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The problematic political stability within authority 

After Arab spring events 

An evaluation vision

Ahmed Adnan Kadhim 

Abstract 
The most of Arab countries have recently suffered from 

political problematic instability situations which influenced on the 

reality of administrating the power and authority ,especially after Arab 

spring events which erupted in 2011 by popular revolutions stretched 

out away from the control of governing  elites class , because of its 

distraction previously over consolidation the authority against the 

Arab people . 

So that many reasons have played vital roles in order to 

imposing a new situation within the political life, despite of the desire 

of political governing class to preserving its powers along time. In 

addition to that ,there were many factors which transformed the 

political situations into an internal armed dispute as what happened in 

Libya and Yemen and Syria , it would be as described civil war . 

Therefore, the defunctness of stability became very deadly as a 

result of disorder of new world order after events of 11 
th

 September 

2001 , So the international scene witnessed a new era for fighting 

terrorism . 

The current stage required more exerting efforts to stabilize the 

political structure according to performance institutional procedures 

which depended on different decisive making decisions to complete 

the political and economic and social reforms institutionally in 

compatible with the constitutional laws for the precise all positions of 

ruling factors in the Arab region . 
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