی میکند کیه پیامیدهای من یی را بیرای کیارگران
دارد .جهانیشدن اقتصاد منجر به پیببینی رقابت برای قعیر 1مییشیود کیه در آن

حکومتها مجبور به کاهب تدریجی هزینهها و دسیتمزدهای کیارگران بیهمنظیور
همراه شیدن بیا نیروهیای بیازار تحیت عنیوان رقابیت پیذیری هسیتند .در نتیجیه
جهانیشدن منجر به افزایب نابرابری اجتماعی میشود .جان نلسون در کتاب فقیر
نابرابری و تعارض در کشیورهای درحیا توسیعه نییز شیواهدی را میورد بیازبینی
قرارمیدهد که تا چه میزان نابرابری بیزباتی را در کشورهای درحا توسعه تشیدید
میکند (.)Van Walle, 1998, p 9-10
در طی
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چپ افرادی مانند بال

براد والتون و سدون استدت های مشیابهی

را ارائه میدهند .در این دییدگاههیا تیالش سرسیختانه بیرای منیافع کوتیاهمیدت
شرکتها را به سمتی سوق میدهد تا کشورهایی را جستوجو کنند که پایینترین
دستمزدها را دارند .نتیجه نهایی افزایب نابرابری هم درون و هم در میان کشیورها
است :صیاحبان سیرمایه در هرجیایی نسیبت بیه صیاحبان کیار سیود مییبرنید و
کشورهای توسعهیافته که صیاحب بخیب عظیمیی از سیرمایه هسیتند زروتمنیدتر
میشوند .از نظر این افراد پیامد اصلی این همگراییی اقتصیادی بیینالمللیی بیرای
کشورهای درحا توسعه مت اوت بوده است.
دسته دیگری از استدت ها درباره تأزیرات سیاسی جهانیشیدن اقتصیاد نشیان
میدهد که همگرایی اقتصادی بینالمللی موتیور محرکیه بییزبیاتی اسیت؛ چراکیه
جهانیشدن سرعت تغییرات اقتصادی را افزایب میدهد و فشارهای مازادی را بیر
سیستم اجتماعی وارد میکند .چنیین اسیتدت مییشیود کیه همگراییی اقتصیادی
1. Race to the Bottom

بینالمللی سرعتی که در آن اقتصادهای ملی مجبیور هسیتند کیه تکامیل بیابنید را
افزایب می دهد .با توجه به فشیار وارده بیرای ح ی رقابیتپیذیری بیینالمللیی
حکومتها زمان کمتری دارند برای اینکه خیود را در فضیای بیینالمللیی بیا ایین
تغییرات هماهنگ کنند .آنها نمیتوانند چندان از سیاسیتگیذاری اقتصیادی کیه از
سوی تأمینکنندگان مالی (عمدتا لربی) دیکته میشود عدو کنند .نیاز بیه ح ی
رقابتپذیری سرعت تغییرات را افزایب میدهد و زندگی مردم را مختل میکنید.
حتی اگر درآمدها نیز رو به افزایب باشد سیرعت تغیییرات میردم را بیا حسیی از
ناامنی و عدم امنیت مواجه میسازد که میتواند منجر به عیدم رضیایت سیاسیی و
درواقع بیزباتی شود (.)Nicolas van ,1998, l 13-15

را به ویژه برای کشورهای جهان سوم پیچیدهتر مییکنید .ایین ات یاقی بیود کیه در
امریکای تتین به دنبا فروپاشی بورس مکزییک در  1994رخ داد .ات یاقی کیه بیا
عنوان بحران تکیال( )1معروف شد و کشورهای همسایه که در ضع

اقتصاد کیالن

مکزیک نیز سهمی نداشتند بازارهای سهامشان نزولی شد و سهام سقوط کرد.
بخب عظیمی از ادبیات مربوط به فروپاشی شوروی یا بحرانهای بالکیان نییز
به این موضوع اشاره دارند که سیاستهای اصالحات اقتصادی این کشورها بیرای

پیوستن به بازار جهانی تأزیرات سیاسی – اجتماعی داشت که بهطور مستقیمی بیه
بیزباتی سیاسی منجر شد .در واقع گذار از سوسیالیسم در این کشورها بیزبیاتی را
به دلیل تخریب و تضعی

ساختارهای اجتماعی و رویکردهای عمومی و در حیا

تغییر تقویت کرد .استدت هیای مشیابهی در میورد افیزایب بحیران و تعیارض در
جهان سوم اینگونه بحرانها را به برنامههای تحت هیدایت صیندوق بیینالمللیی
پو و بانک جهانی ارتباط میدهد .برای مثا بسیاری بر ایین باورنید کیه افیزایب
تعارضات قومی در رواندا و برونئی در دهیه  90بیهطیور مسیتقیمی بیه اقیدامات
اصالحاتی تحت رهبری نهادهای مالی بینالمللی ارتباط دارد.
در مجموع می توان گ ت تردیدی وجود نیدارد کیه اصیالح سیاسیتگیذاری
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بدون تردید ماهیت و طبیعت بهشدت فراار مالی بینالمللی مدیریت اقتصادی

