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 مقدمه
ه ای  اما تنه ا در س ال   ،ها پیش بازگرداندها را به قرنسابقه ورشکستری دولت توانیهرچند م

ای از اندیش مندان ق رار   مورد توجه دس ته  ۹«دولت ورشکسته»پس از جنگ سرد بود که مفهوم 

گوناگونی ارائه شده است، ولی بیشتر کسانی که در  اریفهای ورشکسته تعرفت. برای دولتگ

 کنن د. ه ای موف ق تعری ف م ی    ب ر دول ت  ان د، دول ت ورشکس ته را در برا   این حوزه کار کرده

خ ود   ی ت ها بر مرزه ا و جمع دولتکنند. این های موفق به وظیفه معمول خود عمل میدولت

 ییها انحصار اعمال مشروع قدرت و توانادارند. آن یپلماتی؛ها روابط ددولت یررکنترل و با د

ه ای ورشکس ته ای ن    دول ت  ،در مقاب ل  دارن د.  ش ان شهروندان یرا برا یخدمات عموم ینتأم

 :Ehrnreich, 2005) کنن د عم ل م ی  ه ا بس یار ض عیف    یا در این زمینه ها را ندارندشاخص

د صلح و ث ات و رشد اقتصادی نتوانمی نه ؛ها نه کامالً بر ابزار خشونت کنترل دارند(. آن1160

ارائ ه   را توانند به شهروندان خ ود خ دمات ک افی   شان تضمین کنند و نه میرا برای شهروندان

 دهند. 

های ضعیف، شکننده ها را به دولتتوان آن، میناکارآمدی هابر اساس زنجیره توسعه دولت

ها این دولتدر عصر استعمارزدایی، ی پس از جنگ سرد و هاسالدر کرد.  تقسیمو ورشکسته 

یی وج ود  ه ا دول ت  در آن زم ان در منقق ه خاورمیان ه    اند.در ابتدا در منققه آفریقا ظاهر شده

 بیش تر کننده سقحی از امنیت و کننده بخشی از خدمات اجتماعی، تضمینداشت که عموماً ارائه

ط یعی بودن د. ب ا آغ از ق رن     ع ی خارجی یا درآمدهای حاصل از فروش منابهاکم؛وابسته به 

یکم، خاورمیانه نیز وارد عص ر جدی دی از تح والت ش د ک ه در نتیج ه آن، برخ ی از        وبیست

ی ورشکس ته گ ذار   هادولتی شکننده و سپس هادولتی ضعیف این منققه به سمت هادولت

 ده د تحلیلی به این پرسش پاسخ  -با استفاده از روش توصیفی کندتالش میمقاله این  کردند.

ب رای پاس خ ب ه ای ن      ؟کدامن د  خاورمیانه منققه های دولت ورشکسته درترین شاخصمهم که

در این ، با مقالعه این سه نمونه اند.سؤال، سه نمونه مقالعاتی سوریه، عراق و یمن بررسی شده

 .شودپرداخته میایجادکننده این گذار  ویژهبه بررسی عوامل مشترک و مقاله 

                                                                                                   
1. Failed State 
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 هشپژو الف. پیشینه
راق، سوریه ع طور مشخص در های ورشکسته در منققه خاورمیانه و بهبا توجه به اینکه دولت

 دالی ل ورشکس تری  در م ورد  زی ادی   مقالع ات و یمن در چند س ال گذش ته ش کل گرفت ه،     

نی ز  شده در این مورد این سه کشور انجام نشده است. مرور برخی از مقالعات انجامهای دولت

د الروی تحلیلی منسجمی برای بررسی پدیده شکست دولت در اغلب آنها فاقدهد که نشان می

شکست دولت از منظر  بررسی دالیلاند؛ ضعفی که نوشتار حاضر تالش دارد با خاورمیانه بوده

شده انجام مقالعات ترینمهم به برخی از ادامهدر آن بردارد.  رفعتحلیل نهادی، گامی در جهت 

  .شوداشاره میدر این زمینه 

تحلیل ی   -با استفاده از روش توص یفی  «امنیت انسانی وهای شکننده دولت»در مقاله  فامیزدان

و تأثیراتی که دولت شکننده ب ر امنی ت    های شکننده پرداختهدولتهای به بررسی نظری شاخص

شکننده ب ه  های دهد که دولتنشان میمذکور  مقالههای یافته .است کردهانسانی داشته را بررسی 

به  ،دلیل ناتوانی در ارائه خدمات عمومی و انجام کارهای رایج حکومتی در حوزه امنیت و توسعه

  .(۹300ف  ام، )ی  زدان زنن  دبح  ران امنی  ت انس  انی در جوام  ع تح  ت حکوم  ت خ  ود دام  ن م  ی

ت الش  « سازی در یم ن ملت -های دولتبررسی چالش»، جوکار و فرجی در مقاله نورمحمدی

س ازی در یم ن   مل ت  -یند دول ت آروی فر های پیشترین چالشمهماند به این سؤال که کرده

ای، دهد دو گونه چالش داخل ی )باف ت ق یل ه   نشان می مقالههای این د. یافتهنپاسخ ده چیست،

 ه ای هویت ملی منسجم( و چ الش  نررفتنوجود تمایزات فرهنری در شمال و جنوب و شکل

 سازی در یمن ش ده اس ت  ملت -خارجی )دخالت عربستان و ایاالت متحده( مانع اصلی دولت

   .(۹3۱2و دیرران  نورمحمدی)

 «الملل ی سته از دیدگاه امنیت ب ین های ورشکخاورمیانه و چالش دولت»نیا در مقاله موسوی

پس از  یهاسالالملل در های ورشکسته برای جامعه بینخاسته از دولتهدیدات برتبررسی به 

دهد که جنگ سرد و فروپاش ی  های این تحقیق نشان مییافته جنگ جهانی دوم پرداخته است.

 های ورشکسته در خاورمیانه و گسترش تروریسم ش ده اس ت  نظام دوقق ی باع  ایجاد دولت

ت الش  « ورشکس ته در لی  ی   تحلیلی بر دول ت »یزدانی و قاسمی در مقاله  .(۹3۱0، نیاموسوی)

رو ش ده  لی ی بعد از انقالب در چه شرایقی با پدیده ورشکستری روبه که به این سؤالاند کرده
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ه ای  ه ا و نابس امانی  ده د رش د ناهنج اری   های این تحقیق نشان م ی د. یافتهناست؟ پاسخ ده

   .(۹3۱0، یزدانی و قاسمی) سیاسی و اجتماعی باع  دولت ورشکسته در لی ی شده است

چرون ه   ک ه به این سؤال  «لت شکننده در عراق و امنیت زناندو»در مقاله  اک ریکوالیی و 

. ان د رو شده است؟ پاس خ داده امنیت زنان در اثر بحران و شکنندگی دولت عراق با تهدید روبه

 یه ای بح ران  ،شده اس ت  در عراق دهد آنچه س ب تشدید ناامنی زناننتایج این مقاله نشان می

ای، ضعف دولت مرکزی، ناتوانی اعمال ق درت در  های منققهرگیری، دگیری داعششکل مانند

ها موجب تشدید ناامنی علیه زنان در ع راق  آمیز اختالفحل مسالمت برایمختلف  هایبخش

 شده است.

