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 چکیده 

اواخر  جنبش از  که  اعتراضی  بر    2010های  در  را  خاورمیانه  از  وسیعی  بخش 
الگوهای دولت  بخش دی نو  گرفت، بنیادین در  از   ن ی ابودگی  تحولی    جوامع پس 

با  دوره مزبور  تحوالت  دولتی،  سطح  در  بود.  ناکامی  و  ضعف  از  متناوبی  های 
همراه شده است.    کشورهای واقع در این منطقهساختار  هایی از تحول در  نشانه

این   تادر  شده  تالش  سوریه  گذار    پژوهش  و  شبعراق  به  دولت  در    دولتهاز 
شده که در این   های شناساییدولتمقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبه

المللی  ون شناسایی بینهایی چاند دارای ویژگیپژوهش مورد توجه قرار گرفته
قدرت  به اعمال  بحران  و  مشروعیت  بحران  سیاسی،  موجودیت  یک  عنوان 

جریان با  مواجهه  در  مفرط  ضعف  مفروض،  قلمروی  در  های  انحصاری 
های خارجی  طلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرتجدایی
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ویژه سقوط  هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و به
آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از    2003صدام در سال  

  شودیمطرح م  ارتباط  ن ی که در ا  یپرسشآغاز شد.    2011های اعتراضی  جنبش
عراق و  در  و فرسایش دولت    دولتیهبه شب  یدولت وضعیت  گذار از  که  است    نی ا

از  سوریه   برپس  را  عربی  مؤلفه  بهار  میاساس چه  این  ؟  کرد  نییتب  توانهایی 
دولت درصدد آزمون  در مورد شبه  رفعت   عمادگیری از رهیافت  پژوهش با بهره

های مشارکت، مشروعیت و  دولت و بحران  ـ   این فرضیه است که »ضعف ملت
نقش کنار  در  زمینههویت  خارجی  بازیگران  فاز  آفرینی  به  دولت  ورود  ساز 

اسشبه شده  سوریه  و  عراق  در  توصیفی «.  تدولت  پژوهش،  و    ـ   روش  تبیینی 
 ای انجام گرفته است.  ها نیز با روش کتابخانهگردآوری داده

 . اسالمیدولت، فرسایش دولت، بیداری عراق، سوریه، شبه :  یکلیدگان واژ
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 مقدمه 

اعتراضی جنبش بخش وسیعی از خاورمیانه و شمال    2010که از دسامبر    های 
  ن ی ابودگی  تحولی بنیادین در الگوهای دولت  بخشدی نو   آفریقا را در بر گرفت، 

از  پس  این  دوره  جوامع  عمل  در  اما  بود.  ناکامی  و  ضعف  از  متناوبی  های 
تحوالت با آشوب سیاسی، بحران امنیتی و در مواردی جنگ داخلی توأم گردید.  

های عربی ضمن  به عقیدة بسیاری از ناظران، نظام دولتی خاورمیانه از آغاز قیام
قرار  ارائ بحرانی  وضعیت  یک  در  تداوم،  و  شکنندگی  از  متناقضی  الگوهای  ة 

هایی مانند عراق، لیبی، سودان،  (. کشورFawcett, 2017: 789گرفته است )
طور مشخص انطباق ندارد و  ها بهسوریه و یمن که مفاهیم دولت و ملت در آن

اجزارژیم اتصال  حفظ  اصلی  عامل  اقتدارگرا  یکدیگ   ی های  به  بودند،  دولت  ر 
بهبه را  بغرنجی  وضعیت  اخیر  تحوالت  شاخصدنبال  تعدد  آسیبلحاظ  -های 

کرده تجربه  شکنندگی  و  )پذیری  این FFP, 2016: 15اند  از  تأثیر  (.  رو، 
های منطقة خاورمیانه بر ساختار دولت در جهان عرب غالباً مخرب بوده ناآرامی
 است.  

شناسی سیاسی به بررسی  ر جامعهدر این نوشتار، هدف اصلی آن است که از منظ
شبه به  دولتی  وضعیت  از  سوریه  و  عراق  از  گذار  پس  زمانی  دورة  در  دولتی 

است که    پرسش   نی پاسخ به ا   درصددپژوهش    ن ی ا بیداری عربی پرداخته شود.  
پس از   عراق و سوریه در و فرسایش دولت  دولتی هبه شب ی دولتوضعیت گذار از 

  ، دولتی کرد؟ البته گذار عراق به وضعیت شبه  ن ییتب  توان بهار عربی را چگونه می
تری داشته و از سقوط صدام حسین و حتی جنگ خلیج فارس  های قدیمیریشه

عنوان نقاط عطف تاریخی در این گذار نام برد. به  توان به( می1991-1990)
اثر  این  در  حال  بررسی    ، هر  مورد  وضعیت  این  تشدید  و  عربی  بیداری  تأثیر 

قرار  دقیق بهرهاین    .گیرد میتری  با  در  پژوهش  رفعت  عماد  رهیافت  از  گیری 
شبه ملتمورد  »ضعف  که  است  فرضیه  این  آزمون  درصدد  و    ـ  دولت  دولت 
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نقشبحران کنار  در  هویت  و  مشروعیت  مشارکت،  بازیگران  های  آفرینی 
زمینه فاز شبهخارجی  به  «.  دولت در عراق و سوریه شده استساز ورود دولت 

بستر تحوالت  ها در  و رقابت قدرت  هی سور   های عراق و گرچه در مورد بحرانا
بهار عربیها و همآن از  نهاد دولت در خاورمیانه پس  مقاالت و    چنین تحوالت 

دولت در عراق و  گذار از دولت به شبهاما    رشته تحریر درآمده، به  ی کتب مختلف
عربی   بیداری  از  پس  زمانی  مقطع  در  منظرسوریه  از  مورد    یلی تحل   یتاکنون 

مربوط به    ات یتا ادب  کوشد میمقاله    ن ی راستا ا  ن ی قرار نگرفته است. در ا  ی بررس
   بخشد. یشتر یب  یغنا یمورد ةمطالع نی دستخوش بحران را با انجام ا یکشورها

به شب از دولت  مفهومی؛ گذار  دولت و حکومت دستخوش  هچارچوب 
 نظمی بی

ای از مناظرات، وارد دورانی از ثبات نسبی  تحلیل دولت متعاقب گذار از مرحله
به وبری  سنت  و  مارکس  سنت  پذیرش  آن،  مشخصة  وجه  که  دو  شد  مثابة 

