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مقدمه
هرچند میتوان سابقه ورشکستری دولتها را به قرنها پیش بازگرداند ،اما تنه ا در س اله ای
پس از جنگ سرد بود که مفهوم «دولت ورشکسته» ۹مورد توجه دس تهای از اندیش مندان ق رار
گرفت .برای دولت های ورشکسته تعاریف گوناگونی ارائه شده است ،ولی بیشتر کسانی که در
این حوزه کار کردهان د ،دول ت ورشکس ته را در براب ر دول ته ای موف ق تعری ف م یکنن د.
دولت های موفق به وظیفه معمول خود عمل میکنند .این دولتها بر مرزه ا و جمعی ت خ ود
کنترل و با دیرر دولتها روابط دیپلماتی؛ دارند .آن ها انحصار اعمال مشروع قدرت و توانایی
تأمین خدمات عمومی را برای شهروندانش ان دارن د .در مقاب ل ،دول ته ای ورشکس ته ای ن
شاخصها را ندارند یا در این زمینهه ا بس یار ض عیف عم ل م یکنن د ( Ehrnreich, 2005:

 .)1160آنها نه کامالً بر ابزار خشونت کنترل دارند؛ نه میتوانند صلح و ث ات و رشد اقتصادی
را برای شهروندانشان تضمین کنند و نه میتوانند به شهروندان خ ود خ دمات ک افی را ارائ ه
دهند.
بر اساس زنجیره توسعه دولتهای ناکارآمد ،میتوان آنها را به دولتهای ضعیف ،شکننده
و ورشکسته تقسیم کرد .در سالهای پس از جنگ سرد و در عصر استعمارزدایی ،این دولتها
در ابتدا در منققه آفریقا ظاهر شدهاند .در آن زم ان در منقق ه خاورمیان ه دول ته ایی وج ود
داشت که عموماً ارائهکننده بخشی از خدمات اجتماعی ،تضمینکننده سقحی از امنیت و بیش تر
وابسته به کم؛های خارجی یا درآمدهای حاصل از فروش منابع ط یعی بودن د .ب ا آغ از ق رن
بیستو یکم ،خاورمیانه نیز وارد عص ر جدی دی از تح والت ش د ک ه در نتیج ه آن ،برخ ی از
دولتهای ضعیف این منققه به سمت دولتهای شکننده و سپس دولتهای ورشکس ته گ ذار
کردند .این مقاله تالش میکند با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به این پرسش پاسخ ده د
که مهمترین شاخصهای دولت ورشکسته در منققه خاورمیانه کدامن د؟ ب رای پاس خ ب ه ای ن
سؤال ،سه نمونه مقالعاتی سوریه ،عراق و یمن بررسی شدهاند .با مقالعه این سه نمونه ،در این
مقاله به بررسی عوامل مشترک و ویژه ایجادکننده این گذار پرداخته میشود.
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الف .پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه دولت های ورشکسته در منققه خاورمیانه و به طور مشخص در عراق ،سوریه
و یمن در چند س ال گذش ته ش کل گرفت ه ،مقالع ات زی ادی در م ورد دالی ل ورشکس تری
دولتهای این سه کشور انجام نشده است .مرور برخی از مقالعات انجامشده در این مورد نی ز
نشان میدهد که اغلب آنها فاقد الروی تحلیلی منسجمی برای بررسی پدیده شکست دولت در
خاورمیانه بودهاند؛ ضعفی که نوشتار حاضر تالش دارد با بررسی دالیل شکست دولت از منظر
تحلیل نهادی ،گامی در جهت رفع آن بردارد .در ادامه به برخی از مهمترین مقالعات انجامشده
در این زمینه اشاره میشود.
یزدانفام در مقاله «دولتهای شکننده و امنیت انسانی» با استفاده از روش توص یفی -تحلیل ی
به بررسی نظری شاخصهای دولتهای شکننده پرداخته و تأثیراتی که دولت شکننده ب ر امنی ت
انسانی داشته را بررسی کرده است .یافتههای مقاله مذکور نشان میدهد که دولتهای شکننده ب ه
دلیل ناتوانی در ارائه خدمات عمومی و انجام کارهای رایج حکومتی در حوزه امنیت و توسعه ،به
بح ران امنی ت انس انی در جوام ع تح ت حکوم ت خ ود دام ن م یزنن د (ی زدانف ام.)۹300 ،
نورمحمدی ،جوکار و فرجی در مقاله «بررسی چالشهای دولت -ملتسازی در یم ن» ت الش
کردهاند به این سؤال که مهمترین چالشهای پیش روی فرآیند دول ت -مل تس ازی در یم ن
چیست ،پاسخ دهند .یافتههای این مقاله نشان میدهد دو گونه چالش داخل ی (باف ت ق یل های،
وجود تمایزات فرهنری در شمال و جنوب و شکلنررفتن هویت ملی منسجم) و چ الشه ای
خارجی (دخالت عربستان و ایاالت متحده) مانع اصلی دولت -ملتسازی در یمن ش ده اس ت
(نورمحمدی و دیرران .)۹3۱2
موسوینیا در مقاله «خاورمیانه و چالش دولتهای ورشکسته از دیدگاه امنیت ب ینالملل ی»
به بررسی تهدیدات برخاسته از دولتهای ورشکسته برای جامعه بینالملل در سالهای پس از
جنگ جهانی دوم پرداخته است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که جنگ سرد و فروپاش ی
نظام دوقق ی باع

ایجاد دولتهای ورشکسته در خاورمیانه و گسترش تروریسم ش ده اس ت

(موسوینیا .)۹3۱0 ،یزدانی و قاسمی در مقاله «تحلیلی بر دول ت ورشکس ته در لی ی» ت الش
کردهاند به این سؤال که لی ی بعد از انقالب در چه شرایقی با پدیده ورشکستری روبهرو ش ده

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  08تابستان 97

630

است؟ پاسخ دهند .یافتههای این تحقیق نشان م یده د رش د ناهنج اریه ا و نابس امانیه ای
سیاسی و اجتماعی باع

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

کوالیی و اک ری در مقاله «دولت شکننده در عراق و امنیت زنان» به این سؤال ک ه چرون ه
امنیت زنان در اثر بحران و شکنندگی دولت عراق با تهدید روبهرو شده است؟ پاس خ دادهان د.
نتایج این مقاله نشان میدهد آنچه س ب تشدید ناامنی زنان در عراق شده اس ت ،بح رانه ایی
مانند شکلگیری داعش ،درگیریهای منققهای ،ضعف دولت مرکزی ،ناتوانی اعمال ق درت در
بخشهای مختلف برای حل مسالمتآمیز اختالفها موجب تشدید ناامنی علیه زنان در ع راق
شده است.