 

 مفهومی -ب. چارچوب نظری
 شناسی دولت ورشکسته. مفهوم6

در اوایل دهه نود میالدی در گفتمان دانشراهی  مفهومعنوان ی؛ به« دولت ورشکسته»اصقالح 

نج ات  »تح ت عن وان    2«تن ر ار»و  ۹«هلم ن »و سیاسی رواج پیدا ک رد. ای ن اص قالح توس ط     

توان د  ب ه خ وبی م ی   مفهوم دولت ورشکس ته   ،هاآنبه نظر . شدمقرح  3«های ورشکستهدولت

ریخت ه  صورت ج دی فرو های حکومتی دولت به زیرساخت ،در آنباشد که شرایقی  کنندهبیان

عن وان خق ری   ب ه  دولت ورشکسته 200۹ سپتام ر ۹۹ واقعه(. پس از Hashi, 2015: 2است )

المللی راه یافت. ال ته المللی به گفتارها و نوشتارها درباره امنیت بینتوجه برای جامعه بین قابل

به نام دولت در س ده  شدن سازمانی دوره کنونی نیست و از هنرام برپااین پدیده تنها مربوط به 

آنچه  امابوده است.  رو به فروپاشیهای الملل همواره شاهد دولتجامعه بین ،شانزدهم میالدی

ت ر از گذش ته در جس تارهای امنیت ی     یک م پررن گ  وای ن مفه وم در ق رن بیس ت    تا  باع  شد

 (.203: ۹3۱0نیا، های است که در جهان رخ داده است )موسویخودنمایی کند، دگرگونی

                                                                                                   
1. Helman 

2. Ratner 

3. Saving Failed States 
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عن وان ال زام ث  ات    ب ه را  2و مشروعیت ۹کارآمدی دو ویژگی عمومی توانیم به طور کلی،

ایف خود وظ تواندیدولت م ت اشاره به وضعیتی دارد که در آن. کارآمدی دولها برشمرددولت

و ارائ ه خ دمات    گ ذاری یاس ت و س یگ ذار رشد اقتصادی، ق انون  یمانند تحقق امنیت، ارتقا

. مشروعیت دول ت نی ز ب ه وض عیتی     (Dogan, 2002: 123) بی انجام دهداجتماعی را به خو

عمال و اقدامات دولت در نظر نخ ران و مردم عادی به عن وان اق داماتی   که در آن ااشاره دارد 

 ,Dogan) از نظر هنجارهای اجتم اعی غال ب در جامع ه ارزی ابی ش وند     « موجه»یا « به حق»

امنیت، واقعاً دولتی  یناز نظر افزایش درآمدها و تأم واندتیابراین، ی؛ دولت مبن .(116 :2002

رو، ب ا  اما این وظایف را از طریق کاربرد خشونت خودسرانه انجام دهد و از ای ن  ،کارآمد باشد

فراگی ر و گش وده ب ه روی     توان د یم   یدیر ر  در مقابل، دولتفقدان مشروعیت مواجه باشد. 

شهروندان باشد و در چارچوب قانون عمل کند و بر این م نا، اقدامات آن با مشروعیت هم راه  

ی ا نتوان د رش د     ؛جلوی خشونت را بری رد  ؛اجماع ایجاد کند هایاستاما نتواند بر سر س ،باشد

 مواجه باشد.  رو، با فقدان کارآمدیاقتصادی و خدمات اجتماعی را فراهم کند و از این

هستند که هر دو  ییهاورشکسته دولت یهااین است که دولت مقاله حاضراستدالل اصلی 

شدت ضعیف و به هایا در هر دوی این مولفه انددی و مشروعیت را از دست دادهویژگی کارآم

 پذیر هستند.آسیب

 

 رویکردی نهادی به شکست دولت. 2

داخل ی و   یه ا ه ا، جن گ  از جمله بروز انق الب  دولت یهاپژوهشررانی که در زمینه شکست

ان د. یک ی از ای ن رویکرده ا، ب ر      رویکردهای متفاوتی داشته ،کنندیتحقیق م انحقاط اقتصادی

توان آن یمکه در درون جامعه متمرکز است. در این رویکرد  داریشهشرایط بلندمدت و عمیقاً ر

اعتم اد ی ا س رمایه اجتم اعی      مله وجود ح دی از به مواردی از جنامید،  3«رویکرد تاریخی»را 

وج ود   ؛(۹300؛ پاتن ام،  ۹37۱؛ فوکویام ا،  ۹377)کلمن،  بلندمدت یهاشده در طول دورهایجاد

 ;Acemoglu et al., 2001ه ا ) ه ا ی ا ق رن   حدی از نابرابری اقتصادی مستمر در طول ده ه 
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Engerman and Sokoloff, 2002) م دتی ک ه    ی ط والنی قومی ی ا م ذه   یهاوجود گسل ؛

یا شرایط ساختاری که منجر به نزاع میان دولت  ؛ (Horowitz, 1985تکه کرده ) جامعه را تکه

شده که کشورهایی که از  . این بح  مقرحشودی( اشاره م۹3۱0اسکاچپول، و نخ رانش شده )

ش ان اس تفاده کنن د،    آنقدر کارآمد باشند که از منابع توانندینم و برندیرنج م ییهاچنین ضعف

 . مانندیعقب مدیرر  یهاو از دولت شوندیمتحمل اقتصادهای ضعیف و در حال زوالی م

فزاینده و شکست  یهاباع  بروز کشمکش دیرر یهاترکیب زوال بلندمدت و رقابت با دولت

الروهای اجتماعی مه م و خقرن اکی    تواندیبلندمدت جوامع م هاییژگیاین و .دشویدولت م

 را مشخص کنند.   ،شوندیکه باع  شکست دولت م

 یه ا دول ت  ه ای ش اخص نامی د،   ۹«رویک رد سیاس تی  »توان آن را یمکه در رویکرد دوم 

ه ا را مش خص و نش ریه سیاس ت     ای ن ش اخص   3مشخص شده است. بنیاد ص لح  2ورشکسته

کردن تع داد  درصدد مشخص . این رویکردکندیساالنه آن را منتشر م هاینیز گزارش 4خارجی

س ت آن  کردن دول ت و شک پذیریبدر آسآنها زیادی از متغیرهای متفاوت است که هر کدام از 

رف تهیه فهرستی از عوامل دخی ل در شکس ت دول ت، مش خص     سهمی دارند. با این حال، ص

ه ا و نقش ی ک ه در    آنکدام از  یا وزن هر شوندیکه این عوامل چقور با هم ترکیب م کندینم

عمدتاً نقش فهرس تی   شکست دولت یهارو، شاخصچقدر است. از این ،شکست دولت دارند

دول ت تهی ه    ه ای ییگ ذاران در ارزی ابی توان ا   د که برای جلب توجه سیاس ت ناز مواردی دار

 . اندشده

که راهنمایی برای پاسخ به  شودیبه این امر محدود م تنها هاارزش این فهرست از شاخص

این سؤال هستند که برای تقویت دولت یا در وضعیتی که شکست دولت در حال وقوع اس ت،  

دن  ال ک رد و    ه ا یاس ت انداختن سا فرآیندهایی را باید از طریق درچه تغییرات ی آنبرای غل ه 

 ک اری گ روه  » ش ده توس ط  تعی ین  ث اتییب یهامدل ن داد.واکنش نشا هایاستنس ت به این س