رهیافت عمده بود. دولت مدرن وبری از »انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی«  
عم کاالهای  تأمین  توانایی  سوی  و  از  و  است  برخوردار  خود  مردم  برای  ومی 

  -اش، در چارچوب یک نظم اجرایی اعضا و کارمندان بوروکراتیک غیر شخصی
:  1385ویچ،  )لفتشود  عنوان دولتی دارای مشروعیت در نظر گرفته میقانونی به

درباره    (.125 وبری  دولت  مفهوم  کاربرد  امتناع  یا  امکان  میان،  این  در 
س جهان  پیتر  کشورهای  چون  تحلیلگرانی  است.  بوده  بحث  محل  همواره  وم 

ایوانز، جوئل میگدال و آتول کوهلی همچنان بر مفهوم وبری دولت اتکا دارند  
(Sellers, 2010: 5  ریچارد بوزان،  باری  چون  پژوهشگرانی  حال،  این  با   ،)

جکسون  رابرت  و  کرده 1لیتل  سوم  تأکید  جهان  کشورهای  وضعیت  که  اند 
بهگر  نشان که  است  محیط  آن  نوع  و  حکومت  ماهیت  چون  عواملی  واسطة 

 
1. Robert Jackson 
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مدل ویژگیامنیتی،  با  چندانی  انطباق  از  کالسیک  در  های  دولت  ظرفیت  و  ها 
نیستند و تقسیم مانند  ها در قالببندی دولتاین جوامع برخوردار  های دیگری 

ضعیف  شکننده 1دولت  دولت  دولت2،  فروپاشیده 3فرومانده   ،  دولت   و  4، 
در   5دولت شبه اصطالحاتی  و  مفاهیم  چنین  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید 

 ,Grimm & et alهای علمی از فراگیری خاصی برخوردار شده است )فعالیت

2014: 198   .) 
مینظریه قائل  تفاوت  یادشده  مفاهیم  بین  دانشگاهی  محافل  و  شوند.  پردازان 

می استدالل  دولتراتبرگز  آنچه  که  بکند  را  دولتها  ضعیف،  ه  قدرتمند،  های 
ارائه مهمفرومانده و فروپاشیده تقسیم می آنها در  ترین کاالهای کند، کارآمدی 

به بهسیاسی  و  امنیت  مراقبتویژه  آزادی،  انسانی،  امنیت  خاص  های  طور 
های فیزیکی و نظام مالی و بانکی و... است. در  بهداشتی، آموزش و زیرساخت

دولت که  قدرتمحالی  موفقهای  فوق  کاالهای  کردن  برآورده  در  اند،  ند 
نمیدولت ضعیف  کیفی  های  و  کمی  نظر  از  را  کافی  سیاسی  کاالهای  توانند 

تا  کودتا  از  پر  و سرزمینی  و شکوفا  باسواد  مردمی  با  فیجی  از  و  آورند  فراهم 
گیرد. حتی کشوری چون  بنگالدش، لبنان و کشورهای آسیای میانه را دربر می 

رسد دولتی قدرتمند است اما در واقع ضعف خود را در  نظر میه بهکره شمالی ک
می  سرکوب  و  دیکتاتوری  ماسک  با  فوق  کاالهای  کردن  در  برآورده  پوشاند. 

محدود  دولت سیاسی  کاالهای  برای  الزم  اقدامات  ارائه  قابلیت  ضعیف،  های 
شبکهمی میگردد،  زوال  به  رو  زیرساختی  تولید  های  سرانة  ناخالص گذارد، 

شاخص سایر  و  بهداخلی  اوقات  گاهی  اقتصادی  سقوط  های  چشمگیری  طور 
)می دارد  تصاعدی وجود  و  باال  در سطح  نیز  فساد  و شاخص   ,Rotbergکند 

 
1. Weak State 
2. Fragile States 
3. Failed State 
4. Collapsed States 
5. Quasi-States 
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2003: 1 .) 
دولت با  مقایسه  دولتدر  ضعیف،  کاالهای های  ارائه  به  قادر  فرومانده  های 

مرزهای خود ناتوانند. آنها   سیاسی ضروری به شهروندان خود نیستند و از کنترل 
دهند و اعمال قدرت رسمی به  هایی از قلمرو خود را از دست میاقتدار بر بخش

قومی خاص محدود می منطقة  یا چند  از  پایتخت  ناشی  داخلی که  گردد. جنگ 
میخصومت رایج  کشورها  این  در  است  و...  قومی  زبانی،  مذهبی،  باشد.   های 
دولت    -دهند و ماهیت واقعی ملت از دست می  های آنها مشروعیتش راحکومت

فزاینده شمار  قلوب  و  دیدگان  میدر  نامشروع  آن  شهروندان  از  گردد  ای 
(Rotberg, 2003: 6 دولت فرومانده و ورشکسته را بر .)    شاخص    12اساس

می ازتعریف  عبارتند  که  وسیع    :کنند  تحرک  تصاعدی،  جمعیتی  فشارهای 
گیری و خونخواهی،  ر داخل کشور، میراث انتقامپناهندگان و جابجایی مردم د

بر  اقتصادی  ناموزون  توسعه  مداوم،  انسانی  گروه  کوچ  و  خطوط  های اساس 
تر شدن فزاینده  زدایی از دولت، وخیمافول اقتصادی شدید، مشروعیت  جمعیتی، 

خدمات عمومی، نقض گسترده حقوق بشر، ظهور دستگاه امنیتی بسان دولت در  
ال  ظهور  فرقهیتدولت،  دولتهای  سایر  مداخله  و  خارجی ای،  بازیگران  و    ها 

(Rafaat, 2018: 12) . 