ب .چارچوب نظری -مفهومی
 .6مفهومشناسی دولت ورشکسته
اصقالح «دولت ورشکسته» بهعنوان ی؛ مفهوم در اوایل دهه نود میالدی در گفتمان دانشراهی
و سیاسی رواج پیدا ک رد .ای ن اص قالح توس ط «هلم ن» ۹و «راتن ر» 2تح ت عن وان «نج ات
دولتهای ورشکسته» 3مقرح شد .به نظر آنها ،مفهوم دولت ورشکس ته ب ه خ وبی م یتوان د
بیانکننده شرایقی باشد که در آن ،زیرساختهای حکومتی دولت به صورت ج دی فروریخت ه
است ( .)Hashi, 2015: 2پس از واقعه  ۹۹سپتام ر  200۹دولت ورشکسته ب هعن وان خق ری
قابل توجه برای جامعه بینالمللی به گفتارها و نوشتارها درباره امنیت بینالمللی راه یافت .ال ته
این پدیده تنها مربوط به دوره کنونی نیست و از هنرام برپاشدن سازمانی به نام دولت در س ده
شانزدهم میالدی ،جامعه بینالملل همواره شاهد دولتهای رو به فروپاشی بوده است .اما آنچه
باع

شد تا ای ن مفه وم در ق رن بیس تویک م پررن گت ر از گذش ته در جس تارهای امنیت ی

خودنمایی کند ،دگرگونیهای است که در جهان رخ داده است (موسوینیا.)203 :۹3۱0 ،

1. Helman
2. Ratner
3. Saving Failed States
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به طور کلی ،میتوان دو ویژگی عمومی کارآمدی ۹و مشروعیت 2را ب هعن وان ال زام ث ات
دولتها برشمرد .کارآمدی دولت اشاره به وضعیتی دارد که در آن دولت میتواند وظایف خود
مانند تحقق امنیت ،ارتقای رشد اقتصادی ،ق انونگ ذاری و سیاس تگ ذاری و ارائ ه خ دمات
اجتماعی را به خوبی انجام دهد ( .)Dogan, 2002: 123مشروعیت دول ت نی ز ب ه وض عیتی
اشاره دارد که در آن اعمال و اقدامات دولت در نظر نخ ران و مردم عادی به عن وان اق داماتی
«به حق» یا «موجه» از نظر هنجارهای اجتم اعی غال ب در جامع ه ارزی ابی ش وند ( Dogan,

 .)2002: 116بنابراین ،ی؛ دولت میتواند از نظر افزایش درآمدها و تأمین امنیت ،واقعاً دولتی
کارآمد باشد ،اما این وظایف را از طریق کاربرد خشونت خودسرانه انجام دهد و از ای نرو ،ب ا
فقدان مشروعیت مواجه باشد .در مقابل ،دولت دیر ری م یتوان د فراگی ر و گش وده ب ه روی
شهروندان باشد و در چارچوب قانون عمل کند و بر این م نا ،اقدامات آن با مشروعیت هم راه
باشد ،اما نتواند بر سر سیاستها اجماع ایجاد کند؛ جلوی خشونت را بری رد؛ ی ا نتوان د رش د
اقتصادی و خدمات اجتماعی را فراهم کند و از اینرو ،با فقدان کارآمدی مواجه باشد.
استدالل اصلی مقاله حاضر این است که دولتهای ورشکسته دولتهایی هستند که هر دو
ویژگی کارآمدی و مشروعیت را از دست دادهاند یا در هر دوی این مولفهها بهشدت ضعیف و
آسیبپذیر هستند.
 .2رویکردی نهادی به شکست دولت
پژوهشررانی که در زمینه شکستهای دولت از جمله بروز انق البه ا ،جن گه ای داخل ی و
انحقاط اقتصادی تحقیق میکنند ،رویکردهای متفاوتی داشتهان د .یک ی از ای ن رویکرده ا ،ب ر
شرایط بلندمدت و عمیقاً ریشهدار در درون جامعه متمرکز است .در این رویکرد که میتوان آن
را «رویکرد تاریخی» 3نامید ،به مواردی از جمله وجود ح دی از اعتم اد ی ا س رمایه اجتم اعی
ایجادشده در طول دورههای بلندمدت (کلمن۹377 ،؛ فوکویام ا۹37۱ ،؛ پاتن ام)۹300 ،؛ وج ود
حدی از نابرابری اقتصادی مستمر در طول ده هه ا ی ا ق رنه ا ( ;Acemoglu et al., 2001
1. Effectiveness
2. legitimacy
3. Historical Approach
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 )Engerman and Sokoloff, 2002؛ وجود گسلهای قومی ی ا م ذه ی ط والنیم دتی ک ه
جامعه را تکه تکه کرده ( )Horowitz, 1985؛ یا شرایط ساختاری که منجر به نزاع میان دولت
و نخ رانش شده (اسکاچپول )۹3۱0 ،اشاره میشود .این بح

مقرح شده که کشورهایی که از

چنین ضعفهایی رنج میبرند و نمیتوانند آنقدر کارآمد باشند که از منابعش ان اس تفاده کنن د،
متحمل اقتصادهای ضعیف و در حال زوالی میشوند و از دولتهای دیرر عقب میمانند.
ترکیب زوال بلندمدت و رقابت با دولتهای دیرر باع

بروز کشمکشهای فزاینده و شکست

دولت میشود .این ویژگیهای بلندمدت جوامع میتواند الروهای اجتماعی مه م و خقرن اکی
که باع

شکست دولت میشوند ،را مشخص کنند.

در رویکرد دوم که میتوان آن را «رویک رد سیاس تی» ۹نامی د ،ش اخصه ای دول ته ای
ورشکسته 2مشخص شده است .بنیاد ص لح 3ای ن ش اخصه ا را مش خص و نش ریه سیاس ت
خارجی 4نیز گزارشهای ساالنه آن را منتشر میکند .این رویکرد درصدد مشخصکردن تع داد
زیادی از متغیرهای متفاوت است که هر کدام از آنها در آسیبپذیرکردن دول ت و شکس ت آن
سهمی دارند .با این حال ،صرف تهیه فهرستی از عوامل دخی ل در شکس ت دول ت ،مش خص
نمیکند که این عوامل چقور با هم ترکیب میشوند یا وزن هر کدام از آنه ا و نقش ی ک ه در
شکست دولت دارند ،چقدر است .از اینرو ،شاخصهای شکست دولت عمدتاً نقش فهرس تی
از مواردی دارند که برای جلب توجه سیاس تگ ذاران در ارزی ابی توان اییه ای دول ت تهی ه
شدهاند.
ارزش این فهرست از شاخصها تنها به این امر محدود میشود که راهنمایی برای پاسخ به
این سؤال هستند که برای تقویت دولت یا در وضعیتی که شکست دولت در حال وقوع اس ت،
برای غل ه آن چه تغییرات یا فرآیندهایی را باید از طریق درانداختن سیاس ته ا دن ال ک رد و
نس ت به این سیاستها واکنش نشان داد .مدلهای بیث اتی تعی ینش ده توس ط «گ روه ک اری

1. Policy Approach
2. Failed States Index
3. Fund for peace
4. Foreign Policy
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بیث اتی سیاسی )Goldstone et al., 2005( »۹وزن عوامل متفاوتی که احتماالً کموبیش باع
شکست دولت میشوند را مشخص میکنند .با این حال ،این م دل پ یشبین یکنن ده نی ز تنه ا
عواملی که دولتها را در مقابل بحرانها آسیبپذیر میکنند ،مشخص میکن د .م دل ف وق ن ه
راهنمایی برای فهم فرآیندهای پویایی است که از طریق آنه ا شکس ته ای دول ته ا آغ از
میش ود و ن ه اطالع اتی در ای ن م ورد م یده د ک ه چرون ه ت والی برخ ی از روی دادها در
شکستهای دولت پدیدار میشود.
رویکرد سوم را محققانی اتخاذ کردهاند که تمرکزشان بر تأثیر نهادها بر رفتاره ای روزم ره
است .در دیدگاه محقق ان «نه ادگرای جدی د( »2ن ور۹377 ،،؛ )Brinton and Nee, 1998
نهادهایی که افراد در زیر لوای آنها زندگی میکنند ،رفتار آنها را ش کل م یدهن د .نهاده ای
خوب ،موجد رفتار خوب و ایجادکننده جوامع مرفه هستند و نهادهای بد ،موج د رفت ار ب د و
ایجادکننده جوامع فقیر هستند .بنابراین ،نهادگرایان جدی د ای ن بح

را مق رح م یکنن د ک ه

دگرگونی در نهادها میتواند در مدت نس تاً کوتاهی به دگرگونی در رفتارها -رفت ار خ وب ی ا
رفتار بد -بینجامد .دلیل تأثیر نهادها این اس ت ک ه ب ه اف راد و گ روهه ا انری زه م یدهن د ت ا
ایج اد انری زهه ای

فعالیت های مشخصی را دن ال کنند .از اینرو ،دگرگونی در نهاده ا باع
جدید شده و این انریزههای جدید ،رفتارهای متفاوتی را موجب میشوند.