                                                                                                   
1. Policy Approach  

2. Failed States Index 

3. Fund for peace 
4. Foreign Policy 
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بیش باع  وکم احتماالً( وزن عوامل متفاوتی که Goldstone et al., 2005« )۹سیاسی ث اتییب

کنن ده نی ز تنه ا    بین ی یشپ   . با این حال، این م دل کنندیرا مشخص م شوندیشکست دولت م

ن ه   . م دل ف وق  کن د یمشخص م ،کنندیم پذیریبها آسها را در مقابل بحرانعواملی که دولت

ه ا آغ از   دول ت  یه ا شکس ت  ه ا های پویایی است که از طریق آنبرای فهم فرآیند یراهنمای

در  از روی دادها  برخ ی ک ه چرون ه ت والی     ده د یاطالع اتی در ای ن م ورد م      و ن ه  ش ود یم

   .شودیدولت پدیدار م یهاشکست

نهادها بر رفتاره ای روزم ره    یرکه تمرکزشان بر تأثاند رویکرد سوم را محققانی اتخاذ کرده

( Brinton and Nee, 1998؛ ۹377ن ور،،  « )2نه ادگرای جدی د  ». در دیدگاه محقق ان  است

. نهاده ای  دهن د یها را ش کل م   رفتار آن ،کنندیها زندگی منهادهایی که افراد در زیر لوای آن

د رفت ار ب د و   نهادهای بد، موج   و موجد رفتار خوب و ایجادکننده جوامع مرفه هستند ،خوب

ک ه   کنن د یایجادکننده جوامع فقیر هستند. بنابراین، نهادگرایان جدی د ای ن بح   را مق رح م      

رفت ار خ وب ی ا    - به دگرگونی در رفتارها در مدت نس تاً کوتاهی تواندیدگرگونی در نهادها م

ت ا   دهن د یه ا انری زه م    نهادها این اس ت ک ه ب ه اف راد و گ روه      یربینجامد. دلیل تأث -رفتار بد

 ه ای ی زه رو، دگرگونی در نهاده ا باع   ایج اد انر   ناز ای .مشخصی را دن ال کنند هاییتفعال

 .شوندیجدید، رفتارهای متفاوتی را موجب م هاییزهجدید شده و این انر

دوس ت را نهاده ای   قومیتی ص لح د یوگسالوی به عنوان ی؛ کش ور چن د  ، اتحانمونه برای

ها را شکل آن 3ها سال در دوران جنگ سرد، جوزف تیتوحفظ کردند که در طول ده یستیکمون

قومی یوگسالوی اجازه داده ب ود ت ا در حکمران ی     یهاداد. حزب کمونیست تیتو به همه گروه

، زمانی ک ه تیت و از دنی ا رف ت، نس ل جدی دی از       این کشور نقش مهمی داشته باشند. با وجود

اقتصادی بزرگ تالش کردند تا نهاده ای کش ور    یهامواجهه با بحران در گرایسیاستمداران مل

 یسش ود و تأس    یدقومی و مذه ی تأک هاییتبر هو هااز نو شکل دهند که در آن یاگونهرا به

                                                                                                   
1.Political Instability Task Force:  شکست دولت ) کاریگروه که در ابتدا گروه اینState Failure Task 

Forceمریکا حامی مالی آن است. وظیفه گروه پژوهشرران پروژه فوق آای تحقیقاتی است که دولت شد، نام پروژه( نامیده می

 تحقیق کنند. ،شودهای سیاسی داخلی مهمی که در نهایت باع  شکست دولت میاین است که در مورد نزاع

2. New institutionalist 

3. Josip Tito 
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انجام گیرد. نتیجه این اقدامات چی زی ج ز    هایتگونه هونهادهای سیاسی و نظامی بر پایه این

 Weingast andبا جن گ داخل ی و کش تار جمع ی ن  ود )      بروز شکست بزرگ دولت همراه

Figueiredo,1999 .) 

 ۹. گری ف کنن د یال ته حتی نهادگرایان جدید هم بر این باورند که نهادها به آسانی تغییر نم  

در نظر  2رفتار یتی( این بح  را مقرح کرده که نهادها را باید به عنوان الروهای خودتقو2002)

که عموماً مشوق تداوم است را تقوی ت و روحی ه تغیی ر را تض عیف     ی هاییزهانر چون ؛گرفت

تق ویتی،  دنهادها یا تغییر ای ن الروه ای خو   یتیتقوریر الروهای خودشدن چشم. مختلکنندیم

نهاده ای جدی د امک ان    جدی د و   هاییزهبرای تغییر نهادها ضروری است. با این تحوالت، انر

ب رای   ییه ا در ح ال ورشکس تری و ی افتن راه    یه ا دولتبنابراین، تحلیل  .کنندیرشد پیدا م

ممک ن اس ت    هایییزهاز نهادها و انر یاها تنها از مسیر شناسایی دستهجلوگیری از شکست آن

. شودیث ات نیز تضعیف م ،هایزه. از این نظر، با تغییر این نهادها و انرکنندیکه ث ات را ایجاد م

ه ا، شکس ت دول ت    ک ه فرج ام آن   شودیهادی تغییر اشاره مبه تعدادی از الروهای ن ادامهدر 

 است.  

 

 . پنج الگوی نهادی تغییر و شکست دولت3

، پ نج مس یر اص لی را ش امل     انجامن د یفرآیندهایی که در نهایت به شکست دولت م   ینترعام

ر اینکه م نی ب شودیاز دولت به جامعه فرستاده م هایییام. در هر کدام از این مسیرها، پشوندیم

کارآمدی یا مشروعیت حکومت به شکل چشمریری تغییر یافته یا در شرف تغیی ر اس ت. ای ن    

. ای ن  دهن د یمختلف در مورد ادامه پذیرش اقتدار دولت را تغییر م یهاگروه هاییزه، انرهایامپ

 (:Goldstone, 2008الروها ع ارتند از )

 ؛(ل نان و یوگسالوی )مانندقومی یا مذه ی  یهاگرفتن نزاعشدت. ۹

 ؛(فیلیپین و نیکاراگوئه )مانندفساد و  غارترری دولت. 2

 ؛(ویتنام و کلم یا )مانند یا شورش مسلحانه یاشورش منققه. 3

                                                                                                   
1. Grief 

2. Self-reinforcing patterns 
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 و نیجریه )مانندجنگ داخلی یا کودتا  های دموکراتی؛، افول اقتدار دولت و وقوعرویهزوال . 4

 ؛(نپال

و  ان دونزی در دوران حکوم ت س وهارتو    )مانن د  اقت دارگرا  هاییمبحران اصالحات در رژ. 0

 .(اتحاد جماهیر شوروی در دوران گورباچف

خ الص  »شکال کدام از این الروها به صورت امعموالً هیچ در دنیای واقعی روشن است که

دلیل بحران اصالحات به بیشتر، سقوط اتحاد جماهیر شوروی نمونهوجود ندارند. برای « و ناب

گورباچف برای به ود مح وبیت و کارآمدی حزب کمونیست اتف اق   یهاواکنش به تالشو در 

ب ر س ر کنت رل روس یه ب ر       گرای ان یمل   یهاها باع  تشدید نزاعبا این حال، این تالش .افتاد

منققه بالتی؛ و آسیای مرکزی شد. ال ته غارترری دولت )فساد حزب کمونیس ت   هایینسرزم

 وضوعی مرت ط با این فروپاشی بود.در دوران برژنف( نیز م

را در نظر کل مردم ی ا   هر دوی آنهادر تمام این سناریوها، دولت مشروعیت یا کارآمدی یا 

در سه نمون ه ع راق، س وریه و    . دهدیمحلی از دست م یهااجتماعی خاص یا گروه یهاگروه

که در ه ر   شوده میپرداخته شده، نشان داد هاآنبه  عنوان نمونه موردیدر این مقاله بهیمن که 

کدام از این کشورها، کدام الروی نهادی تغییر غالب بوده است. برای توضیح بهتر منقق ح اکم  

 که در هر سه کشور )و به طور کل ی  کنیمیمبر این سه نمونه، کار را با الروهای مشترکی آغاز 

ته است. سپس به الروی منحصر به فرد و در بسیاری از کشورهای منققه خاورمیانه( وجود داش

عام این شیوه تحلیل، بهترین راه برای شناسایی مشکالت غالب در هر کشور خواهیم پرداخت. 