واسطة ناتوانی در اجرای کارکردهای دولت عمالً از بین  های فروپاشیده بهدولت
)رفته دولتZartman, 1995: 5اند  در  واقع،  در  حکومت  (.  فروپاشیده  های 

وجود   ملی  حکومت  و  شده  متالشی  محلی  اجرایی  واحدهای  اغلب  و  مرکزی 
شود که دولت  رو، عمدتاً گفته میاز این   (.Christopher, 1997: 94) ندارد  

از   سیاسی  کاالهای  است.  فرومانده  دولت  یک  نهایی  و  نادر  نسخة  فروپاشیده 
آیند، امنیت معادل قدرت است.  دست میطریق ابزارهای شخصی یا انفرادی به

 (.Rotberg, 2003: 10کند )یک دولت فروپاشیده، خأل اقتدار را نمایان می
دولت در ادبیات علوم سیاسی بسته به بسترهای  در این میان، تعریف دقیق شبه

شبه جکسون،  رابرت  نظر  از  است.  بوده  متفاوت  کشوردولتمختلف،  هایی  ها 
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به برخوردا هستند که  تجربی  رغم  دولتداری  قضایی،  یا  قانونی  دولتداری  از  ری 
های مستقل واجد استقالل حقوقی بوده و  ها ناقص است. آنها نظیر دولتدر آن

عنوان کشورهای مستقل  های بزرگ بهالمللی و قدرتهای بیناز سوی سازمان
می سازمانشناخته  نظر  از  حال،  این  با  سیاسی،  شوند.  نهادهای  قهریه،  های 

هستند  منظا ناقص  و  نابسامان  نظارتی،  ظرفیت  و  پول  استخراج  و های  )آران 

دلیل  (.  91:  1393آلدن،   به  سوم  جهان  کشورهای  از  بسیاری  جکسون  نظر  از 
فوقضعف میشبه  ، های  محسوب  کمک  دولت  و  شناسایی  با  تنها  و  شوند 

یافتهبین تداوم  و  گرفته  شکل  میان المللی  تمایز  برقراری  در  جسکون    اند. 
دولتدولتشبه و  بهها  بود.  صریح  بسیار  ضعیف  حالیهای  در  وی،  که  عقیدة 
بار پس از جنگ جهانی دوم در نتیجة تغییر در قواعد حاکم  ها نخستیندولتشبه

بین روابط  بهبر  دولتالملل  آمدند،  تاریخ  وجود  طول  در  همواره  ضعیف  های 
دارای حاکمیت منفی در حفاظت از  ها  دولتاند. افزون بر این، شبهوجود داشته

دولت آنکه  حال  هستند  خارجی  نفوذ  برابر  در  خود  ضعیف  موجودیت  های 
 (. Hopkins, 2000: 313-314بایستی از خودشان دفاع کنند )

جکسون متضاد  کامال  رویکردی  در  دیگران  و  کسپرسن  استدالل    ،کلستو، 
موجودیتمی که  شبهکنند  ش هایی  از ضعف  که  هستند  بیندولت  المللی  ناسایی 

می محققان، رنج  این  منظر  از  دارند.  داخلی  مشروعیت  که  حالی  در  برند 
المللی دارند ولی فاقد مشروعیت داخلی هستند،  هایی که شناسایی بین موجودیت

بهدولت میان  این  در  هستند.  خورده  شکست  یا  فرومانده  میهای  که  نظر  رسد 
تمام   و  نیست  دقیق  چندان  کلستو  دولتمؤلفهتعریف  در  های  فرومانده  های 

 .    (Rafaat, 2018: 12) شده وجود ندارد  های شناساییدولتشبه

تالش    محققان  برخی  شده،  مطرح  مفهومی  خألهای  و  فوق  مباحث  به  توجه  با 
شبهکرده به  مربوط  ادبیات  هم  دولتاند  که  طوری  دهند  گسترش  را  ها 
در    رفعت  آرام نشده را دربرگیرد.    شناسایی شده و هم   های شناساییدولتشبه

عنوان   با  شبه»کتابی  یک  تحول  عراق؛  در  دوگونه   « دولتکردستان  به 
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نشده اشاره و دولت عراق را در قالب اول  شده و شناساییهای شناساییدولتشبه
  ،. رفعت,Rafaat)   (2018کندو کردستان عراق را در قالب دومی بررسی می

اعمال قدرت نامشروع   ـ1شده را در چهار مورد  ت شناساییدول های شبهشاخص
ضعف در اعمال قدرت انحصاری مشروع در    ـ2  ؛و تهدید علیه شهروندان خود

جمع در  ناتوانی  شامل  خود  به قلمروی  عمومی  خدمات  ارائه  و  مالیات  آوری 
ضعف مفرط دولت برای مواجهه   ـ3  ؛بخش یا همه جمعیت در قلمروی مفروض

ت جریان  آوردن  جزیهبا  صحنه  به  برای  تالش  لذا  و  خارجی  حامی  بدون  طلب 
های خارجی، خالصه  نقض حاکمیت از سوی قدرت  ـ4  ؛ حامی قدرتمند خارجی

رفعتمی شناسایی  شاخص  ،کند.  تعریف  دولتشبهنشده  های  چنین  نیز  را  ها 
ـ  کند:  می ملتالف  فرآیند  یک  نمادینوجود  ـ   ؛ سازی  شدن  میلیتاریزه  ب 

  ت ـ  و  دولت منشای ضعیفپ ـ    ؛سیاست و جامعه برای مقابله با دولت منشأ
 . (Rafaat, 2018: 1-23)حامی خارجی 

های کردی خودمختار سوریه را نیز در  کردستان عراق و جریان  ،با این تعریف
شبه میدولتقالب  نشده  شناسایی  نمونههای  نمود.  بررسی  برجسته  توان  های 

 Kolsto)باغ و آبخازیا  اوستیای جنوبی، قره  : جنوبی عبارتند ازدیگر در قفقاز  

and Blakisrud 2008: 483.)  شبه با  دولتاگرچه  رابطه  در  فوق  های 
بین بودهشناسایی  مواجه  زیادی  معظالت  با  حامی  المللی  دولت  نقش  اما  ـ  اند، 
 Kolsto and).  ها چشمگیر بوده است در تداوم این موجودیت  ـ  دولت روسیه

Blakisrud 2008: 507) دولت  از سوی دیگر دولت عراق را نیز در قالب شبه
 توان تعریف نمود.  شده میشناسایی
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ها و مصادیق دولت شکننده، دولت فروپاشیده، دولت  بررسی تطبیقی شاخص  .1جدول  
 ها دولتدرمانده و شبه