برای نمونه ،اتحاد یوگسالوی به عنوان ی؛ کش ور چن دقومیتی ص لحدوس ت را نهاده ای
کمونیستی حفظ کردند که در طول دهها سال در دوران جنگ سرد ،جوزف تیتو 3آنها را شکل
داد .حزب کمونیست تیتو به همه گروههای قومی یوگسالوی اجازه داده ب ود ت ا در حکمران ی
کشور نقش مهمی داشته باشند .با وجود این ،زمانی ک ه تیت و از دنی ا رف ت ،نس ل جدی دی از
سیاستمداران ملیگرا در مواجهه با بحرانهای اقتصادی بزرگ تالش کردند تا نهاده ای کش ور
را بهگونهای از نو شکل دهند که در آنها بر هویتهای قومی و مذه ی تأکید ش ود و تأس یس
 :Political Instability Task Force.1این گروه که در ابتدا گروه کاری شکست دولت ( State Failure Task
 )Forceنامیده میشد ،نام پروژهای تحقیقاتی است که دولت آمریکا حامی مالی آن است .وظیفه گروه پژوهشرران پروژه فوق
این است که در مورد نزاعهای سیاسی داخلی مهمی که در نهایت باع

شکست دولت میشود ،تحقیق کنند.
2. New institutionalist
3. Josip Tito
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نهادهای سیاسی و نظامی بر پایه اینگونه هویتها انجام گیرد .نتیجه این اقدامات چی زی ج ز
بروز شکست بزرگ دولت همراه با جن گ داخل ی و کش تار جمع ی ن ود ( Weingast and

.)Figueiredo,1999
ال ته حتی نهادگرایان جدید هم بر این باورند که نهادها به آسانی تغییر نم یکنن د .گری
( )2002این بح

ف۹

را مقرح کرده که نهادها را باید به عنوان الروهای خودتقویتی رفتار 2در نظر

گرفت؛ چون انریزههایی که عموماً مشوق تداوم است را تقوی ت و روحی ه تغیی ر را تض عیف
میکنند .مختلشدن چشمریر الروهای خودتقویتی نهادها یا تغییر ای ن الروه ای خودتق ویتی،
برای تغییر نهادها ضروری است .با این تحوالت ،انریزههای جدی د و نهاده ای جدی د امک ان
رشد پیدا میکنند .بنابراین ،تحلیل دولته ای در ح ال ورشکس تری و ی افتن راهه ایی ب رای
جلوگیری از شکست آنها تنها از مسیر شناسایی دستهای از نهادها و انریزههایی ممک ن اس ت
که ث ات را ایجاد میکنند .از این نظر ،با تغییر این نهادها و انریزهها ،ث ات نیز تضعیف میشود.
در ادامه به تعدادی از الروهای نهادی تغییر اشاره میشود ک ه فرج ام آنه ا ،شکس ت دول ت
است.
 .3پنج الگوی نهادی تغییر و شکست دولت
عامترین فرآیندهایی که در نهایت به شکست دولت م یانجامن د ،پ نج مس یر اص لی را ش امل
میشوند .در هر کدام از این مسیرها ،پیامهایی از دولت به جامعه فرستاده میشود م نی بر اینکه
کارآمدی یا مشروعیت حکومت به شکل چشمریری تغییر یافته یا در شرف تغیی ر اس ت .ای ن
پیامها ،انریزههای گروههای مختلف در مورد ادامه پذیرش اقتدار دولت را تغییر میدهن د .ای ن
الروها ع ارتند از (:)Goldstone, 2008
 .۹شدتگرفتن نزاعهای قومی یا مذه ی (مانند یوگسالوی و ل نان)؛
 .2غارترری دولت و فساد (مانند نیکاراگوئه و فیلیپین)؛
 .3شورش منققهای یا شورش مسلحانه (مانند کلم یا و ویتنام)؛
1. Grief
2. Self-reinforcing patterns
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 .4زوال رویههای دموکراتی؛ ،افول اقتدار دولت و وقوع جنگ داخلی یا کودتا (مانند نیجریه و
نپال)؛
 .0بحران اصالحات در رژیمهای اقت دارگرا (مانن د ان دونزی در دوران حکوم ت س وهارتو و
اتحاد جماهیر شوروی در دوران گورباچف).
روشن است که در دنیای واقعی معموالً هیچکدام از این الروها به صورت اشکال «خ الص
و ناب» وجود ندارند .برای نمونه ،سقوط اتحاد جماهیر شوروی بیشتر بهدلیل بحران اصالحات
و در واکنش به تالشهای گورباچف برای به ود مح وبیت و کارآمدی حزب کمونیست اتف اق
افتاد .با این حال ،این تالشها باع

تشدید نزاعهای مل یگرای ان ب ر س ر کنت رل روس یه ب ر

سرزمین های منققه بالتی؛ و آسیای مرکزی شد .ال ته غارترری دولت (فساد حزب کمونیس ت
در دوران برژنف) نیز موضوعی مرت ط با این فروپاشی بود.
در تمام این سناریوها ،دولت مشروعیت یا کارآمدی یا هر دوی آنها را در نظر کل مردم ی ا
گروههای اجتماعی خاص یا گروههای محلی از دست میدهد .در سه نمون ه ع راق ،س وریه و
یمن که در این مقاله بهعنوان نمونه موردی به آنها پرداخته شده ،نشان داده میشود که در ه ر
کدام از این کشورها ،کدام الروی نهادی تغییر غالب بوده است .برای توضیح بهتر منقق ح اکم
بر این سه نمونه ،کار را با الروهای مشترکی آغاز میکنیم که در هر سه کشور (و به طور کل ی
در بسیاری از کشورهای منققه خاورمیانه) وجود داشته است .سپس به الروی منحصر به فرد و
غالب در هر کشور خواهیم پرداخت .این شیوه تحلیل ،بهترین راه برای شناسایی مشکالت عام
و در مرت ه بعد ،مسائل خ اص کش ورهای منقق ه خاورمیان ه اس ت؛ مس ائلی ک ه م یتوانن د
دولتهای این منققه را به شکست بکشانند.

ج .شکست دولت در عراق ،سوریه و یمن
ط ق دادههای بنیاد صلح ،یازده کشور اول ورشکسته جه ان در دو منقق ه آفریق ا و خاورمیان ه
(شامل سه کشور عراق ،سوریه و یمن) ق رار دارن د .س ه کش ور ورشکس ته خاورمیان های در
رت ههای پنجم ،ششم و یازدهم قرار دارند .بر اساس این دادهها ،یمن (با رت ه هش تم در س ال
 20۹3و رت ه پنجم در سال  ،)20۹2سوریه (با رت ه بیستوسوم در سال  20۹3و رت ه ششم در
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پایان سال  )20۹2و عراق (ب ا رت ه نه م در س ال  20۹۹و رت ه ی ازدهم در س ال  )20۹2در
فهرست بدترین کشورهای جهان از نظر شاخص دولت ورشکسته هستند ( Fund for Peace,