توانن د  یم  کش ورهای منقق ه خاورمیان ه اس ت؛ مس ائلی ک ه       خ اص  و در مرت ه بعد، مسائل 

 ی این منققه را به شکست بکشانند.هادولت

 

 وریه و یمنج. شکست دولت در عراق، س
 یازده کشور اول ورشکسته جه ان در دو منقق ه آفریق ا و خاورمیان ه    ی بنیاد صلح، هاط ق داده

در  ایورشکس ته خاورمیان ه   س ه کش ور  ق رار دارن د.    )شامل سه کشور عراق، سوریه و یمن(

 یمن )با رت  ه هش تم در س ال   ، هاداده. بر اساس این های پنجم، ششم و یازدهم قرار دارندرت ه

رت ه ششم در  و 20۹3سوم در سال و(، سوریه )با رت ه بیست20۹2سال  رت ه پنجم در و 20۹3
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در ( 20۹2س ال   دررت  ه ی ازدهم    و 20۹۹در س ال  ( و عراق )ب ا رت  ه نه م    20۹2پایان سال 

 ,Fund for Peaceاز نظر شاخص دولت ورشکسته هستند ) جهانهای کشور بدترین فهرست

آغ از خ واهیم ک رد ک ه      ی مقالعاتی را با الروه ای مش ترک  هانمونه، تحلیل ادامه(. در 2016

و س پس ب ه   اند ی این سه کشور را فراهم کردههادولتکشاندن های الزم برای به شکستینهزم

 الروی تغییر نهادی متمایز هر کدام از این سه کشور خواهیم پرداخت.  

 

 . مسیرهای مشترک6

ای شکست دول ت، دو مس یر غ ارترری دول ت و فس اد و بح ران       مسیر ذکر شده بر 0از میان 

 اصالحات در هر سه کشور عراق، سوریه و یمن مشترک بوده است.  

 

 غارتگری و فساد .6-6

توان د  تا آنج ا ک ه م ی    ؛کندها کم میبخشی دولت فساد از درجه مشروعیت و ا،غارترری و 

های سیاسی را با بحران مشروعیت و مق ولیت جدی مواجه کن د و از ه ر ن وع    ها و نظامدولت

آن که باشد، ث ات و امنیت جوامع را به خقر انداخته و تهدی دی علی ه امنی ت مل ی محس وب      

و رشوه  دهستن ی، دارای فساد باالیعراق، سوریه و یمن(. سه کشور 20: ۹3۱0شود )آجرلو، می

 الملل ی س ازی ب ین  سازمان شفافیتادراک فساد شدت رواج دارد. بر اساس گزارش  ها بهدر آن

در  ،یم ن ب ا نم ره دو و ن یم از ده     ؛۹73رت ه در ، سوریه با نمره دو و نیم از ده، 20۹2در سال 

ر م ورد  کش و  ۹72در بین  فاسدترین کشورها ۹22رت ه  در ؛عراق با نمره دو از ده ؛ و۹70رت ه 

رو ب ه   کنون تا 2002از سال  در این کشورها این گزارش، فساد مالی اساسبر . اندبودهبررسی 

ثیراتی که ان واع مختل ف   أجدا از ت (.Transparency International, 2016) بوده است رشد

ه فساد )شامل فساد سیاسی، فساد اداری، فساد مالی و...( بر عملکرد نهادهای مختلف دارد، آنچ

باع  شده غارترری و فساد، دولت را در این سه کشور به شکست بکشاند، نقش ی اس ت ک ه    

 در تضعیف مشروعیت دولت دارد.  فساد

، ام ا  های دقیقی در مورد میزان مشروعیت دولت در این سه کشور وجود نداردچند دادههر

کار به دلیل تحکیم اقتصاد دولت ی و تس لط دول ت عل وی ب ر      وگسست دولت از مجامع کسب
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سوریه(، تسلط دولت شیعه بر اقلیت بزرگ )عراق( و تسلط دولت متعلق ب ه ی ؛   در اکثریت )

فاس د از حمای ت اقتص ادی و     یف متعدد )یمن( باع  شده تا دول ت ای با طواطایفه بر جامعه

شد. همچن ین، نظ ام اقتص ادی متک ی ب ر      های مهم جامعه نیز برخوردار ن اایدئولوژیکی بخش

بری، فقدان آزادی بیان، فقدان شفافیت در نظ ام اداری، ض عف ش دید    انحصار و م تنی بر سهم

حاکمیت قانون و نظام قضائی ناکارآمد در این کش ورها باع   ش ده ت ا دامن ه و عم ق فس اد        

 ان اقتصادی، سیاسی وبودن فساد دولتی در هر سه کشور، نخ رشدت افزایش پیدا کند. شدیدبه

ط ور  شدن دولت، هم ان سست وضعیتکند. این تهدید در مذه ی خارج از دولت را تهدید می

هایی منجر شد ک ه نظ م سیاس ی مس تقر را     گیری ائتالفر بهار عربی اتفاق افتاد، به شکلکه د

  .(Cordesman, 2015تهدید و دولت را به شکست کشاندند )

 

 های اقتدارگرایمرژبحران اصالحات در  .2-6

ه ای  کشور دارای نظ ام رر آن است که هر سه این پژوهش نشانسوابق سه دولت مورد بررسی 

ویک م،  بیس ت های ای ن س ه کش ور از اوای ل ق رن      بسته هستند. دولت سیاسی تا حدود زیادی

ا ، اق وام و اح زاب ر  ه ا گ روه کار خود قرار داده بودند تا برخی اقدامات اصالحی را در دستور

. با شروع اصالحات )از زمان روی کار آمدن بش ار اس د در س وریه در س ال     دارند نرهراضی 

و  2003، فروپاشی دولت صدام حسین و روی کار آمدن دولت جدید در عراق در س ال  2000

های مختلف ی  یتقوم، احزاب و هاگروه( 2004های داخلی در سال در یمن با شروع برخی نزاع

ه ای  حقوق خود محروم بودند، از این اصالحات استق ال کردند )مانند واکنشکه از بسیاری از 

سوریه(. با این حال، شواهد نش ان   وها در عراق یسن و مث ت کردها در عراق، شیعیان در یمن

دهد که بسیاری از این اصالحات وعده داده شده، عملی نشدند. در ط ی دوران اص الحات،   می

حاکم بر این کشورها تالش کردند تا با تدارک برخی اصالحات اقتصادی، گش ایش   هایبلوک

 در نظام سیاسی را به تعویق بیندازند. 