 های کنونی نمونه ها شاخص 

 های ضعیف دولت

طول    - در  وجود  همواره  تاریخ 
 اند داشته

سیاسی    - کاالهای  ارائه  در  ضعف 
 الزم به شهروندان 

بنگالدش؛   - فیجی  شمالی؛  کره 
آسیای   کشورهای  اکثر  لبنان؛ 

 مرکزی

 های فروپاشیدهدولت

سقوط حکومت و ایجاد حاکمیت    -
قدرت   خأل  نتیجة  در  چندگانه 

 مرکزی؛
و    - مرکزی  متالشی شدن حکومت 

 واحدهای اجرایی محلی؛ 

دولت   - نهایی  و  نادر  بسیار  شکل 
 فرومانده

 سومالی  -
دهة    - در  سیرالئون  و  نیجریه 

1990 
 یمن  -
 لیبی -
 سودان جنوبی  -
اوج جنگ    - در  عراق  و  سوریه 

 داخلی پس از بهار عربی

 های فرومانده دولت

در    - کاالهاناتوانی    یاسیس  یارائة 
 به ساکنان خود

منازعات     - و  جمعیتی  فشارهای 
 داخلی

جابجاشدگی جمعیت و پناهندگی    -
 مردم

 گیری   انتقام -
حقوق    - نقض  و  ناموزون  توسعه 

 بشر و قانون 
خدمات    - ارائه  شدن  وخیمتر 

 زدایی از دولتعمومی و مشروعیت
الیت  - فرقهظهور  و  های  ای 

 مداخالت خارجی
مثابه    - به  امنیتی  دستگاه  مداخله 

 دولت در دولت 
   فساد و افول اقتصادی -

افریقای    - جمهوری  افغانستان؛ 
کنگو؛   جمهوری  مرکزی؛ 

   2012پاکستان؛ برمه قبل از 

 
 

دولت  - شده: شبه  شناسایی  های 
اعمال   در  بحران مشروعیت، ضعف 

 
 عراق پس از بهار عربی  -
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 های کنونی نمونه ها شاخص 
با   هادولتشبه مقابله  در  مفرط  ضعف  قدرت، 

از  جدایی  حاکمیت  نقض  طلبی، 
 های خارجیسوی قدرت

دولت  - نشده: شبه  شناسایی  های 
سازی، میلیتاریزه شدن  فرآیند ملت

منشا،   دولت  با  مقابله  برای  جامعه 
حامی  ضعیف،  منشای  دولت 

 خارجی. 

 سوریه پس از بهار عربی  -
 
 
 باغ قره -
 آبخازستان -
 اوستیای جنوبی  -
 عراق کردستان -

(Sources: Hopkins, 2000: 313-314; Christopher, 1997: 91-96; Rotberg, 2003: 1-
24; Rafaat, 2018:1-24) 

های دولت  هم با مؤلفه  ،الزم بذکر است که عراق و سوریه پس از بیداری عربی
به   دولت  از  چارچوب گذار  در  هم  و  دارند  انطباق  و حتی ورشکسته  فرومانده 

ده قابل بررسی هستند. بحران مشروعیت چشمگیر که در  ش  دولت شناساییشبه
بهقسمت بعدی  می  های  بررسی  اعمال  تفصیل  در  دولت  کنار ضعف  در  گردد؛ 

یا   و  عراق  کردستان  اقلیم  با  مقابله  در  ضعف  کنار  در  انحصاری؛  قدرت 
های کردی خودمختار و اپوزیسیون معارض در سوریه و همچنین نقض  جریان

د این  حاکمیت  بینمکرر  بازیگران  سوی  از  کشور  مؤلفهو  همگی  های المللی 
کند. از سوی دیگر در این کشورها نبرد و  شده را نمایان می  دولت شناسایی شبه

شبه بین  شناسایی دولتمنازعه  شبه  های  و  شناسایی دولتشده  مانند    های  نشده 
-ای شبهههای کردی سوریه تداوم دارد و مؤلفهاقلیم کردستان عراق و جریان

به  دولت شناسایی نیز  اقلیم کردستان عراق کامالً صادق  نشده  با  ویژه در رابطه 
در   مبنا،  این  بر  میاین  است.  تالش  و  پژوهش  داخلی  ابعاد  به  توجه  با  شود 

تعیین به خارجی  مربوط  مباحث  همچنین  و  سوم  جهان  در  دولت  ساخت  کننده 
دولت شبهوضعیت  و  روند  دولتها  تحلیل  به  و  ها،  عراق  در  دولت  دگردیسی 

 سوریه پس از بیداری عربی پرداخته شود. 
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 روند تحول نهاد دولت در خاورمیانه عربی

سیر تحول دولت در خاورمیانه عربی برآیندی از وضعیت داخلی و خارجی این  
است. بر این مبنا، در کنار شرایط نسبتاً متفاوتی که    منطقه در گذر زمان بوده

اند، تأثیرگذاری عوامل لحاظ ساختار دولت تجربه کردهه  کشورهای خاورمیانه ب
مؤلفه پیدایش  به  منجر  بیرونی  و  شاخصهدرونی  و  میان  ها  در  مشابه  های 

دهة   از  است.  گردیده  منطقه  بیست  50کشورهای  قرن  اول  دهة  با  تا  ویکم 
تئوری  عنایت سیاستبه  و  مطرح  کشورهای های  گرفته،  پیش  در  های 

عنوان با  »دولتخاورمیانه  چون  »دولتهایی  پسااستعمار«،  نوگرا«،  های  های 
»دولت»دولت اقتدارگرا«،  »دولتهای  رانتیر«،  و  های  فرمانبردار«  های 
بی»دولت حکومتهای  از  شدند  بهره  خوانده  از    (.164:  1389)دهشیار،  داری« 

قدرت نفوذ  افزایش  و  جدید  هزارة  و  آغاز  خاورمیانه  محیط  در  خارجی  های 
بهپویش که  مقطعی  داخلی  رسوخهای  حکومترغم  حوزة    ، هاناپذیری 

میسیاست قرار  تأثیر  تحت  را  جوامع  این  گزارهورزی  ظهور داد،  جدیدی  های 
به آن نبود.ها امکانپیدا کرد که تحلیل وضعیت دولت بدون توجه  تحت    پذیر 

یاد روند  به  تأثیر  را  بغرنجی  شرایط  کشورها  ضعف،  شده،  شکنندگی،  لحاظ 
اند. در این میان، عراق و  دولتی تجربه نمودهورشکستگی و گذار به وضعیت شبه

سوریه از جمله کشورهایی هستند که واکاوی روند توسعه و تکامل دولت در  
 سازد.  را برجسته می دولت های گذار از دولت به شبهوضوح نشانهها بهآن