اقتصادی به لحاظ سیاسی با دشواری هایی همراه است .اصیالح اقتصیادی بیهطیور
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بنیادینی توزیع زروت و قدرت را تغییر میدهد و در بسیاری از میوارد اصیالحات
ریاضتی تنز شدید مصرف را در پی دارد .ازآنجاییکه اصالحات سیاسیتگیذاری
برندگان و بازندگانی دارد حکومتها بایستی راههایی را بیابند تا مقاومت و فشیار
طبقات بهخوبی سازماندهی شده را که از شرایط قبل از اصالحات منت ع میشیدند
را کنتر نمایند .دستیابی به این امر بهویژه زمانی دشوار است کیه ایین اصیالحات
تحت تسلط دستورکار آزادسازی اقتصادی خصوصیسازی و مقرراتزدایی است.
عالوه بر اینکه اصالحات اقتصادی بهندرت نتایج سریع به دسیت مییدهنید
حتییی در کشییورهایی بییا درآمیید متوسییط و بییا اقتصییاد تجییاری نهادینییهشییده و
زیرساختهای مناسب نیز حکومتها ممکین اسیت مجبیور شیوند سیاسیتهیای
ریاضیتی را بییرای چنیدین سییا تحمییل کننید؛ قبییل از اینکییه سیرمایهگییذاران بییه
سیاست های جدید پاسخ دهند و رشد از سر گرفته شود .در کشیورهای بیا درآمید
پایین این انتظار ممکن است حتی بیب از آن طو بکشد.
براساس نظریات فوق یکی از نتایج فرآیند جهانیشدن نابرابری نهتنهیا درون
کشورها بلکه حتی در میان مناطق است .از یکسو دولیتهیای درحیا توسیعه در
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حاشیه قراردارند و از سوی دیگر دولتهایی در مرکز وجود دارند کیه نیهتنهیا بیه
لحاظ اقتصیادی بلکیه بیه لحیاظ سیاسیی و نظیامی نییز مسیلط هسیتند .بنیابراین
جهانیشدن نیز مانند مد اقتصادی کاپیتالیستی مبتنیبیر نظیامی اسیت کیه مرکیز
پیرامون و شبه پیرامون را در برمیگیرد.
بدین ترتیب جهانیشدن ییک فرآینید متنیاقض و لیرقابیلجمعیی اسیت کیه
میتواند مسیرهای مختل ی را بیابد .نرخ فقر در سیطت جهیانی در حیا گسیترش
یافتن است .قطبی شدن بین فقرا و زروتمندان درون کشورها نیز در حیا افیزایب
است بهطوریکه حتی میتوان از وجود یک سلسیلهمراتیب صیحبت کیرد کیه در
رأس آن کشورهایی قراردارند که بهطور موفقیتآمیزی موفق بیه ادلیام در اقتصیاد
جهانی شدهاند و در قاعده آن کشورهایی هستند که موفق به این ادلیام نشیدهانید.
حتی در صورت رشد اقتصادی نیز ایین رشید از سیوی گیروه صیاحبامتییازی از

1

نخبگان تصاحب میشیود درحیالیکیه در سیوی دیگیر اسیتانداردهای زنیدگی
عمومی بهره چندانی نمیبرند .بنابراین نباید جهانیشدن را خوب ییا بید توصیی
کرد؛ بلکه فرآیندی است با مزایا و معایب خاص خود که باید مدیریت شود.
در همین خصوص خاورمیانه منطقهای است که در مقایسه با آسیای شرقی و
امریکای تتین کمتر از سایر مناطق در اقتصاد جهانی ادلامشده است و بیهوییژه در
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیاتوان بیوده اسیت .ایین منطقیه بیا وجیود
امکانات و موقعیت جغرافیایی نسبتا مناسب پایینترین میزان جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی را در میان مناطق جهان پس از افریقیا و آسییای جنیوبی دریافیت
میکند .در نیمه دوم دهه  ۲000نرخ بیکاری در منطقه باتی  %۲۵بود که به معنای
استانداردهای زندگی را بهبود بخشد .این امر حتی در مورد مصیر و اردن کیه طیی
یکی دو دهه اخیر به رشد اقتصادی قابل توجهای دستیافتند نیز صادق اسیت؛ بیه
این دلیل که این رشد قادر به حل مشکالتی مانند بیکاری نبود .در مراکب تونس
اردن سودان و الجزایر نیز وضعیت اجتماعی بیدتر از قبیل شیده اسیت .درنتیجیه
فرآیند جهانیشدن در پارادایم مرکز -حاشیه به دلیل پیامدهای متناقض و متضیادی
که تولید میکند درعینحا که سیاختارهای دولیتهیای توسیعهیافتیه را تقوییت
میکند ساختارهای دولتهای درحا توسعه را تضعی

و تخریب میکند (

Nohra,

.)2013, p. 358-359
 .2جهانیشدن اقتصاد و خاورمیانه عربی
سیاستهای جایگزینی واردات در دهیه  60در منطقیه خاورمیانیه و شیما افریقیا
منجر بیه بحیران بیدهی عمیدهای در دهیه  80شید .در سیا 1979ترکییه بیدون
درآمدهای ن تی اولین کشوری بود که دچار این بحران مالی شید و پیس از آن بیه
ترتیب مراکب تونس مصر و حتی الجزایر به دامن این بحران افتادنید .همیه ایین
کشورها متعهد به اجرای برنامههای بازباتسازی صیندوق بیینالمللیی پیو بیرای
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اییین اسییت کییه رشیید اقتصییادی نتوانسییته بییهطییور موفقیییتآمیییزی بییازار کییار و