ت ری از  توزیع برخ ی مواه ب اقتص ادی در می ان طی ف وس یع       با وجوداین باع  شد تا 

زن ی منتق د ب ا و  ه ا گ روه و  اح زاب های اجتماعی، در عمل تنها به تع داد مح دودی از   گروه

(. پیام د شکس ت در   ۹2۹: ۹3۱0ش ود )س ردارنیا و کی انی،     دادهسیاسی پایین اج ازه فعالی ت   
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ی ه ا گ روه  ،متفاوت بوده اس ت. در س وریه   اسی برای هر کدام از این سه کشوراصالحات سی

انتق اد و   ش دت ب ه از رژیم سوریه و اص الحات ظ اهری    ۹«اعالمیه دمشق» انتشاراپوزیسیون با 

جدی و اصالحات تأکید کردند که باع   ش د س ران آن در     یورت انجام گفترودوباره بر ضر

ی اپوزیس یون در دس ام ر   ه ا گ روه ، بازداش ت بازداشت شوند. با وجود سرکوب و  2007سال 

دوباره بر ض رورت انج ام اص الحات     2«اعالمیه دمشق برای تغییر دموکراتی؛»انتشار  با 2007

  (.Landis and Pace, 2006: 55کید کنند )أسیاسی در سوریه ت

ی سنی )به ره ری حزب بع ( بر تم ام  هاگروهمریکا، برخی از آدر عراق تا پیش از حمله 

ی سیاسی و اقتصادی عراق مسلط بودند. با حمل ه آمریک ا ب ه ع راق و س قوط ص دام       هاجن ه

خ وردن  ه م اما به ،شده فراهم شدهای سرکوبحسین، هرچند فضای الزم برای مشارکت گروه

نظمی گسترده و فقدان نظم پیشین و از دست رفتن نظم در کشور، باع  شد تا عراق گرفتار بی

شدن بیش از صد هزار نفر در اولین سال جنگ( از ی؛ سو و تخری ب زیربناه ای   امنیت )کشته

های عمومی، بهداشتی و اقتصادی( از سوی دیرر شود. این دو، عراق اساسی کشور )زیرساخت

شوری فقیر با دولتی قدرتمند به کشوری فقیر با دولتی ضعیف ت دیل کرد. در ی؛ نر اه،  را از ک

این فرآیند که اصالحات را به شکست کشاند و دولت عراق را به دولتی ورشکسته ت دیل کرد، 

 زیر بود.رسیدن دو عامل کلیدی همحاصل به

 گفت توانیم ،جدید: در واقع ها در استقرار نظمیکاییآمرانحالل ارتش عراق و ناتوانی  .۹

ی ه ا ش ورش ها برای م ارزه با ارتش ضعیف عراق آم ده بودن د و ب رای م  ارزه ب ا      یکاییآمر

را داش تند ک ه ب ا     آس ا ب رق سریع و  یانتظار جنر هاآنی نداشتند. ابرنامهمدت در عراق یطوالن

ی د  تأک ع وق ت آمریک ا،  ، وزیر دفارامسفلددونالد د رسید. نحمله گسترده، به اهداف خود خواه

، داردچهارصد هزار س رباز الزم   حکومت صدام حسین،دادن جنگ عراق و شکست کرد کهمی

ها( توانستیم با نیمی از آن )حدود دویست هزار نف ر( جن گ را تم ام کن یم.     یکاییآمرولی ما )

ب رای  س ال،  ارتش ع راق را منح ل و ب یش از ی ؛     هاآنشدن جنگ باع  شد تا تصور بر تمام

ی  اً ب دون حکوم ت    تقرعراق  ،سیس نیروهای جدید امنیتی در عراق ص ر کنند. در این مدتأت

                                                                                                   
1. Damascus Declaration 

2. Damascus Declaration for Democratic Change 
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قدرت در بس یاری از نق اط کش ور ش د      خألیری گشکلمرکزی و ارتش بود. این عامل س ب 

 (.  02-03 :۹3۱4)ناوشکی و احمدیان، 

ی در ع راق:  ی جه اد گ را اس الم ی ه ا گ روه شدن زمینه فک ری الزم ب رای رش د    آماده. 2

ب ا اه داف    یجنر هاآنها این نکته را در نظر نداشتند که حمله به عراق شاید از منظر یکاییآمر

ی اس المی جه ادی، حمل ه ب ه     ه ا گ روه ولی ای ن جن گ در چش م     ،سیاسی و اقتصادی باشد

ی گ را اس الم ی ه ا گ روه شد. حمله آمریکا به عراق زمین ه فک ری فعالی ت    یمداراالسالم تلقی 

یان جهادی مانن د القاع ده همیش ه ب ه آمریک ا و      گرااسالمرا در این کشور فراهم کرد.  جهادی

معتقد بودند آمریکا و غ رب   هاآن. داشتندمذه ی  ین کشور به کشورهای اسالمی، نراهتهاجم ا

جنگ صلی ی بر ضد مسلمانان به راه انداخته و به دن ال از بین بردن اسالم هستند. ای ن درک از  

شدن فضای ذهن ی ب رای ج ذب    ادهروهای آمریکایی در ی؛ کشور اسالمی، باع  آمحضور نی

 ص دام های اخراجی ارتش نیروهای جدید برای م ارزه با آمریکا در عراق شد؛ جریانی که گروه

 (.Hinnebusch, 2007:10نیز از آن استفاده کردند )

ه ای سیاس ی و اقتص ادی زی ادی وج ود دارد.      ین ابرابر ، عراق و سوریهمانند نیز در یمن 

پس از وحدت یم ن  چون  ؛مذه ی در این کشور است -ای قومییلهق بافت  ،ین دلیل آنترمهم

ب و گ روه ب وده و س ایر اق وام ب ه      جنوبی و شمالی، تمام ارکان مهم دولت در دست ی؛ مذه

هایی بود که یناآرامسیاسی، مورد طرد سیاسی قرار گرفته بودند. نتیجه این طرد  مختلفشکال ا

(، ۹جن گ  2ه ا ) آغاز شده بود. بعد از ای ن ن اآرامی   میکودر یمن خصوصاً از اوایل قرن بیست

های رادیکال سیاس ی را  ه، خواستن تالش کرد تا با برگزاری انتخاباتبلوک سیاسی حاکم بر یم

آغاز ش د، مه ار چن ین     20۹۹های جهان عرب در سال با این حال، زمانی که ناآرامی مهار کند.