بیش از هر کشوری در خاورمیانه تحت تأثیر   1عنوان کشوری ساختگی عراق به
بودگی نهادی و وابستگی به قوانین، هنجارها  پیامدهای ناشی از نقصان در دولت

از ترکیب سه    1920المللی قرار داشته است. عراق که در  و نهادهای جامعه بین
تاریخ   دارای  هرگز  که  موصل(  و  بصره  )بغداد،  عثمانی  امپراتوری  ایالت 

 
1. Artificial State 
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شامل تعداد زیادی از   ؛ عنوان یک اجتماع سیاسی نبودند شکل گرفتمشترکی به
می آناجتماعاتی  نزدیکی  اغلب  و  داشتند  سوءظن  یکدیگر  به  که  با شد  ها 

داشتند  جوامعی   قرار  عراق  شده  ترسیم  مرزهای  ورای  که  :  1390)تریپ،بود 

هیچ (.  321 نیز  مدرن  دولت  نظام  در  عراق  شد  سبب  وضعیتی  شاهد  چنین  گاه 
جامعه در این   / دولت قوی نباشد و ضعف فزایندة دولتـ    استقرار یک ملت 

به اول  کشور  فیصل  ملک  نماید.  عمل  دموکراسی  به  گذار  در  مانعی  عنوان 
به1932) از    م(  مدرن  دوران  در  عراق  مستقل  دولت  حاکم  نخستین  عنوان 

به داخلی،  جوامع  منافع  با  بریتانیا  منافع  میان  انطباق  ایجاد  جلب  رهگذر  دنبال 
بود   حکومت  پذیرش  به  مردمی  دوران    (.384:  1374القلم،  )سریعاقبال  در 

فروملی  های هویتی  سازی مجالی برای گرایشحکومت صدام نیز سیاست عربی
میان  )به شکاف  افزایش  به  عمل  در  و  نگذاشت  باقی  شیعیان(  و  کردها  ویژه 

قبیلهگروه تمایالت  گردید.  منجر  مختلف  به  های  نیز  صدام  حکومت  ای 
  زد. بههای نفوذ و مشارکت در این کشور دامن میمشروعیت چندپاره و بحران

سازمان با  رابطه  در  نفوذناپذیری حکومت  اجتمموازات  اعی داخلی، دولت  های 
پذیری از جانب کشورهای خارجی بوده است. ابتدا  عراق همواره مستعد رسوخ

پادشاهی کرد.    ،اینکه در حوزه دولت  به تشکیل  اقدام  بریتانیا در سطح سیاسی 
آنِ از  پادشاهی  حالیسنی  این  در  بود،  سنیها  هیچکه  جمعیت  ها  عراق  در  گاه 

نبودند   محور    (.13-28:  1389زندی،  )غرایاقغالب  بر  سیاسی  نظام  استقرار 
  -بحران ملت  تنها نتوانست به حلمتحده نیز نه  الگوی فدرالیسم از سوی ایاالت

شکل دولت شکاف  و  عراق  گروهسازی  و  مرکزی  حکومت  میان  های گرفته 
سمت تمرکز بیشتر، کردها  مت بهقومی منجر شود بلکه در عمل، حکو  -سیاسی

قومیبه اهداف  راستای  در  نیز  شیعیان  و  سنی  اعراب  و  تمرکززدایی    ـ  سوی 
نتوانست   نیز  عراق  در  ملی  وحدت  دولت  استقرار  برداشتند.  گام  خود  مذهبی 

تنش راه مدیریت  برای  مناسبی  قومیحل  باشد.  فرقه  ـ های  کشور  این  در  ای 
، تحت تأثیر  دیجد  ی سازدر روند دولتشکیالت  ت  نیاول   عنوانبه  ی مالک  حکومت
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قومی شکاففرقه  ـ  مالحظات  تشدید  به  عمالً  کشور ای  این  در  اجتماعی  های 
دامن زد. روند یادشده پیامدهای مخربی بر ساختار دولت در عراق داشته است.  

رتبة    2010، در سال  2رتبة    2007های بنیاد صلح، عراق در سال  دادهاساس    بر
س  7 در  دولت  9رتبة    2012ال  و  میان  در  است  را  داشته  جهان  شکنندة  های 
(FFP, 2007; 2010; 2012 .) 

های چنین وضعیتی در رابطه با سوریه نیز قابل مالحظه است. ظهور سوریه  نشانه
باشد،  به بر تحرکات و مطالبات داخلی استوار  عنوان دولتی مستقل بجای آنکه 

بود. دولت سوریه مثلهبرآیندی از مرزهای مصنوعی   شده تحت  دوران استعمار 
به )بالد شام(  تاریخی  بقیه سوریه  از  و  قرار داشت  فرانسه  ایجاد  حاکمیت  دلیل 

این قیمومیت از  بود.  افتاده  جدا  اردن  و  لبنان  فلسطین،  در  جداگانه  رو،  های 
مثله سوریه  به  اتصال  بجای  ملی  فراملی هویت  تصوری  اجتماعات  بر    -شده، 

عرب«  سوریه »ملت  همه  از  باالتر  و  اسالم  شد  -بزرگ،  بوش،  )هینه  متمرکز 

دولت  (.266:  1390 کنترل شدید  فرآیند  تحت  جدید  مرزهای  درون  در  سازی 
موازات چنین روندی، تأسیس و  به  (.73:  1391)روگان،  امپراتوری آغاز گردید  

ارتش، دستگاهتوسعة مؤسسات و سازمان مادر چون  داهای  امنیتی  و  های  خلی 
تثبیت موجودیت و مشروعیت   با هدف  نیز  با روابط خارجی  مرتبط  تشکیالت 

:  1390)سعدالدین،  حکومت در داخل و خارج کشور در دستورکار قرار گرفت  

فرانسه )  (.261 (، سیاست خارجی سوریه  1946آوریل    12پس از استقالل از 
با اسرائیل قرار گرفت. طی سال تأثیر همسایگی  بر    ، یهای متمادتحت  سوریه 
سرمایه چین  و  روسیه  بعدها  و  شوروی  با  بهرابطه  نمود.  موجب  گذاری 

به امضا رسید،    1971ای که در سال  نامهموافقت میان اتحاد شوروی و سوریه 
حکومت   زمان،  آن  از  شد.  واگذار  شوروی  دریایی  نیروی  به  طرطوس  پایگاه 