 .)2016در ادامه ،تحلیل نمونههای مقالعاتی را با الروه ای مش ترک آغ از خ واهیم ک رد ک ه
زمینههای الزم برای به شکستکشاندن دولتهای این سه کشور را فراهم کردهاند و س پس ب ه
الروی تغییر نهادی متمایز هر کدام از این سه کشور خواهیم پرداخت.
 .6مسیرهای مشترک
از میان  0مسیر ذکر شده برای شکست دول ت ،دو مس یر غ ارترری دول ت و فس اد و بح ران
اصالحات در هر سه کشور عراق ،سوریه و یمن مشترک بوده است.
 .6-6غارتگری و فساد
غارترری و فساد از درجه مشروعیت و ا ،بخشی دولتها کم میکند؛ تا آنج ا ک ه م یتوان د
دولتها و نظامهای سیاسی را با بحران مشروعیت و مق ولیت جدی مواجه کن د و از ه ر ن وع
آن که باشد ،ث ات و امنیت جوامع را به خقر انداخته و تهدی دی علی ه امنی ت مل ی محس وب
میشود (آجرلو .)20 :۹3۱0 ،سه کشور عراق ،سوریه و یمن ،دارای فساد باالیی هستند و رشوه
در آنها به شدت رواج دارد .بر اساس گزارش ادراک فساد سازمان شفافیتس ازی ب ینالملل ی
در سال  ،20۹2سوریه با نمره دو و نیم از ده ،در رت ه ۹73؛ یم ن ب ا نم ره دو و ن یم از ده ،در
رت ه ۹70؛ و عراق با نمره دو از ده؛ در رت ه  ۹22فاسدترین کشورها در بین  ۹72کش ور م ورد
بررسی بودهاند .بر اساس این گزارش ،فساد مالی در این کشورها از سال  2002تا کنون رو ب ه
رشد بوده است ( .)Transparency International, 2016جدا از تأثیراتی که ان واع مختل ف
فساد (شامل فساد سیاسی ،فساد اداری ،فساد مالی و )...بر عملکرد نهادهای مختلف دارد ،آنچه
باع

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

فساد در تضعیف مشروعیت دولت دارد.
هرچند دادههای دقیقی در مورد میزان مشروعیت دولت در این سه کشور وجود ندارد ،ام ا
گسست دولت از مجامع کسبوکار به دلیل تحکیم اقتصاد دولت ی و تس لط دول ت عل وی ب ر
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اکثریت (در سوریه) ،تسلط دولت شیعه بر اقلیت بزرگ (عراق) و تسلط دولت متعلق ب ه ی ؛
طایفه بر جامعهای با طوایف متعدد (یمن) باع

شده تا دول ت فاس د از حمای ت اقتص ادی و

ایدئولوژیکی بخشهای مهم جامعه نیز برخوردار ن اشد .همچن ین ،نظ ام اقتص ادی متک ی ب ر
انحصار و م تنی بر سهمبری ،فقدان آزادی بیان ،فقدان شفافیت در نظ ام اداری ،ض عف ش دید
حاکمیت قانون و نظام قضائی ناکارآمد در این کش ورها باع

ش ده ت ا دامن ه و عم ق فس اد

بهشدت افزایش پیدا کند .شدیدبودن فساد دولتی در هر سه کشور ،نخ ران اقتصادی ،سیاسی و
مذه ی خارج از دولت را تهدید میکند .این تهدید در وضعیت سستشدن دولت ،هم انط ور
که در بهار عربی اتفاق افتاد ،به شکلگیری ائتالفهایی منجر شد ک ه نظ م سیاس ی مس تقر را
تهدید و دولت را به شکست کشاندند (.)Cordesman, 2015
 .6-2بحران اصالحات در رژیمهای اقتدارگرا
سوابق سه دولت مورد بررسی این پژوهش نشانرر آن است که هر سه کشور دارای نظ امه ای
سیاسی تا حدود زیادی بسته هستند .دولتهای ای ن س ه کش ور از اوای ل ق رن بیس تویک م،
اقدامات اصالحی را در دستورکار خود قرار داده بودند تا برخی گ روهه ا ،اق وام و اح زاب را
راضی نره دارند .با شروع اصالحات (از زمان روی کار آمدن بش ار اس د در س وریه در س ال
 ،2000فروپاشی دولت صدام حسین و روی کار آمدن دولت جدید در عراق در س ال  2003و
در یمن با شروع برخی نزاعهای داخلی در سال  )2004گروهها ،احزاب و قومیتهای مختلف ی
که از بسیاری از حقوق خود محروم بودند ،از این اصالحات استق ال کردند (مانند واکنشه ای
مث ت کردها در عراق ،شیعیان در یمن و سنیها در عراق و سوریه) .با این حال ،شواهد نش ان
میدهد که بسیاری از این اصالحات وعده داده شده ،عملی نشدند .در ط ی دوران اص الحات،
بلوکهای حاکم بر این کشورها تالش کردند تا با تدارک برخی اصالحات اقتصادی ،گش ایش
در نظام سیاسی را به تعویق بیندازند.
این باع

شد تا با وجود توزیع برخ ی مواه ب اقتص ادی در می ان طی ف وس یعت ری از

گروههای اجتماعی ،در عمل تنها به تع داد مح دودی از اح زاب و گ روهه ای منتق د ب ا وزن
سیاسی پایین اج ازه فعالی ت داده ش ود (س ردارنیا و کی انی .)۹2۹ :۹3۱0 ،پیام د شکس ت در
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اصالحات سیاسی برای هر کدام از این سه کشور متفاوت بوده اس ت .در س وریه ،گ روهه ای
اپوزیسیون با انتشار «اعالمیه دمشق» ۹از رژیم سوریه و اص الحات ظ اهری ب هش دت انتق اد و
دوباره بر ضرورت انجام گفتروی جدی و اصالحات تأکید کردند که باع

ش د س ران آن در

سال  2007بازداشت شوند .با وجود سرکوب و بازداش ت ،گ روهه ای اپوزیس یون در دس ام ر
 2007با انتشار «اعالمیه دمشق برای تغییر دموکراتی؛» 2دوباره بر ض رورت انج ام اص الحات
سیاسی در سوریه تأکید کنند (.)Landis and Pace, 2006: 55
در عراق تا پیش از حمله آمریکا ،برخی از گروههای سنی (به ره ری حزب بع ) بر تم ام
جن ههای سیاسی و اقتصادی عراق مسلط بودند .با حمل ه آمریک ا ب ه ع راق و س قوط ص دام
حسین ،هرچند فضای الزم برای مشارکت گروههای سرکوبشده فراهم شد ،اما بهه مخ وردن
نظم پیشین و از دست رفتن نظم در کشور ،باع

شد تا عراق گرفتار بینظمی گسترده و فقدان

امنیت (کشتهشدن بیش از صد هزار نفر در اولین سال جنگ) از ی؛ سو و تخری ب زیربناه ای
اساسی کشور (زیرساختهای عمومی ،بهداشتی و اقتصادی) از سوی دیرر شود .این دو ،عراق
را از کشوری فقیر با دولتی قدرتمند به کشوری فقیر با دولتی ضعیف ت دیل کرد .در ی؛ نر اه،
این فرآیند که اصالحات را به شکست کشاند و دولت عراق را به دولتی ورشکسته ت دیل کرد،
حاصل بههمرسیدن دو عامل کلیدی زیر بود.
 .۹انحالل ارتش عراق و ناتوانی آمریکاییها در استقرار نظم جدید :در واقع ،میتوان گفت
آمریکایی ها برای م ارزه با ارتش ضعیف عراق آم ده بودن د و ب رای م ارزه ب ا ش ورشه ای
طوالنیمدت در عراق برنامهای نداشتند .آنها انتظار جنری سریع و ب رقآس ا را داش تند ک ه ب ا
حمله گسترده ،به اهداف خود خواهند رسید .دونالد رامسفلد ،وزیر دفاع وق ت آمریک ا ،تأکی د
میکرد که جنگ عراق و شکستدادن حکومت صدام حسین ،چهارصد هزار س رباز الزم دارد،
ولی ما (آمریکایی ها) توانستیم با نیمی از آن (حدود دویست هزار نف ر) جن گ را تم ام کن یم.
تصور بر تمامشدن جنگ باع