ها، امید به تغییر در یمن به فشار ب رای  تر از گذشته شد. با آغاز این ناآرامیهایی سختهخواست

ب ردن ب ه   منصور هادی با پناه ،ها از طریق حضور خیابانی انجامید. در این دورانتحقق خواست

اص الحات بودن د را   ه ای معت رک ک ه خواس تار     صدد بود تا زمینه سرکوب گروهعربستان در

 (.  ۹۹0: ۹3۱4نژاد، فراهم کند )مصلی

                                                                                                   
 ادامه داشت. 20۹2تا سال  2004ها از سال های صعده یا شش جنگ. این جنگمعروف به جنگ. ۹
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اما در نتیجه سیاست سرکوب توسط دولت منصور هادی از طریق کم ؛ نظ امی و س پس    

حمله نظامی عربستان به یمن، این کشور به مسیری کشیده شد که ن ه تنه ا تحق ق اص الحات     

اقتص ادی ای ن کش ور نی ز      وهای اجتماعی بلکه با شکست دولت در یمن، بحران ،ناممکن شد

  ۹.تشدید شد

توانست ب ا ت رمیم پیون دهای اجتم اعی دول ت و      اصالحات در هر سه کشور میبنابراین، 

تقویت مش روعیت آن، ق درت عری ان دولت ی را ب ه اقت داری مش روع ت  دیل کن د. شکس ت           

 ن رم دول ت اس ت. وق وع     ت دیل قدرت سخت ب ه اقت دار   فرآینداصالحات به معنای شکست 

تش دید رون د   ان در زمانی که اصالحات در هر سه کشور با شکست مواجه شده ب ود، ب ه   بحر

نظمی سیاسی منجر شد. این بدان معناس ت ک ه تالق ی    مرج و بیوشکست دولت و بروز هرج

های مردمی در بهار عربی با بحران اصالحات، به فروپاشی اقتدار دولت ی  بحران ناشی از خیزش

ی شد. این روند با تخریب هر دو بُعد مشروعیت و کارآم دی دول ت،   سامانی سیاسی منتهو بی

 شکست دولت در این کشورها شد.منجر به 

  

 . مسیرهای خاص2

ه ای مش ترک نی ز    آنها خواهیم پرداخت، برخی زمین ه  هرچند در میان الروهای متمایزی که به

آنچه شکست دولت را در هر کشور متفاوت ب ا کش ور دیر ر     دارد، اما در تحلیل نهاییوجود 

ان د. از  تا حد زیادی آنها را مش خص ک رده   تالفی است که این الروهای متمایزکرده، وجوه اخ

 ،نه به معنای فقدان عوامل مورد اشاره در سایر کش ورها  رو، اشاره به مسیر خاص هر کشوراین

نس ی آن در سایر کشورهاست. ب ه   اهمیتیو کم بلکه به معنای اهمیت ی؛ عامل در ی؛ کشور

ش ان در  بودن عواملی اشاره دارند که با وجود حض ور نس  ی  به غالب ، الروهای متمایزمعنااین 

   سایر کشورها، هر کشور را از کشور دیرر متفاوت کرده است.

                                                                                                   
درصد جمعیت  20درصد،  20منفی درصد، رشد اقتصادی  0یمن با تورم بیش از  (20۹7گزارش بان؛ جهانی ) اساسبر . ۹

شود. ط ق این ترین کشورهای جهان محسوب میهای غذایی، یکی از ضعیفنیازمند کم؛ میلیون نفر( زیر خط فقر و ۹7)

این کشور را به  سال گذشته 2اما روندهای  ،شدنیز کشوری فقیر محسوب می 20۹۹های ق ل از گزارش، هرچند یمن در سال

 ترین کشورهای جهان ت دیل کرده است. ث اتترین و بییکی از ناامن
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 مذهبی و شکست دولت -ی قومیهانزاعگرفتن عراق: شدت. 6-2

مذه ی و زبانی اس ت و ای ن باع       -کشور عراق دارای ساختار متنوع قومیویژه خاورمیانه به

م ذه ی   -ه ای ق ومی  گرفتن نزاعطور کلی، شدت. بهشده استی مختلفی در این منققه هانزاع

ی؛ اما ناکارآمد دموکرات اًتواند به شکست دولت منجر شود که ی؛ رژیم سیاسی نس تزمانی می

ه نس  ت  کارآمدی ب ،نس ت مناسببه قومیتی وجود داشته باشد )مشروعیت در ی؛ جامعه چند

 محلی به این باور برس ند ک ه حکوم ت    های قومی یابرخی از گروه پائین(. اگر با گذشت زمان

کن د،  منافع آنها اق دام م ی   خالفعمیقاً فاسد است یا بیش از حد به ی؛ گروه نزدی؛ است و 

وج ود   وضعیتی ک ه در ع راق ب ا    کنند؛م موجود شورش میرژی علیهمذه ی  -های قومیگروه

 اتفاق افتاد. استقرار نهادهای دموکراتی؛

دو شکاف اص لی ق ومی و م ذه ی وج ود دارد. ب ه لح ای م ذه ی،         در عراق طور کلیبه 

غیرمس لمانان ارمن ی، آش وری و     -شکاف مسلمان تر،و در سقحی پایینشکاف شیعه و سنی )

های ترین شکاف، شکاف اکثریت عرب و اقلیت غیرعرب )کردها( مهمیهودی(، به لحای قومی

شکاف عمده در عراق، با این حال، (. ۹۹4: ۹3۱0فعال در این کشور هستند )سردارنیا و کیانی، 

ت رین من  ع   یاص ل  مس ائل دین ی و م ذه ی   رو، شکاف میان شیعیان و اهل تسنن است. از ای ن 

 ۹دابلی و ایه ای مؤسس ه پ ی   داده ب ر اس اس   رود.یم  شمار کننده نزاع در جامعه عراق بهتغذیه

دهن د.  درصد جمعیت عراق را تشکیل می 30تا  30ها یسندرصد و  70تا  20( شیعیان 20۹2)

در هر دو نظام پادشاهی و جمهوری با محوریت حزب بع  ، ش یعیان را    2003ها تا سال یسن

مسلط بودند. در مقابل، با سرنرونی رژیم ی مهم عراق هاارکاناز قدرت محروم کرده و بر همه 

با در نظر داش تن حق وق اکثری ت،     2004بع  در عراق و تدوین قانون اساسی جدید در سال 

بخش مهمی  ، کنار گذاشته شده و شیعیانها متعلق به آنها بودها از مسندهای اصلی که دههیسن

 از قدرت در عراق را به دست گرفتند.

نزاع اکثریت عرب و اقلیت غیرعرب است. در کشورهایی که درگی ر  دومین نزاع در عراق، 

شود، اغل ب  یمهای که صرف برقراری نظم داخلی و سرکوب شورشیان ینههزاین نزاع هستند، 

                                                                                                   
1. PEW 
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کند. الروی منازع ه  یمهای توسعه انسانی صرف یتفعالهایی است که دولت در ینههزبیشتر از 

(. این شکاف در عراق در س قح  22۹: ۹300موثقی، در این کشورها بیشتر جنگ داخلی است )

ت رکمن،   هایدرصدی کرد و اقلیت۹0-20 ویژهعرب بهدرصدی عرب و اقلیت غیر 70اکثریت 

جریان داشته و در قالب ساختار جمعیت ی ن اهمرون    2و صائ ین ماندایی ۹ایزدی، کاکایی، ش ؛

عرب ی   -اخ تالف ک ردی   آن،ت رین  (. مه م UNPO, 2013شود )یمدر بیشتر نقاط عراق دیده 

مانن د   ؛گ ر ب وده اس ت   است که در قالب اختالفات بین دولت مرکزی و اقلیم کردس تان جل وه  

ق ه  اختالفات بین دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان در مسائلی مانند گسترش مرزه ای منق 

ا ه ا ب   د و تداخل وظایف و ح وزه عملک ری آن  های کرمرگهفدرالی کردی و حیقه وظایف پیش

 نیروی ارتش عراق، فروش نفت و آینده کرکوک.