کاهب کسری تجاری و مالی خودشان و سپس اجرای تعیدیل سیاختاری در طیی

187 1. Elites

سا های آتی شدند (.)Moor & Springborg , 2009: p. 21
در سایه نظم جهانی نئولیبرا تعدادی از اقتصادهای منطقه خاورمیانه بیهطیور
تدریجی از مد دولتی به اقتصادهای بیاز تغیییر شیکل دادنید .لیذا صینعتی شیدن
صادراتمحور با (تایید بانک جهانی) جایگزین استراتژی جایگزینی واردات شید.
این استراتژی بود که توسعه اقتصادی را به روندهای بازار بینالمللی پیوند مییداد.
طییی دهییههییا مصییر اردن ترکیییه و دیگییر کشییورهای خلیییجفییارس مبییاردت بییه
مجموعهای از برنامههای نئولیبرا کردند که نسبتا اقتصادهای آنان را به اقتصادهای
بازارمحور تبدیل کرد.
منتقدین صندوق معتقدند که سیاستگذاری و مداخالت صندوق بیینالمللیی
پو در بسیاری از کشورهای کلیدی در خاورمیانه به جای کارآمید کیردن اقتصیاد
این کشورها و کمک به کاهب فقر و توزیع درآمد که مییتوانسیت زبیات سیاسیی
مطلوب را به ارمغان آورد بهطور مشخص بر بهبود تراز پرداختها جبران کسری
بودجه تأکید بر مقرراتزدایی و خصوصیسازی تمرکز کرد که نتیجیه آن تحکییم

رژیمهای اقتدارگرا و تعمیق سرمایهداری رفاقتی 1بود که درون یک سیستم سیاسی
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الیگارشی عمل میکرد (.)Page & Gelder, 2002,p 15
تا قبل از تحوتت بهار عربی صندوق بینالمللی پو و بانک جهانی از مصیر
و اردن بهعنوان نمونههای موفقی از جهانیشدن یاد میکردند .با توجه به گشیایب
اقتصییادی هییر دو کشییور امتیییازات نسییبتا بییاتیی را در برخییی از شییاخصهییای
آزادسازی و لیبرالیسم اقتصادی به دست آورند .در ایین مییان جایگیاه اردن حتیی
باتتر از لیتوانی و ترکیه بود .در خصوص شاخصهای جهیانیشیدن نییز اردن در
یک جایگاه نسبتا باتتری ایستاد.
با این وجود نتیجه این اقدامات یک اقتصاد آزاد بههم ریخته و ناقص بود .بیا
نرخ تورم فلجکننده ناشی از خصوصیسازی و قطع یارانهها در مصر برای بییب از
 ۲۵سا (از  198۵تا  )۲010و علیرلم متوسط نرخ رشد  6/3درصد  GDPدر دهه
آخر حکومت مبار

بیکاری جوانان از  ۲3/1درصید در  1998بیه  34/1در سیا
1. Crony Capitalism

 ۲00۵رسییید .در اردن اییین رشیید تنهییا از تعییدادی بخییبهییا از جملییه تولیییدات
کارخانهای و ساخت وساز به دست آمد و در بخب تولیدی بیشتر مشیالل متمرکیز
در نواحی صادراتی با نیروی کار ارزان بود .عالوهبر اینکیه هیر دو کشیور مصیر و
1

اردن همچنان در چهارچوب شیاخصهیای توسیعه انسیانی پیایین بودنید (

Arab

.)Human Development Index, 2009
آزادسازی اقتصادی همچنین در آوردن بخب کلیدی جامعیه یعنیی زنیان بیه
جریان اقتصادی نیاتوان بیود .برحسیب برابیری جنسییتی هیر دو کشیور در مییان
کشورهای عقبمانده از این فرآیند بودند .در سا  ۲009براساس گزارش شیکاف
جنسیتی جهانی هم مصر و هم اردن از میان  13۲کشیور بیه ترتییب رتبیه  1۲6و
ادلام فزاینیده هیر دو کشیور در بیازار جهیانی آنهیا را بیهشیدت در مقابیل
شو های بیرونی آسیبپذیر کرد و بحران مالی جهانی حداقل در سا هیای اولییه
تأزیر مخربی را بر هر دو کشور داشت؛ به این دلیل که حدود  3میلیون ن ر در مصر
و  4۲0000ن ر در اردن در بخبهایی کار میکردند که بیشتر در پیونید بیا اقتصیاد
جهانی بود .آسیبپذیری اقتصادی مصر در طی بحران مالی  ۲008چشمگیر بیود و
عواید حاصل از کانا سوئز توریسم و صادرات کات ضربه شدیدی خورد و منجر
به کاهب شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شد .در اردن نیز به همین صورت
نرخ رشد از  7/9درصد در سا  ۲008به  ۲/8درصد در سا  ۲009رسید .کسری
بودجه به  1/۵۵میلیاردتر رسید (  %7از تولید ناخالص داخلیی) و وجیوه ارسیالی

کارگران( 2که بیب از  ۲0درصد از تولید ناخیالص داخلیی بیود) بیه  8 /4درصید
کاهب یافت (.)Sika, 2012: 9-12
از دیگر سو در دهه اخیر کشورهای ن تخیر خلیجفارس بهعنوان کشیورهای
موفق در تعدادی از شاخصهای کلیدی توسعه و رقابیتپیذیری ظیاهر شیدهانید.
کشییورهای عضییو شییورای همکییاری خلیییجفییارس توسییعه چشییمگیری را در
)1. Human Development Index (HDI
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شییاخصهییای رقابییتپییذیری و آزادسییازی داشییتهانیید .بییرای مثییا در شییاخص
رقابتپذیری جهانی قطر امارات متحده عربسیتان سیعودی بحیرین و عمیان بیه
ترتیب رتبه  38 ۲8 ۲3 ۲۲و  41را به دست آورند .در شاخص جهانیشیدن نییز
بحرین امارات و کویت رتبه  48 41و  ۵۲را گرفتند .هرچند بحران میالی جهیانی
نیز تأزیر مخربی را بر زیرمنطقه خلیجفارس داشت .این منطقه با ادلیام در سیسیتم
سرمایهداری جهانی آسیبهای جدی را بعد از بحیران دیید .بیازار سیهام در ایین
منطقه با کاهبهای متنیاوب در ارزش بیین  ۲0تیا  60درصید را تجربیه کیرد در
حالیکه شاخصهای بازار سهام کاهب  30تا  60درصیدی را در چهیار میاه آخیر
سا  ۲008زبت کرد .بحران دبی به دلیل ادلامب درون سیستم مالی جهانی خیلی
چشمگیرتر بود .سرمایه گذاران عربی حدود  600میلیارد دتر را به خاطر سیقوط و
افو مستقیم سهام از دست دادند (.)Gray, 2013: 59-60
هنری مور و رابرت اسپرینبرگ در کتاب جهیانیشیدن و سیاسیت توسیعه در