شد تا آنها ارتش ع راق را منح ل و ب یش از ی ؛س ال ،ب رای

تأسیس نیروهای جدید امنیتی در عراق ص ر کنند .در این مدت ،عراق تقری اً ب دون حکوم ت

1. Damascus Declaration
2. Damascus Declaration for Democratic Change
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مرکزی و ارتش بود .این عامل س ب شکلگیری خأل قدرت در بس یاری از نق اط کش ور ش د
(ناوشکی و احمدیان.)02-03 :۹3۱4 ،
 .2آمادهشدن زمینه فک ری الزم ب رای رش د گ روهه ای اس المگ رای جه ادی در ع راق:
آمریکایی ها این نکته را در نظر نداشتند که حمله به عراق شاید از منظر آنها جنری ب ا اه داف
سیاسی و اقتصادی باشد ،ولی ای ن جن گ در چش م گ روهه ای اس المی جه ادی ،حمل ه ب ه
داراالسالم تلقی میشد .حمله آمریکا به عراق زمین ه فک ری فعالی ت گ روهه ای اس المگ رای
جهادی را در این کشور فراهم کرد .اسالمگرایان جهادی مانن د القاع ده همیش ه ب ه آمریک ا و
تهاجم این کشور به کشورهای اسالمی ،نراه مذه ی داشتند .آنها معتقد بودند آمریکا و غ رب
جنگ صلی ی بر ضد مسلمانان به راه انداخته و به دن ال از بین بردن اسالم هستند .ای ن درک از
حضور نیروهای آمریکایی در ی؛ کشور اسالمی ،باع

آمادهشدن فضای ذهن ی ب رای ج ذب

نیروهای جدید برای م ارزه با آمریکا در عراق شد؛ جریانی که گروههای اخراجی ارتش ص دام
نیز از آن استفاده کردند (.)Hinnebusch, 2007:10
در یمن نیز مانند عراق و سوریه ،ن ابرابریه ای سیاس ی و اقتص ادی زی ادی وج ود دارد.
مهمترین دلیل آن ،بافت ق یلهای قومی -مذه ی در این کشور است؛ چون پس از وحدت یم ن
جنوبی و شمالی ،تمام ارکان مهم دولت در دست ی؛ مذهب و گ روه ب وده و س ایر اق وام ب ه
اشکال مختلف مورد طرد سیاسی قرار گرفته بودند .نتیجه این طرد سیاسی ،ناآرامیهایی بود که
در یمن خصوصاً از اوایل قرن بیستویکم آغاز شده بود .بعد از ای ن ن اآرامیه ا ( 2جن گ،)۹
بلوک سیاسی حاکم بر یمن تالش کرد تا با برگزاری انتخابات ،خواستههای رادیکال سیاس ی را
مهار کند .با این حال ،زمانی که ناآرامیهای جهان عرب در سال  20۹۹آغاز ش د ،مه ار چن ین
خواستههایی سختتر از گذشته شد .با آغاز این ناآرامیها ،امید به تغییر در یمن به فشار ب رای
تحقق خواستها از طریق حضور خیابانی انجامید .در این دوران ،منصور هادی با پناهب ردن ب ه
عربستان درصدد بود تا زمینه سرکوب گروهه ای معت رک ک ه خواس تار اص الحات بودن د را
فراهم کند (مصلینژاد.)۹۹0 :۹3۱4 ،

 .۹معروف به جنگهای صعده یا شش جنگ .این جنگها از سال  2004تا سال  20۹2ادامه داشت.
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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
ناممکن شد ،بلکه با شکست دولت در یمن ،بحرانهای اجتماعی و اقتص ادی ای ن کش ور نی ز
تشدید

شد۹.

بنابراین ،اصالحات در هر سه کشور میتوانست ب ا ت رمیم پیون دهای اجتم اعی دول ت و
تقویت مش روعیت آن ،ق درت عری ان دولت ی را ب ه اقت داری مش روع ت دیل کن د .شکس ت
اصالحات به معنای شکست فرآیند ت دیل قدرت سخت ب ه اقت دار ن رم دول ت اس ت .وق وع
بحران در زمانی که اصالحات در هر سه کشور با شکست مواجه شده ب ود ،ب ه تش دید رون د
شکست دولت و بروز هرجومرج و بینظمی سیاسی منجر شد .این بدان معناس ت ک ه تالق ی
بحران ناشی از خیزشهای مردمی در بهار عربی با بحران اصالحات ،به فروپاشی اقتدار دولت ی
و بیسامانی سیاسی منتهی شد .این روند با تخریب هر دو بُعد مشروعیت و کارآم دی دول ت،
منجر به شکست دولت در این کشورها شد.
 .2مسیرهای خاص
هرچند در میان الروهای متمایزی که به آنها خواهیم پرداخت ،برخی زمین هه ای مش ترک نی ز
وجود دارد ،اما در تحلیل نهایی آنچه شکست دولت را در هر کشور متفاوت ب ا کش ور دیر ر
کرده ،وجوه اختالفی است که این الروهای متمایز تا حد زیادی آنها را مش خص ک ردهان د .از
اینرو ،اشاره به مسیر خاص هر کشور نه به معنای فقدان عوامل مورد اشاره در سایر کش ورها،
بلکه به معنای اهمیت ی؛ عامل در ی؛ کشور و کماهمیتی نس ی آن در سایر کشورهاست .ب ه
این معنا ،الروهای متمایز به غالببودن عواملی اشاره دارند که با وجود حض ور نس یش ان در
سایر کشورها ،هر کشور را از کشور دیرر متفاوت کرده است.

 .۹بر اساس گزارش بان؛ جهانی ( )20۹7یمن با تورم بیش از  0درصد ،رشد اقتصادی منفی  20درصد 20 ،درصد جمعیت
( ۹7میلیون نفر) زیر خط فقر و نیازمند کم؛های غذایی ،یکی از ضعیفترین کشورهای جهان محسوب میشود .ط ق این
گزارش ،هرچند یمن در سالهای ق ل از  20۹۹نیز کشوری فقیر محسوب میشد ،اما روندهای  2سال گذشته این کشور را به
یکی از ناامنترین و بیث اتترین کشورهای جهان ت دیل کرده است.
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 .2-6عراق :شدتگرفتن نزاعهای قومی -مذهبی و شکست دولت
خاورمیانه بهویژه کشور عراق دارای ساختار متنوع قومی -مذه ی و زبانی اس ت و ای ن باع
نزاعهای مختلفی در این منققه شده است .بهطور کلی ،شدتگرفتن نزاعه ای ق ومی -م ذه ی
زمانی میتواند به شکست دولت منجر شود که ی؛ رژیم سیاسی نس تاً دموکراتی؛ اما ناکارآمد
در ی؛ جامعه چندقومیتی وجود داشته باشد (مشروعیت به نس ت مناسب ،کارآمدی به نس ت
پائین) .اگر با گذشت زمان برخی از گروههای قومی یا محلی به این باور برس ند ک ه حکوم ت
عمیقاً فاسد است یا بیش از حد به ی؛ گروه نزدی؛ است و خالف منافع آنها اق دام م یکن د،
گروههای قومی -مذه ی علیه رژیم موجود شورش میکنند؛ وضعیتی ک ه در ع راق ب ا وج ود
استقرار نهادهای دموکراتی؛ اتفاق افتاد.
بهطور کلی در عراق دو شکاف اص لی ق ومی و م ذه ی وج ود دارد .ب ه لح ای م ذه ی،
شکاف شیعه و سنی (و در سقحی پایینتر ،شکاف مسلمان -غیرمس لمانان ارمن ی ،آش وری و
یهودی) ،به لحای قومی ،شکاف اکثریت عرب و اقلیت غیرعرب (کردها) مهمترین شکافهای
فعال در این کشور هستند (سردارنیا و کیانی .)۹۹4 :۹3۱0 ،با این حال ،شکاف عمده در عراق،
شکاف میان شیعیان و اهل تسنن است .از ای نرو ،مس ائل دین ی و م ذه ی اص لیت رین من ع
تغذیهکننده نزاع در جامعه عراق بهشمار م یرود .ب ر اس اس دادهه ای مؤسس ه پ یایدابلی