خ وردن ت وازن ق درت در ع راق ب ه واس قه       هماین اختالفات زمانی به اوج رسید که با به

های غیرعرب عراق، حضور آنها در م  ارزه ب ر   سقوط دولت بع ، امید به تغییر در میان اقلیت

بر نهادهای دموکراتی ؛ ع راق    سر قدرت و ثروت در نظام جدید را تشدید کرد. تسلط شیعیان

اه ل تس نن( و اق وام غیرع رب )خصوص اً       وی ژه ب ه پس از صدام باع  شد تا مذاهب اقلیت )

ه ای ق درت،   توانند بر اهرمکردها( به تدریج به این نتیجه برسند که در نظام جدید، شیعیان می

ه ای مش روعیت   نهادهای سیاسی و اقتصادی کنترل داشته باشند. این به معن ای تض عیف پای ه   

نامه اربی ل در  چند دولت عراق بر اساس توافقهر رد.ببود که از بحران کارآمدی رنج می دولتی

)درخش ه و   یاب د تالش کرد این اختالفات به حداقل ک اهش   20۹0پی انتخابات پارلمانی سال 

ه ای ق ومی و   گرفتن ن زاع ( اما ضعف ساختاری دولت در عراق به شدت۱7-۱0 :۹3۱3ملکی، 

مذه ی منجر شد. این شرایط یعنی بحران همزمان کارآمدی و مشروعیت، محیط مساعدی برای 

های مذه ی آنها در قال ب جدی د   داعش( و بازنمایی خواستهویژه های افراطی )بهبرآمدن گروه

 .ها به معنای آغاز فرآیند شکست دولت بودفراهم کرد. ظهور این گروه

 

 

                                                                                                   
1. Shabak 

2. Sabian Mandaeans 
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 جنگ داخلی و شکست دولت، وقوع های دموکراتیکیهرو و اقتدارسوریه: زوال . 2-2

صدور بیانیه دمشق به عنوان سنگ بنای  و 2000آمدن بشار اسد در سال همزمان با با روی کار 

ه ای سیاس ی   های مختلف به سپهر سیاسی سوریه، امیدهای زی ادی در دل گ روه  ورود جریان

طل ان ه  اص الح ه ای  موکراتی ؛ و وع ده  وجود آورد. سخنرانی بشار با گفتمان دطلب بهاصالح

گرایان متقاعد ش وند  گرا و حتی اسالمسکوال و چپ هایشد تا بسیاری از افراد و جریان باع 

 2003دولت بشار اسد از سال  پیوستهرسیده است. با این حال، حرکت  که عصر اصالحات فرا

طلب و ممنوعی ت  های اصالحهای سیاسی، انسداد رسانهکردن فعالیتراستای محدودبه بعد در 

روی ه ه ای دم وکراتیکی ک ه در      (۹۱۱-204: ۹3۱0های اجتماعی آنه ا )س ردارنیا و آز،   کنش

، را رو های اول حکومت بشار به وجود آمده بودساختار حقوقی دولت وجود داشت و در سال

و م ردم   انداتواننی که نخ ران از توافق بر سر قواعد بازی اجامعهطور کلی، در به زوال برد. به

ب ه   ه ا آنکردن موقعیت نخ ر ان و در نتیج ه مج  ور    کمترین ظرفیت را برای به خقر انداختن

ه ای  های دموکراتی؛ دارند، آغاز اصالحات دموکراتی؛ همیشه با چالشحرکت به سوی رویه

 (. ۹03: ۹3۱3ای همراه است )درخشه و ملکی، بسیار جدی

در دس ت   ص ورت یکپارچ ه  ب ه  قدرت عمالًدموکراتی؛، های در سوریه پس از افول رویه

را نیز برعه ده   ۹. وی که ره ری ج هه پیشرفت ملیقرار گرفتحزب بع  به ره ری بشار اسد 

شود. از نظر ساختار سیاسی این کشور، رئیس جمه ور  دارد، رئیس جمهور کشور محسوب می

و نصب اعضای کابینه شود و عزل کشور و رئیس قوه مجریه محسوب می باالترین مقام رسمی

. کاندیداتوری رئیس جهمور توسط مجلس خل ق و  استوزیری در اختیار وی از جمله نخست

م برای تعیین رئ یس جمه ور   و مردم در رفراندوشود بنا به پیشنهاد ره ر حزب حاکم اعالم می

ر حق وقی ای ن   کنند. در سوریه آنچه باع  زوال رویه دموکراتیکی شد که در ساختاشرکت می

 ب ا وج ود  کشور وجود دارد، نظام اقتدارگرای حاکم بر این کشور است. نظام حاکم بر س وریه  

مثابه رژیم نظامی عمل می کند که تقری اً اقتدار مقل ق در  به ،داشتن انتخابات و عنوان جمهوری

د داشتن حق رای، حق تغییر حکومت را ندارن با وجوددست رئیس جمهور است و شهروندان 

 (. 32: ۹3۱2)باقری و دیرران، 

                                                                                                   
1. National Progressive Front 
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به معنای ضعف مش روعیت و   ،های دموکراتی؛ و توان باالی دولت در سرکوبویهزوال ر

، س رکوب  کارآم دی )ت وان س رکوب( اس ت. دول ت متک ی ب ر پای ه         هقوت برخ ی از وج و  

داشت. رسیدن بهار عربی به سوریه و کم؛ کشورهای منققه به شورش یان   یپذیری باالیآسیب

باع  شد تا توان سرکوب دولت تضعیف ش ود. ای ن ب ه معن ای تش دید همزم ان دو بح ران        

مشروعیت و کارآمدی )دو پایه ث ات سیاسی( و آغاز فرآیند شکست دولت در سوریه بود که با 

منج ر ب ه ب روز جن گ داخل ی و       س ی از بی رون،  های قومی، مذه ی و سیازدن به شکافدامن

 سوریه شد.  در شکست دولت

 

 ی و شکست دولتامنطقهیمن: شورش . 2-3

تر یچیدهپهر روز  کنون تا 2۹سیاسی آن از دهه اول قرن  -یمن کشوری است که اوضاع امنیتی

ی مختل ف ب ا دول ت یم ن     هاجن ششش بار  20۹2تا  2004ی که از سال اگونهبه شده است؛

ربستان( درگی ر  و در حال حاضر با ی؛ دولت دیرر )ع اندشده)علی ع داهلل صالح( وارد جنگ 

اما موقعیت ژئوپ ولیتیکی آن   ،شودفقرترین دولت جهان عرب محسوب می است. با اینکه یمن

دارای ای ن کش ور    ای در خاورمیان ه ق رار گی رد.   ه ای منقق ه  باع  شده تا همواره محل ن زاع 

، حج م ب االی   ه ا آنین ت ر مه م کرده است. یک ی از   زدهشرفتهای است که جهان را یژگیو

ی ط ور ب ه  ؛تسلیحات نظامی در میان مردم و ق ایل است. حمل اسلحه در این کشور آزاد است

 ,Al Qalisiمیلیون نفری یمن وجود دارد ) 22میلیون ق ضه اسلحه در جامعه  20تا 40که بین 

و وابس تری دول ت ب ه     س و ای یمن و وفور سالح در این کشور از ی ؛  ق یله گیویژ(. 2017

را در یم ن   داردامنه هایهو منازع هاشورشیری گشکل، از سوی دیرر های خاص قومیبخش

 محتمل ساخته است.  