خاورمیانه 1که در سا  ۲009از سوی انتشارات کمبریج به چا

رسیید برحسیب

نوع مواجهه کشورهای خاورمیانه با جهانیشدن سه نوع رژییم را میورد شناسیایی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

قرارمی دهند :دسته او جمهیوری هیای خاورمیانیه هسیتند کیه خیود بیه دو نیوع
جمهوریهای زورگو 2و بانکر 3تقسیم میشوند .نوع او برخی از عناصیر جامعیه
مدنی و مشروعیت عقالنی و حقوقی را دارند که بهنوبیه خیود مییزان خشیونت و
اجبار در زندگی سیاسی نسبتا پایین است (هرچند که آن را حیذف نمییکنید) .در
این نوع از جمهوریها قدرت سیاختاری سیرمایه محلیی اگرچیه نیاچیز و جزئیی
است اما بههرحا بیشتر از نوع بانکر است .در نوع بانکر امنیت مالکیت بهقیدری
کم است که اجازه انباشت سرمایه را در ایین کشیورها نمییدهید .درنتیجیه پاسیخ
جمهوریهای زورگو به جهانیشدن اقتصاد نسبت به نیوع بیانکر کمتیر مبتنییبیر
سرکوب است .بااین حا ظرفیتهای محدود دولیتهیای نیوع زورگیو و ضیع
ساختاری سرمایه در داخل این کشورها بهشدت اقدامات و تالشهای آنان را برای
1. Globalization and Politics of Development in the Middle East
2. Bully State

190

3. Bunker State

جهانیشدن محدود میکند .مصر و تونس ( قبل از سقوط بینعلیی) دولیتهیای
زورگو خاورمیانه را تشکیل میدهند و عراق لیبی سوریه و یمن دولتهیای نیوع
بانکر هستند.
نییوع دوم در اییین دسییتهبنییدی کشییورهای پادشییاهی خاورمیانییه هسییتند.
پادشاهیهای منا (خاورمیانه و شما افریقا) نیز به دلیل اینکیه ن یوذ اسیتعمارگران
خارجی بهشدت و ممتد بودن جمهوریها نبوده اسیت تیا طبقیات پیایین بتواننید
بسیج شوند و درنهایت پادشاه را براندازند و درست بیه ایین دلییل کیه نظیمهیای
سیاسی سنتی در پادشاهیها از سوی استعمارگران کمتیر مختیل شیده اسیت لیذا
الیتهای تجاری آنان نیز بهجای آنکه از سوی ملیگرایان رادیکا یا اسیتعمارگران
تداوم بیشتری را نسیبت بیه جمهیوریهیا داشیتهانید و ن یوذ بیازار بیر دولیت در
پادشاهیهیا بیشیتر از جمهیوری هیا اسیت .لیذا جیای تعجیب نیدارد کیه اقتصیاد
پادشاهیهای خاورمیانه گرایب بیشتری به باز بودن و رقیابتی بیودن دارنید و لیذا
ظرفیتهای بیشتری را هم برای پاسخگویی به جهانیشدن از خود نشان میدهنید.
بااینحا این ظرفیت ها در تمام میوارد بیه دلییل امتییازات وییژه قیدرت سیلطنتی
محدود است .شیوه اعما قدرت نیز بهطور چشیمگیری مت یاوت اسیت :در مییان
یک گروه شامل مراکب اردن و کویت قدرت معموت توزیع شده اسیت و رقابیت
سیاسی نهادینه شده است و در میان اعضای شورای همکاری خلیجفیارس قیدرت
در دست خانوادههای سلطنتی متمرکز است و رقابت سیاسی کمتیر مشیهود اسیت
(.)Moor & Springborg, 2009: 10, 212
نوع سوم دموکراسیهای خاورمیانه است که از نظر مور و اسیپرینبرگ شیامل
ترکیه لبنان و رژیم صهیونیستی اسیت .ایین کشیورها بهتیر از سیایر رژییمهیا در
برخورد با جهانیشدن عمل کردند و از نظر تعامل با جامعه مدنی نیز در وضیعیت
بهتری نسبت به سیایر دولیتهیای منطقیه قراردارنید .در ایین کشیورها نهادهیای
اقتصادی نسبتا رقابتی و از جریان آزاد اطالعات برخوردار هستند.
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 .3جهانیشدن و خاورمیانه
در دهه  ۵0و  60و حتی در دهیه  70رونیدهای جدیید در جهیان عیرب از درون
جمهوریهای عربی و بهویژه مصر ظهور و بروز مییافیت .قیاهره سیردمدار مید
توسعه دولت محور در جهان عرب بود و مصر اولین دولت عربی بود که به شیکل
رادیکییالی میید توسییعه دولتییی و اسییتراتژی جییایگزینی واردات را دنبییا کییرد و
همچنیین در دوره سییادات نیییز در میییان اولییین و بییهطییور خییاص چشییمگیرترین
نمونههای آزادسازی اقتصادی و اصالحات بیهسیوی بیازاری شیدن و ایجیاد ییک
بخب خصوصی تحت عنوان سیاست ان تاح بود .با اینحا جمهیوریهیا از دهیه
 70به اینسو موقعیت برجسته خود را در منطقه از دست دادنید .شیاید مهیمتیرین
علت در این میان رکود سیاسی باشد که مشخصه اصلی این دولتها بعید از دهیه
 70بود .در مورد مصر اصالحات اقتصادی در دهه  80با تأخیر صیورت گرفیت و
در دهه  90و همچنین در سا های  ۲000نیز دنبا شد .عالوه بیر اینکیه سیرکوب
سیاسی که با آزادسازی همراه شد یک عامل کلیدی برای شکست رهبیری مبیار
و منبعی برای تظاهرات  ۲011بیود .درواقیع سیرکوب سیاسیی کیه بیا آزادسیازی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