و۹

( )20۹2شیعیان  20تا  70درصد و سنیها  30تا  30درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهن د.
سنیها تا سال  2003در هر دو نظام پادشاهی و جمهوری با محوریت حزب بع

 ،ش یعیان را

از قدرت محروم کرده و بر همه ارکانهای مهم عراق مسلط بودند .در مقابل ،با سرنرونی رژیم
بع

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

سنیها از مسندهای اصلی که دههها متعلق به آنها بود ،کنار گذاشته شده و شیعیان بخش مهمی
از قدرت در عراق را به دست گرفتند.
دومین نزاع در عراق ،نزاع اکثریت عرب و اقلیت غیرعرب است .در کشورهایی که درگی ر
این نزاع هستند ،هزینههای که صرف برقراری نظم داخلی و سرکوب شورشیان میشود ،اغل ب
1. PEW
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بیشتر از هزینههایی است که دولت در فعالیتهای توسعه انسانی صرف میکند .الروی منازع ه
در این کشورها بیشتر جنگ داخلی است (موثقی .)22۹ :۹300 ،این شکاف در عراق در س قح
اکثریت  70درصدی عرب و اقلیت غیرعرب بهویژه ۹0-20درصدی کرد و اقلیتهای ت رکمن،
ایزدی ،کاکایی ،ش ؛ ۹و صائ ین ماندایی 2جریان داشته و در قالب ساختار جمعیت ی ن اهمرون
در بیشتر نقاط عراق دیده میشود ( .)UNPO, 2013مه مت رین آن ،اخ تالف ک ردی -عرب ی
است که در قالب اختالفات بین دولت مرکزی و اقلیم کردس تان جل وهگ ر ب وده اس ت؛ مانن د
اختالفات بین دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان در مسائلی مانند گسترش مرزه ای منقق ه
فدرالی کردی و حیقه وظایف پیشمرگههای کرد و تداخل وظایف و ح وزه عملک ری آنه ا ب ا
نیروی ارتش عراق ،فروش نفت و آینده کرکوک.
این اختالفات زمانی به اوج رسید که با بههمخ وردن ت وازن ق درت در ع راق ب ه واس قه
سقوط دولت بع  ،امید به تغییر در میان اقلیتهای غیرعرب عراق ،حضور آنها در م ارزه ب ر
سر قدرت و ثروت در نظام جدید را تشدید کرد .تسلط شیعیان بر نهادهای دموکراتی ؛ ع راق
پس از صدام باع

شد تا مذاهب اقلیت (ب هوی ژه اه ل تس نن) و اق وام غیرع رب (خصوص اً

کردها) به تدریج به این نتیجه برسند که در نظام جدید ،شیعیان میتوانند بر اهرمه ای ق درت،
نهادهای سیاسی و اقتصادی کنترل داشته باشند .این به معن ای تض عیف پای هه ای مش روعیت
دولتی بود که از بحران کارآمدی رنج میبرد .هرچند دولت عراق بر اساس توافقنامه اربی ل در
پی انتخابات پارلمانی سال  20۹0تالش کرد این اختالفات به حداقل ک اهش یاب د (درخش ه و
ملکی )۱7-۱0 :۹3۱3 ،اما ضعف ساختاری دولت در عراق به شدتگرفتن ن زاعه ای ق ومی و
مذه ی منجر شد .این شرایط یعنی بحران همزمان کارآمدی و مشروعیت ،محیط مساعدی برای
برآمدن گروههای افراطی (بهویژه داعش) و بازنمایی خواستههای مذه ی آنها در قال ب جدی د
فراهم کرد .ظهور این گروهها به معنای آغاز فرآیند شکست دولت بود.

1. Shabak
2. Sabian Mandaeans
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 .2-2سوریه :زوال اقتدار و رویههای دموکراتیک ،وقوع جنگ داخلی و شکست دولت
همزمان با با روی کار آمدن بشار اسد در سال  2000و صدور بیانیه دمشق به عنوان سنگ بنای
ورود جریانهای مختلف به سپهر سیاسی سوریه ،امیدهای زی ادی در دل گ روهه ای سیاس ی
اصالحطلب بهوجود آورد .سخنرانی بشار با گفتمان دموکراتی ؛ و وع دهه ای اص الحطل ان ه
باع

شد تا بسیاری از افراد و جریانهای سکوال و چپگرا و حتی اسالمگرایان متقاعد ش وند

که عصر اصالحات فرا رسیده است .با این حال ،حرکت پیوسته دولت بشار اسد از سال 2003
به بعد در راستای محدودکردن فعالیتهای سیاسی ،انسداد رسانههای اصالحطلب و ممنوعی ت
کنشهای اجتماعی آنه ا (س ردارنیا و آز )۹۱۱-204 :۹3۱0 ،روی ه ه ای دم وکراتیکی ک ه در
ساختار حقوقی دولت وجود داشت و در سالهای اول حکومت بشار به وجود آمده بود ،را رو
به زوال برد .بهطور کلی ،در جامعهای که نخ ران از توافق بر سر قواعد بازی ناتواناند و م ردم
کمترین ظرفیت را برای به خقر انداختن موقعیت نخ ر ان و در نتیج ه مج ورکردن آنه ا ب ه
حرکت به سوی رویههای دموکراتی؛ دارند ،آغاز اصالحات دموکراتی؛ همیشه با چالشه ای
بسیار جدیای همراه است (درخشه و ملکی.)۹03 :۹3۱3 ،
در سوریه پس از افول رویههای دموکراتی؛ ،عمالً قدرت ب هص ورت یکپارچ ه در دس ت
حزب بع

به ره ری بشار اسد قرار گرفت .وی که ره ری ج هه پیشرفت ملی ۹را نیز برعه ده

دارد ،رئیس جمهور کشور محسوب میشود .از نظر ساختار سیاسی این کشور ،رئیس جمه ور
باالترین مقام رسمی کشور و رئیس قوه مجریه محسوب میشود و عزل و نصب اعضای کابینه
از جمله نخستوزیری در اختیار وی است .کاندیداتوری رئیس جهمور توسط مجلس خل ق و
بنا به پیشنهاد ره ر حزب حاکم اعالم میشود و مردم در رفراندوم برای تعیین رئ یس جمه ور
شرکت میکنند .در سوریه آنچه باع

زوال رویه دموکراتیکی شد که در ساختار حق وقی ای ن

کشور وجود دارد ،نظام اقتدارگرای حاکم بر این کشور است .نظام حاکم بر س وریه ب ا وج ود
داشتن انتخابات و عنوان جمهوری ،بهمثابه رژیم نظامی عمل می کند که تقری اً اقتدار مقل ق در
دست رئیس جمهور است و شهروندان با وجود داشتن حق رای ،حق تغییر حکومت را ندارند
(باقری و دیرران.)32 :۹3۱2 ،
1. National Progressive Front
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زوال رویههای دموکراتی؛ و توان باالی دولت در سرکوب ،به معنای ضعف مش روعیت و
قوت برخ ی از وج وه کارآم دی (ت وان س رکوب) اس ت .دول ت متک ی ب ر پای ه س رکوب،
آسیبپذیری باالیی داشت .رسیدن بهار عربی به سوریه و کم؛ کشورهای منققه به شورش یان
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
دامنزدن به شکافهای قومی ،مذه ی و سیاس ی از بی رون ،منج ر ب ه ب روز جن گ داخل ی و
شکست دولت در سوریه شد.
 .3-2یمن :شورش منطقهای و شکست دولت
یمن کشوری است که اوضاع امنیتی -سیاسی آن از دهه اول قرن  2۹تا کنون هر روز پیچیدهتر
شده است؛ بهگونهای که از سال  2004تا  20۹2شش بار جن شهای مختل ف ب ا دول ت یم ن
(علی ع داهلل صالح) وارد جنگ شدهاند و در حال حاضر با ی؛ دولت دیرر (عربستان) درگی ر
است .با اینکه یمن فقرترین دولت جهان عرب محسوب میشود ،اما موقعیت ژئوپ ولیتیکی آن
باع