رخوردار گردید و چنین  ای بسوریه در داخل حوزة نفوذ شوروی از جایگاه ویژه
یافت   ادامه  نیز  شوروی  فروپاشی  از  پس  دوران  در  حتی  وضعیتی 

(Munayyer, 2016: 2جلوه فلسطین  در  اعراب  شکست  ناکامی (.  های 
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بیندولت دیپلماسی  در  عربی  ناسیونالیسم  بر  مبتنی  کردهای  نمایان  را   المللی 

تی که نمود عینی آن  سیاسی سوسیالیسـ    . افول نظام فکری(76:  1391)روگان،  
به شوروی  فروپاشی  بر    1991سال  در  توجهی  قابل  تأثیرات  شد،  رؤیت 

ناسیونالیسمدولت بر  مبتنی  سکوالر  داشت.    ـ  های  خاورمیانه  در  سوسیالیسم 
پیش را  بنیادین  چالشی  یادشده  داد.  تحول  قرار  سوریه  در  دولت  ساخت  روی 

ناکامی یعنی  عامل  حلهمین  در  متوالی  از    وفصلهای  جمله  از  هویت  بحران 
ساز ورود سوریه  سوسیالیسم، زمینه  ـ   طریق دولت سکوالر مبتنی بر ناسیونالیسم

به یک دورة طوالنی از اقتدارگرایی در دوران حافظ و بشار اسد شد. هر چند در  
بهدوره عربی  ناسیونالیسم  فرادولتی  هویت  نیز  یادشده  عامل های  عنوان 

بهرهوحدت مورد  بنیادین  بخش  معمای  اما  گرفته،  قرار  حکومت  برداری 
-های فرودولتی و هویتویژه در قالب هویتناسازگاری بین دولت و ملت )به

به فرادولتی(،  تعیینهای  عاملی  شبهعنوان  وضعیت  به  سوریه  گذار  در  -کننده 
 دولتی ایفای نقش نموده است.  

شبه شرایط  به  عراق  گذار  بر  مؤثر  دورعوامل  در  از دولتی  پس  ان 
 بیداری عربی 

به که  موضوعاتی  از  خود  یکی  به  را  تحلیلگران  ذهن  عربی  بهار  وقوع  دنبال 
مدرن   دولت  فاز  به  خاورمیانه  کشورهای  ورود  عدم  چرایی  داشته،  معطوف 

های مردمی سوی انقالبهای اقتدارگرا بهها از رژیمرغم گذار آندموکراتیک به
از   پرسش  این  به  پاسخ  اهمیت  میاست.  دوچندان  از  آنجایی  برخی  که  گردد 

آن بستر  در  عربی  بهار  تحوالت  که  وارد  کشورهایی  نهایت  در  گرفته  شکل  ها 
اند. در ارتباط با عراق پس  دولت شدهای از فرسایش دولت و گذار به شبهمرحله

می عربی،  بیداری  مؤلفهاز  اهمیت  توان  واجد  یادشده  روند  در  را  زیر  های 
 دانست:  
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 دولت  ـ  داوم شکاف ملتتالف ـ 

شبکه ارتباط  وجود  اندام عدم  و  تشدید  ای  و  عراق  در  جامعه  و  دولت  بین  وار 
بخشی به زبانی و ناتوانی حکومت مرکزی در نظم   ـ  های مذهبی و قومیشکاف
بهحوزه سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  این  های  گذار  در  مهم  مؤلفه  یک  عنوان 

سازی  وده است. الگوی حاکم بر فرایند ملتدولتی عمل نمکشور به وضعیت شبه
سرکوبگرانه  و  تحمیلی  ادغام  یا  اجباری  همانندسازی  نوع  از  نیز  عراق  در 

است  گروه بوده  مذهبی  و  قومی  در    (.103:  1392)نیاکویی،  های  زکریا  فرید 
عنوان یک کشورِ موهومِ متعلق به گذشته یاد  تحلیل چنین وضعیتی از عراق به

به  می میکند.  کردستان  راه  در  سرسختانه  کردها  عراق،  در  وی  جنگند،  عقیدة 
به برای مردم خود تالش میشیعیان  های طرفدار داعش  کنند و سنیطور جدی 

کس آماده نبرد در راه عراق  کشند، اما هیچمیرند یا میشان مینیز در راه هدف
یث انسجام پس از بیداری عربی را از ح   (. عراقZakaria, 2015: 15ِنیست )

بندی کرد  نظمی« دستههای »دستخوش بیحکومت  ءسیاسی و اجتماعی، باید جز
هیچ عمالً  مناطق  از  بسیاری  در  میان  که  و  ندارد  وجود  مسلطی  اقتدار  گونه 

برای گروه مسلحانه  درگیری  دارند،  برابری  نسبتاً  قدرت  که  مختلف  های 
حکو شرایط،  این  تحت  دارد.  وجود  قدرت  و  نفوذ  و گسترش  دودمانی  مت 
نظر  طلب یا جلبضعیف عراق از قابلیت الزم برای بازگرداندن بازیگران جدایی

تجزیه است  جمعیت  نبوده  برخوردار  کشور  قلمرو  به  بازگشت  جهت  طلب 
(Kolsto, 2006: 753-759  امنیت ارضی،  تمامیت  حفظ  اساس،  این  بر   .)

ق عراق  ملی  اهداف  کانون  در  همواره  بقای سیاسی  و  است.  حکومت  داشته  رار 
مجموع این شرایط سبب گردیده ساختار دولت در عراق بعد از بیداری عربی در  

های بنیاد صلح، عراق در  دادهاساس    بر ثباتی قرار گیرد.  معرض شکنندگی و بی
سال  13رتبة    2014سال   در  در سال  12رتبة    2015،  در  11رتبة    2016،   ،
های شکنندة  را در میان دولت  11، رتبة  2018و در سال    10رتبة    2017سال  
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(. از حیث  FFP, 2014; 2015; 2016; 2017; 2018جهان داشته است )
در سال   نیز  جهانی  رتبة    2018شاخص صلح  در  است    160عراق  داشته  قرار 

(GPI, 2018: 9داعش با بهره .)های گیری از ضعف حکومت مرکزی، شکاف
گرفته در  های شکل نارضایتی  چنینمذهبی و قومی موجود در جامعه عراق و هم 

بهمیان گروه بههای سنی  توانست  این کشور  در  حکومت شیعی  سرعت واسطة 
کند   مبادرت  خود  قدرت  و  نفوذ  حوزة  گسترش  به  :  1394)نیاکویی،  نسبت 

درآمدند،    (.104 داعش  اشغال  تحت  که  شهرهایی  نخستین  فلوجه،  و  الرمادی 
به بهشناخته میعنوان خاستگاه حزب بعث عراق  عمدتاً  نمونة  شوند.  عنوان یک 
می پارلمانی  بارز  انتخابات  به  صحنة    2018توان  به  که  کرد  اشاره  عراق 

جریان سیاسیرویارویی  مختلف  منطقه  ـ   های  بازیگران  به  وابسته  ای  قومی 
میان   کشمکش  و  تضاد  داعش،  از  عراق  نسبی  پاکسازی  وجود  با  شد.  تبدیل 

این کشور  جریان پانهای سیاسی  اکراد،  لیبرالاز جمله شیعیان،  و  ها در  عربی 
 باالترین سطح ممکن قابل رؤیت است.  