اقتصادی همراه بود و فسادی که طی این فرآیندها اجازه ظهیور و بیروز و تحکییم
شدن یافت خشم عمومی را برانگیخیت کیه تظاهرکننیدگان را در سیا  ۲011بیه
میدان تحریر کشاند .بهطور خاص اصالحات اقتصادی در اوایل سیا هیای ۲000
قدرت اتحادیههای تجاری و گروههای جامعیه میدنی را تضیعی
عمدهای از پایگاه های سنتی مبار

را از بین برد ولیی ایین اصیالحات اقتصیادی

نتوانست این خالء را با پایگاههای جدیید حمیایتی از طبقیات متوسیط جیایگزین
نماید .مشابه این روندها در سراسر جمهوریهای عربی از مصر تونس تیا سیوریه
و یمن مشهود بود .تمامی جمهوریها شاهد سرکوب سیاسی همراه بیا اصیالحات
اقتصادی گزینشی و دموکراتیزاسیون نمایشی کنتر شده بودند که در نهایت هدفب
ح

رئیس جمهور در قدرت بود .چنین سیاستهایی نتوانست به ادلام اقتصیادی

این کشورها در اقتصاد جهانی کمک کند و اصالحات اقتصادی تنها ییک سیاسیت
لیرمحبوب برای اکثریت مردم باقی ماند (.)Guerrero, 2010: 7-10

192

کیرد و قسیمت

در حقیقت این شرایط ریشه در شکست مد های توسعه جمهوریها داشت
که در آن اقتصادهای دولتی و صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات وعده کار
تکنولوژی و توسعه را به مردم میداد .زمانی که آزادسازی اقتصادی صورت گرفت
–معموت به صورت عجوتنه -و زمانی که بحیران میالی محبوبییت ییک رژییم ییا

توانایی جذبب را تهدید میکرد– نوعا این سیاستها با بیمیلی انجام میشید و در

نهایت نیز به دلیل خطرات سیاسی اللب ناتمام باقی میماند و در بسیاری از موارد
بهجای یک اقتصاد رقابتی و ش افتر این سیاسیتهیا خیود موجیب ایجیاد ییک
اقتصاد رانتیه میشد .بنابراین بسیاری از جمهوریها درون یک ترتیبیات اقتصیادی
قرارداشتند که در آن بقایایی از مد توسیعه دولیتمحیور در کنیار سیاسیتهیای
جدیدی را در برابر رژیمهای موجود ایجاد میکرد .آزادسازی اقتصادی بیه معنیای
این بود که یک رهبیر اللیب بیا ییک مجموعیهای از بازنیدگان مواجیه بیود امیا
درعین حا هم فاقد یک ائتالفی از برندگان منسیجم بیود .ایین بازنیدگان بیهطیور
فزایندهای از رژیم سرخورده بودند و علی رلم اقیدامات سیرکوبگرانه رژییم آنهیا
نیروی کافی برای ساقط کردن رژیم در سا  ۲011داشتند ).(kandil, 2012: 210-211
درحالی که جمهوریهیا در دهیه  90و  ۲000مشیغو اصیالحات اقتصیادی
سرکوب مخال ان سیاسی و درخواست مشیارکت سیاسیی بیشیتر و در بسییاری از
موارد تالش برای کنتر تأزیرات جهانیشدن در اقتصادهای سیاسیی خیود بودنید
پادشاهیهای خلیجفارس برعکس شروع به ظهور و بروز در عرصه جهانی کردنید.
طی چندین دهه از دهه  90به اینسو پادشاهیهای خلیجفارس و تا حدی نیز اردن
به یک رشد اقتصادی و زبیاتی دسیت یافتنید کیه کیامال در جهیت مخیال

سیایر

بخبهای جهان عرب بود ).(Gray, 2011: 19
درواقییع درآمییدهای ن تییی از اوایییل دهییه  90چشییمانییدازهای جییاری در
خلیجفارس را تحتتأزیر قرارداد .زمانی که قیمت ن ت و گاز در نیمه دوم دهیه 80
و دهه  90پایین بود رهبران خلیجفارس اصالحاتی را انجام دادند کیه اقتصیادهای
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اقتصادی بازارمحور دیده میشد که این اقتصاد بازارمحور بیهنوبیه خیود ناراضییان