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

ویژگیهای است که جهان را شرفتزده کرده است .یک ی از مه مت رین آنه ا ،حج م ب االی
تسلیحات نظامی در میان مردم و ق ایل است .حمل اسلحه در این کشور آزاد است؛ ب هط وری
که بین  40تا 20میلیون ق ضه اسلحه در جامعه  22میلیون نفری یمن وجود دارد ( Al Qalisi,

 .)2017ویژگی ق یله ای یمن و وفور سالح در این کشور از ی ؛ س و و وابس تری دول ت ب ه
بخشهای خاص قومی از سوی دیرر ،شکلگیری شورشها و منازعههای دامنهدار را در یم ن
محتمل ساخته است.
این وضعیت باع

شده تا در سالهای اخیر ،بالقوهب ودن ش ورشه ای منقق های در یم ن

(یعنی استفاده از سالح برای تصاحب قدرت توسط گروههای محلی) در دو مسیر بالفعل ش ده
و این کشور را به دام جنگ داخلی بکشاند :شورش برای گشایش نظام و گذار به دموکراسی و
شورش بر سر تصاحب قدرت .مسیر اول ،مشابه اتفاقاتی بود که از سال  20۹۹و در قالب به ار
عربی در خاورمیانه آغاز شده بود .ای ن ن وع ش ورش در خاورمیان ه (و یم ن) ب ه دلی ل ن وع
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حکومت های پدرساالر ،دیکتاتوری یا ن ود دموکراسی رخ داده است .به دلیل اینک ه خاورمیان ه
جزو معدود مناطق جهان است که در آن اغلب کشورها دارای نظامهای سیاسی بس ته هس تند،
موج گذار به دموکراسی در این منققه شدت بیشتری داشته است؛ گذار ب ه دموکراس ی ک ه ب ه
دلیل فقدان بسترهای اقتصادی و اجتماعی الزم برای گذار ،با تنشه ای بس یاری هم راه ب وده
است .در یمن ،دولت متکی به برخی از ق ایل در معرک هجوم اقوام و ق ایلی قرار گرف ت ک ه
به واسقه امیدهای حاصل از بهار عربی ،خواستار گشایش بیش تر نظ ام و مش ارکت بیش تر در
قدرت شده بودند.
این موج از شورشها باع

خروج علی ع داهلل صالح از قدرت و زمین هس از م وج دوم از

شورشها در یمن شد .شورش از مسیر دوم زمانی در یمن رخ داد که گروهی ک ه مج ور ب ه
خروج از قدرت بودند (مانند طرفداران حکومت علی ع داهلل صالح) به دن ال رسیدن به قدرت
از راه حرکتهای مسلحانه برآمدند .در مقابل ،حکوم ت مس تقر در ص نعا (حکوم ت منص ور
هادی) نیز تالش کرد تا با پناهبردن به عربستان و راهاندازی جن گ منقق های ،ق درت خ ود را
حفظ کند (نیاکوئی و اعجازی .)0۹ : ۹3۱0 ،نزاع ب ر س ر تص احب س هم بیش تری از ق درت
سیاسی در یمن ،مسیر شورشهای منققهای را باز کرد که به آغاز جنگ داخلی در ای ن کش ور
انجامید .طوالنیشدن این دو مسیر شورش ،در نهایت منجر به تضعیف نهاد دول ت و شکس ت
آن شد (.)Sharp, 2015: 1

نتیجهگیری
شکست دولت در خاورمیانه فرآیندی است که در طول دو دهه اخیر آغاز شده و همچنان ادامه
دارد .دولتها میتوانند به شیوهها و دالیل مختلفی ورشکسته شوند .طرح ی؛ تعریف دقی ق و
فراگیر از شکست دولت ،با توجه به تنوع تجربیات ،کاری به غایت دشوار است .با ای ن ح ال،
چیزی که برای تعریف شکست دولت حیاتی است ،این است ک ه می ان دی دگاهی ک ه در آن،
دستهای از دالیل عمومی را برای همه یا بیشتر موارد شکست دولت به کار م یبرن د و دی دگاه
مخالفی که در آن ،دالیل شکست هر دولت متفاوت با دولت دیرری است و بر ای ن م ن ا ،ه ر
مورد از شکست دولت ،منحصر به فرد است ،برخی نققهنظرات مشترک را پی دا کن یم .ت الش
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این مقاله بر آن بوده تا بر اساس رویکرد نهادی ،شکست دولت در سه کشور ع راق ،س وریه و
یمن را تحلیل کند .بر اساس این چارچوب تحلیلی ،فرک میکنیم که تحلی ل دول ته ای در
حال ورشکستری و یافتن راههایی ب رای جل وگیری از شکس ت آنه ا تنه ا از مس یر شناس ایی
دستهای از نهادها و انریزههایی ممکن است که ث ات را ایجاد میکنند.
از این نظر ،با تغییر این نهادها و انریزهها ،ث ات نیز تض عیف م یش ود .در ای ن مقال ه ،ب ه
تعدادی از الروهای نهادی تغییر اشاره شد که فرجام آنها ،شکست دولت بود .هدف مقاله ای ن
ن ود که همه مسیرهایی که میتواند به شکست دولت منجر شود را ی ؛ ب ه ی ؛ ب ه ص ورت
جامع و کامل احصا کند .دولتهای و تاریخهای مختلف ،همری بر این امر داللت دارند که هر
مسیر شکست دولت ،اجزاء و عناصر منحصر به فردی داشته است .یافت هه ای پ ژوهش نش ان
میدهد که از میان  0الروی شکست دولته ا ک ه از آن ب ه عن وان «مس یرهای شکس ت» ی اد
میشود ،دو عامل غارترری دولت و فساد و بح ران اص الحات ،مس یرهای مش ترک شکس ت
دولت در کشورهای عراق ،سوریه و یمن بودهاند .همچنین ،مسیرهای متم ایز شکس ت نی ز در
این سه کشور وجود داشتند که روند شکست دولت را تسهیل کردند .با ترکیب عوامل مشترک
و عوامل منحصر به فرد در هر کشور ،مسیرهای شکس ت دول ته ای ع راق ،س وریه و یم ن
بررسی شد.
بر این اساس ،شکست دولت در عراق به واسقه تشدید نزاعهای قومی -مذه ی اتفاق افتاد
که حاصل خصلتهای خاص اجتماعی -فرهنری این کشور است .در سوریه ،شکست دول ت
به دلیل روندهای نزدی؛ به دو دهه اخیر در زوال رویههای دموکراتی؛ و اف ول اقت دار دول ت
اتفاق افتاد .در یمن نیز زمانی که شورش منققهای آغاز ش د ،دول ت در مس یر شکس ت ق رار
گرفت .از اینرو ،تشدید همه  0عامل شکست دولت در برخ ی کش ورهای خاورمیان ه باع
بروز بحرانهای بیشتر در منققه و ت دیل آن ب ه منقق های ب ا تع داد نس تاً زی اد دول ته ای
ورشکسته شده است .به نظر میرسد این سه کشور تا مدتها درگیر دولت ورشکسته خواهن د
بود .پایان نزاعهای داخلی موجود در یمن و از ب ین رف تن گ روهه ای تروریس تی در ع راق و
سوریه ،به معنای پایان بی ث اتی و بازگشت دول ت ب ه وض عیت دول ت ق وی نیس ت .در ای ن
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کشورها ،عوامل اصلی مس یرهای مش ترک و متم ایز ب رای شکس ت دول ت ،همچن ان برق رار
ماندهاند.
اینکه این کشورها در مسیر ث ات داخلی ،جامعه توسعهیافته و دولت قدرتمند قرار بریرن د،
بستری به شرایقی دارد که پس از س رکوب گ روهه ای تروریس تی در ای ن کش ورها برق رار
میشود .در صورتی که عوامل مشترک و متمایز شکست دولت در مسیر کاهش و از بین رف تن
قرار بریرند ،میتوان به آیندهای متفاوت با گذشته برای این سه کشور امیدوار بود.