 های مشارکت، مشروعیت، نفوذ و هویت تداوم بحرانب ـ 

گاه شاهد اقبال عمومی به با عنایت به ساختار چندوجهی، تاریخ عراق جدید هیچ
نه در  یادشده  شاخص  تعمیق  و  گسترش  است.  نبوده  حکومت  به  پذیرش  ایت 

ریشه و فاقد پایگاه اجتماعی و مقبولیت فراگیر در این کشور  استقرار دولت بی
دامن زده است. از حیث شاخص مشارکت مردم و نهادهای مدنی در امور ملی  

اند  های جامعه دانستهنیاز از آرا و دیدگاههای عراق خود را بینیز اغلب حکومت
ها بر تعلق به هویت ملی غلبه داشته  نهای فروملی در میان آو گرایش به هویت

های توان در زمرة دولتعراق را می  ،رو، بر مبنای الگوی میگدالاست. از این
دسته  -ضعیف قوی  کردجامعه  بحران  بندی  مشروعیت،  که  مشارکت،  های 

به آن  در  نفوذ  و  عراق،  هویت  در  است.  گرفته  قرار  بازتولید  مورد  مداوم  طور 
ها( ی فدرالیسم از تشکیالت نظامی خاص خود )پیشمرگهکردها در قالب الگو
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)الشعبحشدبرخوردارند.   اهل(،  عراق  ی مردم  ج یبس  یروهاین ی  الحق  عصائب 
سپاه  و  اهلل  کتائب حزب)وابسته به جریان صدر(،    السالم  ای سرا خزعلی(،    ةشبک)

شوند.  نظامی شیعی در عراق محسوب میهای شبهترین گروهاز جمله مهم نیز  بدر 
  یداریب  یشوراها  ای پسران عراق  ی( و  الدورعزت   یتحت رهبر)  هی گروه نقشبند

قبا) هم  سن   ل ی از  اهلنظامشبه   یهاگروهی(  میان  در  که  هستند  دارای  ی  سنت 
می مردمی  بهخاستگاه  تالش  باشند. چنین وضعیتی  برابر  در  منزلة چالشی جدی 

بر کنترل  و  وبری  دولت  استقرار  برای  مرکزی  و  دستگاه  حکومت  نظامی  های 
مواجه هستیم که دولتامنیتی محسوب می با وضعیتی  واقع  انحصار    ،شود. در 

استفاده از قدرت مشروع در قلمروی معین را از دست داده که شامل ناتوانی در  
اولین  جمع و  است  جمعیت  از  بخشی  به  عمومی  خدمات  ارائه  و  مالیات  آوری 

شبه بمولفه  است.  شناسایی شده  فعالیت  هدولت  گسترش  این وضعیت،  موازات 
فرسایش  گروه در  شگرفی  تأثیرات  نیز  داعش  و  القاعده  چون  بنیادگرایی  های 

ای داشته است. در جریان این  دولت و ورود عراق به عرصة جنگ داخلی فرقه
عمالً از دست حکومت مرکزی  و فلوجه    یرمادکنترل مناطقی چون ال  ، تحوالت

و   گردید  ژوئن  خارج  دوم   2014در  ـ  موصل  تصرف  عراق   نیبا  بزرگ    شهر 
فرقه شد.  وارد  کشور  این  در  حکومت  تشکیالت  به  سنگینی  و  ضربة  ای 

های  شدن ارتش در بسیاری از مناطق اشغال شده توسط داعش که بنیانچندپاره
به را  عراق  در  دولت  در  ساختاری  را  واگرایی  از  دیگری  جلوة  کشید،  چالش 

می روایت  عراق  نقش جامعه  و  شیعه  احیای  میان،  این  در  مؤثر  کرد.  یابی 
دورهگروه متعاقب  شیعی  بههای  رکود  از  حکومتای  کنترل  واسطة  تحت  های 

واسطة تحوالت های سنی و در معرض مخاطره قرار گرفتن دوبارة آن بهگرایش
داده   سوق  گرایش ضدسیستم  نوعی  جهت  در  را  شیعه  نیروهای  عربی،  بیداری 

)کاظمی،    ملت در عراق بوده است   ـ  آن، تضعیف ساختار دولتاست که نتیجة  
1396  :166 .) 
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 ساختار اقتصادی رانتیرپ ـ 

به را  مناسبی  بستر  عراق  در  رانتیر  ساختار  حاکمیت  اقتصادی،  حیث  منظور  از 
های داخلی و  ویژه در قالب ایجاد جنگثباتی بهگسترش منازعات سیاسی و بی

به  همچنین شورش، کودتا و اعتصاب وجود آورده است.  علیه حکومت مرکزی 
های مذهبی و  اتکای فزاینده به درآمدهای نفتی باعث شده تا اختالفات و شکاف

به داشت،  وجود  عراق  در  پیش  از  که  بازیگران  قومیتی  دخالت  تداوم  واسطة 
به صدام  از  پس  دوران  در  قدرت  خالء  و  رقابتخارجی  های صورت 

های این وضعیت در کشمکش  (.48:  1396ریعتی،  )شایدئولوژیک بازتولید شود  
به کرکوک  استراتژیک  منطقة  سر  بر  کردستان  اقلیم  و  حکومت  چشم  مداوم 

بدهیمی مانند  متغیرهایی  میان،  این  در  اقتصادی  خورد.  توسعة  خارجی،  های 
ساخت   و  اجتماعی  شکاف  تشدید  در  نیز  فزاینده  فقر  و  اداری  فساد  نامتوازن، 