آنان را برای دوره های بعدی آمیاده کیرد و همچنیین اقتصادهایشیان را بیه سیمت
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بخبهای جدید با ارزش افزوده بات و کاربر ورای بخب انرژی تنوع داد .این امر
به ویژه در مورد اصیالحات عربسیتان در اواخیر دهیه  90و نیمیه او دهیه ۲000
صادق است .در دهه  90همچنین اصالحات اقتصادی و برنامههای توسیعه جدیید
را در امارات بحرین قطر و جاهای دیگر شاهد هستیم .ایین اصیالحات صیورت
گرفته در پادشاهیهای خلیجفارس کموبیب مشابه سیاستهای نئولیبرالی بیود کیه
در برخی جمهوری های عربی اتخاذ شید کیه شیامل اصیالحات گیزینبشیده در
اقتصاد سادهسازی و تسهیل فرآیند تجارت کاهب در تعرفهها در برخی بخبهیا
و گشایب و بازکردن اقتصاد برای رقابت بیشتر و سرمایهگذاری خارجی بود؛ لکن
با افزایب قیمت ن ت در طی سا های  ۲003تیا  ۲008و پیسازآن در  ۲010ایین
افزایب مازادهایی را برای کشورهای خلییجفیارس فیراهم کیرد کیه آنهیا را قیادر
ساخت تا سرمایهگذاریهای بینالمللی مهمی را انجام دهند و این نقطهای بود کیه
ظهور خلیجفارس به عنوان یک مرکز اقتصیادی و میالی و ییک زیرمنطقیه پوییا در
جهان عرب کامال واضت و مشخص شد .در تقابل با دهه  80زمانی که خلیجفارس
هنوز در حاشیه اقتصاد بینالملل بود و تقریبا بهطور انحصیاری بیا صیادرات ن یت
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

پیوند خیورده بیود در سیا هیای  ۲010ایین زیرمنطقیه بیهشیدت در تجیارت و
سرمایهگذاری جهانی برجسته شد و توانست بهطور عمیقی بیا ظهیور اقتصیادهایی
مانند چین و هند ارتباط برقرار کند (.)Gray, 2013: 60- 63
 .4سقوط جمهوریها ،تداوم پادشاهیها
زمانی که بهار عربی در اواخر  ۲010با اعتراضاتی علییه رژییم بینعلیی در تیونس
شروع شد علیرلم گستردگی دولتهایی که در آنها شورشها و تظاهرات ات یاق
افتییاد امییا در واقییع دو جریییان گسییترده از شییورشهییای کییامال مت ییاوت را در
برمیگرفت :یک نوع شورشها در برابر جمهوریهیای عربیی و دیگیری در برابیر
پادشاهیهای خلیجفیارس .در واقیع اعتراضیات کشیورهای حاشییه خلییجفیارس
ماهیتی کامال مت اوت از جمهوریهیای عربیی داشیت .در حیالیکیه تظیاهراتی در
عربستان کویت و عمان ات یاق افتیاد امیا فقیط در میورد بحیرین بیود کیه رژییم
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بهصورت جدی مورد تهدید قرارگرفت و موجب شد عربستان سیعودی و امیارات

متحده عربی در  14مارس  ۲011برای کمک به رژیم آ خلی ه نیروهایشان را وارد
بحرین کنند .سرکوب چنین شورشهایی از یکسو شیاهدی اسیت بیر ظرفییت و
توانایی سرکوبگری پادشاهیهای خلیجفارس و از سوی دیگر نشاندهنده ظرفییت
1

جذب این رژیمها از طریق تخصیص منابع رانت است که از تاکتیکهیای اصیلی
ح

رژیم در میان پادشاهیهای ن تی است .بنابراین مهم است که به ت یاوت بیین

شورشها در پادشاهیهای ن یتخییز و جمهیوریهیای فقیرتیر توجیه کنییم .لیذا
استدت مقاله حاضر ا یین اسیت کیه بایید بیین دو نیوع از کشیورهای خاورمیانیه
برحسب عملکرد آنها در برابر جهانیشدن ت اوت قائل شد :در حالیکه دولتهیای
لیرصادرکننده ن ت بهویژه جمهوریهایی مانند مصر سوریه یمن و حتیی تیونس
قدرت مالی خود توانستند از فشار ازرات اصالحات اقتصادی بکاهند و بهنیوعی بیا
جهانیشدن همراه شوند .در این مییان جمهیوریهیا ییا بیهصیورت کورکورانیهای
اقدامات نئولیبرالی را انجام دادهاند که بهشدت در نزد مردم نامحبوب بوده اسیت و
یا سعی کردهاند که در برابر جهانیشدن و تغییر اقتصادی مقاومت کنند که موجیب
شده است اقتصادهایشان به رکود دچار شود .بر همین اساس در بررسی تظاهرات
موسوم به بهار عربی (بهعنوان شاخص بیزباتی سیاسی) نیز باید دو نوع بهار عربی
را از یکدیگر تمییز داد :یک نوع در برابر رژیمهای جمهیوری و دیگیری در برابیر
پادشاهیهیای خلییج فیارس .بیدین ترتییب تجربیه هیای مت یاوت پادشیاهیهیای
خلیجفارس و جمهوریها در طی تحوتت موسوم به بهار عربی نشان میدهد کیه
چگونه به صورت چشمگیری پایههای مشروعیت سیاسی و ظرفیتهای دولیت در
جهان عرب تغییر یافته است .در واقع به نظر میرسد که میتوان در بررسیی علیت
تداوم پادشاهیها و سقوط سریع جمهوریهای خاورمیانه (حیداقل رأس قیدرت)
دو عامل مهم را احصا کرد:
 .۱ماهیت تحصریلدار شردید پادشراهیهرا :بیر پاییه تجدییدنظرهایی کیه
بهطورکلی از دهه  90به بعد در مطالعات حوزه ن ت و سیاسیت صیورت گرفیت
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از فرآیند جهانیشدن اقتصاد عقب ماندنید پادشیاهیهیای خلییجفیارس بیه دلییل
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دیدگاه های من ی گذشته درباره آزیار درآمیدهای ن تیی بیر حیوزههیای سیاسیی و
اقتصادی کشورهای ن تخیز تعدیل شد و در نسل دوم نظریهپردازی دربیاره ن یت
و سیاست الگوهای نظری پیچیدهتری ارائه شد که در آنها بر هر دو آزیار مثبیت و
من ی رانت هیای ن تیی و نقیب متغیرهیای واسیطه در تعییین سیمتوسیوی آزیار
درآمدهای ن تی تأکید شد (میرترابی .)1۵7 :1391
تقریبا تمیام کشیورهای خاورمیانیه در حیوزه اقتصیاد سیاسیی خیود ویژگیی
مشترکی دارند که می توان آن را بر پایه اتکا به رانت توضیت داد .با اینحا نیوع و
حجم رانت و میزان اتکای به آنها در سطت کشورهای منطقه باهم ت اوت دارد .امیا
مسئله مهم اینجا است که آیا حضور رانت در عرصه اقتصیاد سیاسیی ییک کشیور
همواره آزار بیزبات کننده در حوزه سیاست برجا میگذارد یا اینکه این رانیتهیا
میتواند در شرایطی به زبات کمک کنند .نسل او نظرییه دولیت تحصییلدار آزیار
درآمدهای ن ت بر حوزه اقتصاد سیاسی در کشورهای ن یتخییز را دارای ماهییت
ساختاری میدانست و به استراتژی زمامیداران در هزینیه کیردن درآمیدهای ن تیی
توجه چندانی نمیکنند .مایکل رأس نیز با طرح م هوم ازر هزینهها ایده مشیابهی را
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درباره امکان بهره گیری زمامداران از درآمدهای ن ت بیرای جلیب رضیایت میردم
نسبت به نظم موجود یا خرید سکوت مطرح کرده است .گزارشهای بانک جهانی
درباره تدابیر مالی و هزینه های دولت در کشورهای خاورمیانه در سا  ۲011ایین
واقعیت را بهخوبی نشان میدهید .در کشیورهای زروتمنید حاشییه خلییجفیارس
دولتهای حاکم بهسرعت انواع تدابیر و هزینهها شامل افزایب دستمزدها افیزایب
یارانهها و پرداختهای فوری بهعنوان پاداش را به اجرا گذاشتند درحالیکه دیگیر
کشورهای تحصیل دار پرجمعیت یا کمتر ن ت خیز در منطقه امکان به اجرا گذاشتن
این طی