منابع
اسکاچپول ،تدا ( )۹3۱0دولتها و انقالبهای اجتماعی ،ترجمه مجید روئین تن ،نشر سروش.
آجرلو ،حسین (« )۹3۱0تحوالت سوریه :ریشهها و چشماندازها» ،فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،سال هجدهم ،شماره .3
باقری ،علی ،جمشید خلقی و ع دالرضا فتحی (« )۹3۱2تح والت سیاس ی س وریه :م انی ،رون د و پیچی دگیه ا» ،فصللنامه
پژوهشهای راهبردی سیاست ،دوره  ،۹شماره .4
پاتنام ،رابرت ( )۹300دموکراسی و سنتهای مدنی ،ترجمه محمد تقی دلفروز ،انتشارات روزنامه سالم.
پروین ،خیراله و محمدصادق فقفوری (« )۹3۱۹اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملتها :مقالعه موردی س وریه» ،فصللنامه
مطالعات حقوق بشر اسالمی ،سال اول ،شماره .2
درخشه ،جالل و محمد مهدی ملکی (« )۹3۱3موانع دموکراتیزهشدن عراق پس از سقوط ص دام» ،جستارهای سیاسی معاصر،
شماره ( ۹پیاپی .)۹۹
سردارنیا ،خلیلاله و فائزه کیانی (« )۹3۱0تحلیل بحران سوریه از منظر شکافهای اجتماعی» ،فصلنامه جامعهشناسی سیاسلی
جهان اسالم ،دوره  ،4شماره .0
فوکویاما ،فرانسیس ( )۹37۱پایان نظم (سرمایة اجتماعی و حفظ آن) ،ترجمة غالم ع اس توسلی ،انتشارات جامعه ایرانیان.
کوالیی ،الهه و زی ا اک ری (« )۹3۱2دولت شکننده در عراق و امنیت زنان» ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،47شماره .۹
موثقی ،احمد ( )۹300جنبشهای اسالمی معاصر ،انتشارات سمت.
موسوینیا ،سید رضا (« )۹3۱0خاورمیانه و چالش دولتهای ورشکسته از دیدگاه امنیت بینالملل» ،فصلنامه اطالعات سیاسی
ل اقتصادی ،سال بیست و پنجم ،شماره .203
ناوشکی ،حسین و قدرت احمدیان (« )۹3۱4عوامل قدرتیابی داعش در عراق» ،فصلنامه علوم سیاسی ،دوره  ،۹0شماره .72
نور ،،داگالس ( )۹377نهادها ،تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی ،ترجمه محمدرضا معینی ،انتشارات سازمان م دیریت و
برنامهریزی کشور.
نورمحمدی ،مرتضی ،مهدی جوکار و محمدرضا فرجی (« )۹3۱2بررسی چالشه ای دول ت -مل تس ازی در یم ن» ،مجلله
سیاست دفاعی ،سال بیست و یکم ،شماره .04

نیاکوئی ،سید امیر و احسان اعجازی (« )۹3۱0واکاوی بحران امنیتی در یمن :علل و زمینهها ( ،)20۹۹ 20۹2فصلنامه تحقیقات
سیاسی بین المللی ،دوره  ،0شماره .20
یزدانفام ،محمود (« )۹300دولتهای شکننده و امنیت انسانی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،دوره  ،۹2شماره .42
یزدانی ،عنایتاهلل و مصقفی قاسمی (« )۹3۱0تحلیلی بر دولت ورشکسته در لی ی» ،فصلنامه دولتپژوهی ،دوره  ،2شماره .2

617

تحلیل نهادی دولتهای ورشکسته در خاورمیانه

Acemoglu, D. S. Johnson and J. Robinson (2001) The colonial origins of comparative development: An
empirical investigation. American Economic Review, Vol. 91, No. 5.
Al Qalisi, Mohammed (2017) “Awash with weapons, Yemen’s gun culture puts children in harm’s way”,
The National, https://www.thenational.ae/world/awash-with-weapons-yemen-s-gun-culture-putschildren-in-harm-s-way-1.65753
Brinton, M. and V. Nee (1998) The new institutionalism in sociology, Stanford, CA: Stanford
University Press.
Carlsan, Lavs and Rainer Bruggemann (2012) The Failed stats index offers More than Justa Simple
Ranking, springer Science, Bu siness Media B.V.
Cordesman, Anthony (2015) ISIS and “Failed State Wars” in Syria and Iraq, Working Draft, Center for
Strategic and International Studies (CSIS).
Dogan, Mattei (2002) “Conceptions of Legitimacy”, in: Mary Hawkesworth and Maurice Kogan (Eds.),
Encyclopedia of government and politics, Volume I, London and New York: Routledge, pp. 116- 126.
Ehrnreich, Rosa (2005) “Failed states, or the state as Failure”, The University of Chicago Lam Reriew,
Vol. 72, No. 4.
Engerman, S. L. and K. L. Sokoloff (2002) Institutions, factor endowments, and paths of development in
the New World, Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, No. 3, pp. 217-232.
Fund for Peace (2016) “Fragile States Index”, http://fsi.fundforpeace.org
Goldstone, Jack A. (2008) “Pathways to State Failure”, Conflict Management and Peace Science, Vol.
25.
Goldstone, Jack A., J. Ulfelder, T. R. Gurr, M. G. Marshall, R. H. Bates, D. L. Epstein, M. Woodward,
and M. Lustik (2005) “A global model for assessing political instability”, Annual Meeting of the
American Political Science Association, Washington D.C.
Greif, A. (2006) Institutions and the path to the modern economy, Cambridge: Cambridge University
Press.
Hannebusch, Raymond (2007) “The US Invasion of Iraq: Explanations and Implications and Critique”,
Critical Middle Eastern Studies, Vol. 16.
Hashi, M. O. (2015) “The Failed- State Paradigm and Implications for Politics and Practices of
Intrernational Security”, An International Journal of Somali Studies, Vol. 14, No. 1, 1-16.
Horowitz, D. (1985) Ethnic groups in conflict, Berkeley, CA: University of California Press.
http://www.worldbank.org/en/country/yemen
Landis, Joshua and Joe Pace (2006) “The Syrian Opposition”, The Washington Quarterly, Vol. 30, No.
1, pp/ 45-68.
Sharp, Jeremy M. (2015) Yamen: civil war and Regional Intervention, Congressional Research Service,
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf
Steil, Jennifer (2011) Descending into Despair, world Policy journal, Vol. 28, No. 3.
Transparency International (2016) Corruption Perceptions Index 2016, https://www.transparency.org/
news/feature/corruption_perceptions_index_2016
UNPO (2013) “Ethnic Minorities and Religious Groups in Iraq”, http://unpo.org/article/16061
Weingast, B., and R. de Figueiredo (1999) Rationality of fear: Political opportunism and ethnic conflict,
In J. Snyder and B. Walter (Eds.), Military intervention in civil wars, New York: Columbia
University Press.