ای در یم ن  ه ای منقق ه  ب ودن ش ورش  های اخیر، بالقوهشده تا در سال این وضعیت باع 

در دو مسیر بالفعل ش ده   های محلی(از سالح برای تصاحب قدرت توسط گروه)یعنی استفاده 

و این کشور را به دام جنگ داخلی بکشاند: شورش برای گشایش نظام و گذار به دموکراسی و 

و در قالب به ار   20۹۹مسیر اول، مشابه اتفاقاتی بود که از سال  شورش بر سر تصاحب قدرت.

ن وع   دلی ل ب ه   خاورمیان ه )و یم ن(  ای ن ن وع ش ورش در    بود. عربی در خاورمیانه آغاز شده 
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به دلیل اینک ه خاورمیان ه   است.  ههای پدرساالر، دیکتاتوری یا ن ود دموکراسی رخ دادحکومت

های سیاسی بس ته هس تند،   اغلب کشورها دارای نظام جهان است که در آنجزو معدود مناطق 

ری داشته است؛ گذار ب ه دموکراس ی ک ه ب ه     موج گذار به دموکراسی در این منققه شدت بیشت

ه ای بس یاری هم راه ب وده     دلیل فقدان بسترهای اقتصادی و اجتماعی الزم برای گذار، با تنش

است. در یمن، دولت متکی به برخی از ق ایل در معرک هجوم اقوام و ق ایلی قرار گرف ت ک ه   

نظ ام و مش ارکت بیش تر در    به واسقه امیدهای حاصل از بهار عربی، خواستار گشایش بیش تر  

 قدرت شده بودند. 

س از م وج دوم از   و زمین ه  از قدرت باع  خروج علی ع داهلل صالح هااین موج از شورش

ک ه مج  ور ب ه    داد که گروهی  در یمن رخزمانی  شورش از مسیر دوم ها در یمن شد.شورش

دن ال رسیدن به قدرت به خروج از قدرت بودند )مانند طرفداران حکومت علی ع داهلل صالح( 

 . در مقابل، حکوم ت مس تقر در ص نعا )حکوم ت منص ور     برآمدندهای مسلحانه راه حرکتاز 

ق درت خ ود را    ،ایی جن گ منقق ه  اندازراهبردن به عربستان و هادی( نیز تالش کرد تا با پناه

(. نزاع ب ر س ر تص احب س هم بیش تری از ق درت       0۹:  ۹3۱0حفظ کند )نیاکوئی و اعجازی، 

ای را باز کرد که به آغاز جنگ داخلی در ای ن کش ور   های منققهسیاسی در یمن، مسیر شورش

تضعیف نهاد دول ت و شکس ت    منجر بهشدن این دو مسیر شورش، در نهایت انجامید. طوالنی

 (.Sharp, 2015: 1آن شد )

 

 گیرینتیجه
فرآیندی است که در طول دو دهه اخیر آغاز شده و همچنان ادامه  شکست دولت در خاورمیانه

ورشکسته شوند. طرح ی؛ تعریف دقی ق و   یمختلفو دالیل  هاتوانند به شیوهها میدولتدارد. 

فراگیر از شکست دولت، با توجه به تنوع تجربیات، کاری به غایت دشوار است. با ای ن ح ال،   

این است ک ه می ان دی دگاهی ک ه در آن،      ،چیزی که برای تعریف شکست دولت حیاتی است

برن د و دی دگاه   ر م ی ای از دالیل عمومی را برای همه یا بیشتر موارد شکست دولت به کادسته

دیرری است و بر ای ن م ن ا، ه ر    دولت دالیل شکست هر دولت متفاوت با  ،که در آن یمخالف

ت الش   نظرات مشترک را پی دا کن یم.  مورد از شکست دولت، منحصر به فرد است، برخی نققه
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 بر اساس رویکرد نهادی، شکست دولت در سه کشور ع راق، س وریه و  این مقاله بر آن بوده تا 

ه ای در  تحلی ل دول ت  کنیم که یمن را تحلیل کند. بر اساس این چارچوب تحلیلی، فرک می

آنه ا تنه ا از مس یر شناس ایی      هایی ب رای جل وگیری از شکس ت   حال ورشکستری و یافتن راه

 کنند.  هایی ممکن است که ث ات را ایجاد میای از نهادها و انریزهدسته

ش ود. در ای ن مقال ه، ب ه     ها، ث ات نیز تض عیف م ی  و انریزهاز این نظر، با تغییر این نهادها 

مقاله ای ن  . هدف بودتعدادی از الروهای نهادی تغییر اشاره شد که فرجام آنها، شکست دولت 

تواند به شکست دولت منجر شود را ی ؛ ب ه ی ؛ ب ه ص ورت      که همه مسیرهایی که مین ود 

، همری بر این امر داللت دارند که هر مختلفهای های و تاریخ. دولتکندجامع و کامل احصا 

ه ای پ ژوهش نش ان    یافت ه  .ه استمسیر شکست دولت، اجزاء و عناصر منحصر به فردی داشت

ی اد  « مس یرهای شکس ت  »ب ه عن وان    ه ا ک ه از آن  الروی شکست دولت 0که از میان  دهدمی

ترک شکس ت  فساد و بح ران اص الحات، مس یرهای مش      و شود، دو عامل غارترری دولتمی

در  اند. همچنین، مسیرهای متم ایز شکس ت نی ز   دولت در کشورهای عراق، سوریه و یمن بوده

ترکیب عوامل مشترک با روند شکست دولت را تسهیل کردند. که  وجود داشتند این سه کشور

ه ای ع راق، س وریه و یم ن     عوامل منحصر به فرد در هر کشور، مسیرهای شکس ت دول ت   و

 .بررسی شد

مذه ی اتفاق افتاد  -های قومیبه واسقه تشدید نزاعدر عراق شکست دولت بر این اساس، 

. در سوریه، شکست دول ت  استفرهنری این کشور  -های خاص اجتماعیکه حاصل خصلت

ار دول ت  های دموکراتی؛ و اف ول اقت د  به دلیل روندهای نزدی؛ به دو دهه اخیر در زوال رویه

ای آغاز ش د، دول ت در مس یر شکس ت ق رار      زمانی که شورش منققه اتفاق افتاد. در یمن نیز

عامل شکست دولت در برخ ی کش ورهای خاورمیان ه باع        0رو، تشدید همه گرفت. از این

ه ای  دول ت تع داد نس  تاً زی اد    ای ب ا  ب ه منقق ه   آنهای بیشتر در منققه و ت  دیل  بروز بحران

ها درگیر دولت ورشکسته خواهن د  تا مدت رسد این سه کشوربه نظر می ورشکسته شده است.

ه ای تروریس تی در ع راق و    های داخلی موجود در یمن و از ب ین رف تن گ روه   بود. پایان نزاع

ث اتی و بازگشت دول ت ب ه وض عیت دول ت ق وی نیس ت. در ای ن        سوریه، به معنای پایان بی
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ان برق رار  کشورها، عوامل اصلی مس یرهای مش ترک و متم ایز ب رای شکس ت دول ت، همچن        

 اند. مانده

 ،یافته و دولت قدرتمند قرار بریرن د مسیر ث ات داخلی، جامعه توسعه دراینکه این کشورها 

روریس تی در ای ن کش ورها برق رار     ه ای ت بستری به شرایقی دارد که پس از س رکوب گ روه  

ن در مسیر کاهش و از بین رف ت  در صورتی که عوامل مشترک و متمایز شکست دولتشود. می

 .امیدوار بوداین سه کشور  برای متفاوت با گذشته ایآینده به توانقرار بریرند، می
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