گسترده از خدمات و هزینهها را نداشتند.

 .2سیاست خارجی قدرتهای فرامنطقهای :با وجیود اینکیه هرییک از ایین
جنییببهییا در ل افییهای از دموکراسییی پیچیییده شییده بودنیید خییوانب سییریعی از
واکنبهای بینالمللی نسبت به بهار عربی نشیاندهنیده ناهمیاهنگیهیای بسییاری
است .برای مثا در حالیکه فرانسه در حماییت از تیداوم حکومیت بینعلیی در
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تونس سیگنا های قوی را فرسیتاد و ییک نقیب رهبیری را در ائیتالف نیروهیای
نظامی برای خروج قذافی از لیبی ای ا کرد؛ در مورد ایاتتمتحده ترسیم ییک خیط
روشن بسیار دشوار است .به همین دلیل انتقادات شدید نسیبت بیه میدیریت بهیار
عربی هم از سوی صاحب نظیران و هیم از سیوی سیاسیتمداران صیورت گرفیت.
درحالیکه مخال ان این بحیران را از جانیب منیافع اسیتراتژیک امریکیا در منطقیه
خاورمیانه و به ویژه به دلیل تهدید پیمان صلت مصر و اسرائیل و تیأزیرش بیر روی
فرآیند صلت خاورمیانه مینگریستند؛ موافقان نگران بودند که تأکید بیب از حد بیر
مسئله زبات در خاورمیانه میتواند رئیسجمهور را در مسیر اشتباه تاریخ قراردهید.
آنها پیروزی سیاست خارجی وی را بهعنوان یک نقطه قیوت در انتخابیات مجیدد
مسالمتآمیز انقالب در مصر و نیز تشویق مصیریان بیه تیداوم صیلت بیا اسیرائیل
ازجمله نقاط مثبت مدیریت انقالبهای عربی از سیوی اوبامیا مییداننید (شیهابی
عباسی  .)۲6-۲7 :1394علیرلم این دیدگاههای متعیارض اولیین موضیعگییری
اوباما در خصوص تونس مشخص شد که پس از فرانسه کویت و اردن در بیست
و چهارمین روز از بحران فرستاده شد و درنهایت در روز بیست و ه یتم شیورش
صییراحتا از حمایییت بیینعلییی عقییبنشییینی کییرد و حمییایتب را از جنییبب
دموکراسیخواهانه مردم تونس با بیان ایین جملیه اعیالم کیرد« :اییاتتمتحیده در
سمت مردم تونس ایستاده است و از آما دموکراتیک همه مردم حمایت مییکنید؛
هرچند که دولت اوباما دلدلههایب را در خصوص فرآیند دموکراتییک در کشیور
بیان کرد که مسیر زیادی برای رفتن وجیود دارد و هییچ تجربیه و نهیادی در ایین
زمینه وجود ندارد (.)US Department of State, 2011
دانیل موری و همکارانب نیز در بررسی نقب رهبیری اییاتتمتحیده امریکیا

براساس داده های مرکز نظرسنجی رویدادهای جهانی مک کیلانید  1سییگنا هیای
رسیده از جانب امریکا و سایر کشورها را در دامنهای از  -4تیا  +4نشیان دادهانید.
 -4نشان دهنده حداکثر رویکرد خصومتآمیز و  +4بیه معنیای بیشیترین رویکیرد
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ریاست جمهوری در نظیر مییگیرنید و نقیب وی را در کمیک بیه فرآینید نسیبتا

)197 1. World Event Interaction Survey (WEIS

حمایتی نسبت به حکومتهای عربی است ).)Morey, 2012: 1197
نمودار  -1ومریکا و تظاهرات در تونس
سیگنا های امریکا به تظاهرات تونس

Source: )Social Science Quarterly, 2012(.

بااین حا در مورد مصر برخالف تیونس واکینبهیای رسییده از جانیب امریکیا
سریعتر صورت گرفت و ایاتتمتحده امریکا در سومین روز از بحران و ییک روز
پس از اسرائیل به اعتراضات مردم مصر واکنب نشان داد .این سیگنا ها تقریبا بیه
گونه زابتی پس از ه تمین روز بحران بیهصیورت من یی نسیبت بیه رژییم مبیار
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فرستاده شد که در آخرین روز بحران به اوج خود رسید و زمیانی کیه بیا سیرعت
خیرهکننده تغییرات مواجه شد بهصورت عامدانهای از قیراردادن امریکیا در مرکیز
تحوتت خودداری کرد و بر روی جلیوگیری از کیاربرد هرگونیه خشیونتی تأکیید
ورزید .در  ۲8ژانویه دولیت اوبامیا صیراحتا اعیالم کیرد کیه در صیورت کیاربرد
خشونت کمکهای خارجیاش به مصر را مورد بازبینی قرارخواهید داد و در روز
 30ژانویه هیالری کلینتون با لحن واضحی تمایل کشورش را برای شروع یک نظم
سیاسی جدید در مصر بیان کرد و اعالم کرد که میا خواهیان ییک گیذار مینظم در
مصر هستیم؛ بهگونهای که یک حکومت دموکراتییک را بیه ارمغیان آورد

2011: 6-

) .)Sharp,7در او فوریه مارگارت اسکوبی با محمد البرادعی برای حمایت از گذار
مصر وارد میذاکره شید و صیراحتا بییان کیرد« :گیذار مصیر بیه دموکراسیی بایید
مسالمت آمیز باشد و از هماکنون آلاز شود» .اوباما نیز هرگونه آینده روابط مصیر و
امریکا را منوط به احترام دولت مصر به حقوق مردم و بهویژه جلوگیری از هرگونه
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خشونت دانست و مکررا در برابر هرگونه اقدامی در جهت اجتنیاب از اصیالحات
واقعی و نیز دموکراسی ظاهری و پایان وضعیت اضطراری اصالح قیانون اساسیی
انحال پارلمان و برگزاری انتخابات عادتنه هشدار داد (.)Lynch, 2011: 35
نتیجهگیری
دیدگاه رایج در خصوص تأزیرات جهانیشدن بر جهان درحا توسعه بر ایین بیاور
است که جهانیشدن اقتصاد خواه از طریق افزایب نابرابریهیای درونیی خیواه از
طریق تغییرات سریع سیاستگذاری و یا بیهواسیطه تضیعی

اقتیدار سیاختارهای

سیاسی برای کشورهای جهان سوم اللب نتیجهای جز بیزباتی به ارمغیان نخواهید
آورد .بر همین اساس نیز منطقه خاورمیانه به دنبا یک دوره استراتژی جیایگزینی
یکی پس از دیگری بهسوی سیاستهای آزادسازی اقتصیادی حرکیت کردنید کیه
البته نتیجهای جیز ییک اقتصیاد آزاد بیههیمریختیه و سیرمایهداری رفیاقتی تیورم
فلجکننده و بیکاری بیه وییژه در مییان جوانیان تحصییلکیرده در پیی نداشیت .بیا
فرارسیدن بهار عربی و سقوط دومینووار رژیمهای عربی بسیاری از ناظران سیعی
در تحلیل این تحوتت براساس تحوتت جهانیشدن ارتباطات و رسانههیا کردنید.
با اینحا عمدتا جنبههای دیگر جهانیشدن بهویژه جهانیشدن اقتصاد و تیأزیر آن
بر زبات سیاسی مورد ل لت قرارمیگیرد .این مقاله به دنبا برقیراری ارتبیاط مییان
جهانیشدن اقتصاد و زبات رژیمهای سیاسی به دنبا پاسخگویی به این سئوا بود
که چرا جهانیشدن اقتصاد تنها در برخی از رژیمهیای خاورمیانیه (جمهیوریهیا)
منجر به بیزباتی شد در حالیکه در مورد برخیی دیگیر بییزبیاتی بیه بیار نییاورد.
پاسخی که این مقاله سعی در بییان آن داشیت ایین بیود کیه در میورد رژییمهیای
پادشاهی ماهیت رانتیریسم شدید این رژیمها امکان توزییع منیابع را بهتیر از نیوع
جمهوریها فراهم میآورد و این کشورها با داشتن امکانات مالی توانسیتند برخیی
از سیاستهای آزادسازی از جمله حذف یارانه ها و بیاتبردن مالییاتهیا را انجیام
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واردات و مد توسعه دولتمحور در دهه  60در دهه  80به دلیل بحران بدهیهیا

ندهند و ماهیت تحصیلداری به رژیمهای سیاسی این دسته از کشورها فرصت داد
تا حتی سیاستهایی از قبیل لغو تعرفه و آزادسیازی تجیاری نییز منجیر بیه کسیر
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درآمدهای دولت نشود و به دلیل تراز پرداخت مثبت و ذخایر ارزی بات مزایایی را
نیز در جذب سرمایهگذاری خارجی در مقایسه با دیگر کشورها داشیتند .از سیوی
دیگر سیاست خارجی قدرتهیای فرامنطقیهای نییز بیهگونیهای در مراحیل اولییه
تحوتت در جمهوریهای عربی با قیامهای مردمی همسو شید؛ در صیورتیکیه در
ارتباط با پادشاهیهای خاورمیانه عربی از جمله اردن و پادشاهیهای خلییجفیارس
نشانهای از همسوئی سیاست خارجی قدرتهای فرامنطقهای نیست.
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