اند. عراق یکی از بدهکارترین  راق نقش مؤثری را ایفا کرده شکنندة دولت در ع
بدهی خارجی آن در سال   و  بر    2014کشورهای جهان است  میلیارد    59بالغ 

میلیارد    73حدود    2018میلیارد دالر و در سال    64حدود    2016دالر، در سال  
(. عربستان،  CIA World Factbook, 2014; 2018دالر برآورد شده است )

اصلی  روسیه  کویت،  بهو  عراق  خارجی  بستانکاران  می ترین  که  شمار  روند 
بدهی آنموضوع  با  بغداد  روابط  بر  چشمگیری  تأثیر  آمار  ها  است.  داشته  ها 

بین میشفافیت  نشان  هم  سازمانالمللی  و  گسترده  اداری  فساد  که  یافته  دهد 
حکومتبه بارز  مؤلفة  شاخص  عنوان  مبنای  بر  است.  نموده  عمل  عراق  های 

سال   در  عراق  سال  175رتبة    2010مزبور،  در  سال  169رتبة    2012،  در   ،
را در    169رتبة    2017و در سال    166رتبة    2016، در سال  170رتبة    2014

 ;Transparency International, 2010) میان کشورهای جهان داشته است 

2012; 2014; 2016; 2017 .) 
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 دولت سطح خارجی در گذار عراق به شبهـ ت 

شاخصضعف پرتو  در  که  عراق  فرومانده  دولت  ساختاری  اجتماعی،  های  های 
موازات سوق دادن این کشور به  سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، به

بهوضعیت شبه مواردی  و در  زمینهدولتی  آستانه فروپاشی،  ساز  سمت دولت در 
قدرت مداخلة  شکافگسترش  است.  شده  خارجی  بر  های  فوق  عمیق  های 

بین هممداخالت  و  عمیق  تأثیر  پیچیده المللی  زمینه  و  داشته  شدن  افزایانه  تر 
های »تعادل قوای  اساس شاخص  کند. محیط امنیتی عراق براوضاع را ایجاد می

شود. در این حالت، محیط امنیتی بر اثر مداخلة کشور  بندی مینامتقارن« دسته
صورت حمایت کشور قوی از یک  تواند بهگیرد که میی در ضعیف شکل میقو

یا فعالیت علیه آن یا تمایل یک گروه خاص داخل کشور ضعیف   گروه خاص 
مندی از اتحاد با کشور قوی برای غلبه بر رقبا نمایان شود. ایران،  منظور بهرهبه

ب  از  بعد  عراق  امنیتی  محیط  در  اسرائیل  و  ترکیه  عربیعربستان،    ، یداری 
می محسوب  قدرتمندی  گروهکشورهای  از  حمایت  با  کدام  هر  که  های  شوند 

موازنه غیرمستقیم،  و  مستقیم  نظامی  کنش  ائتالف فروملی،  و  بر گری  سازی 
این کشور کمک کردند امنیتی  بیشتر اوضاع  ایاالت  . پیچیدگی  متحده    رویکرد 

دولت، فرسایش  دولت به شبهامریکا و روسیه نیز تأثیرات مستقیمی بر گذار از  
سیاست خارجی عراق داشته است. همانطور که گفته شد در وضعیت      دولت و

طلب و یا معارض بدون استمداد  دولتی، دولت برای مقابله با جریان جداییشبه
دولت شناسایی نشده نیز در شرایط  خارجی بسیار ضعیف است و از طرفی شبه

ارجی است. در این وضعیت، نقض مکرر  ضعف دولت منشا، به دنبال حامی خ
 دهد.  های خارجی نیز رخ میحاکمیت از طرف قدرت

 ایران 

سیاسی  به تحوالت  روند  در  ذینفع  و  عمده  بازیگران  از جمله  ایران  سنتی،  طور 
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های سوریه به عراق از  ها و ناامنیگردد. سرایت موج ناآرامیعراق محسوب می
  40تی تهران افزود. تسلط داعش بر حدود  ، بر پیچیدگی معمای امنی2014سال  

مرز شدن این گروه تروریستی با  و خطر هم 2014درصد از خاک عراق در سال 
منزلة ظهور تهدیدی فوری در حلقة اول منظومه امنیتی ایران بود. دفاع  ایران، به

آشوب محیط  در  ایران  حضور  فعال  با  مهم  این  بود.  گریزناپذیر  عراق  زده 
ایفای نقش مستشاری و هدایت عملیات تحقق پیدا  هاستراتژیست ای نظامی و 

کمک در  ایران  راهبرد  ارتقای کرد.  قالب  در  عراق  ارتش  به  مستشاری  های 
بود همراه  سلیمانی  سردار  برجستة  نقش  با  مردمی  بسیج  و   تحرک  )نیاکویی 

بسیج   (.148:  1394مرادی،   برای  تهران  تالش  از  بخشی  حشدالشعبی  ایجاد 
و    منظور حفظ تمامیت ارضی های مختلف قومی و مذهبی عراق بهوهحمایت گر

افزایش  شکل   .گردید محسوب می  امنیت حکومت  به  نیز  بغداد  اتاق فکر  گیری 
تأثیرپذیری عراق از ایران و روسیه منجر شد. طرح استقالل کردستان عراق در  

نفع ذیساز ورود و مداخلة بازیگران  ، موضوع دیگری بود که زمینه2017سال  
به ایران  و  ترکیه  بهگردید.  که  بازیگری  دو  تأثیر  عنوان  تحت  مستقیم  طور 

تهدید  موازنه  رهیافت  چارچوب  در  داشتند،  قرار  کردستان  اقلیم    ،تحوالت 
سبز   چراغ  با  کشور  دو  نمودند.  یکدیگر  با  تاکتیکی  ائتالف  ایجاد  به  مبادرت 

ا با  خود  زمینی  و  هوایی  مرزهای  انسداد  ضمن  راهبرد  بغداد،  کردستان،  قلیم 
همه شبهمحاصره  کلی  طور  به  گرفتند.  پیش  در  اقلیم  قبال  در  را  دولت  جانبه 

با جریان به مواجهه  قادر  تنهایی  به  اقلیم کردستان  های جداییعراق  مانند  طلب 
بازیگران این  با  مقابله  برای  و  نبود  داعش  همچنین  و  بسیار    ، عراق  و  ناتوان 

گیری  دولت به بهرهچنین شرایطی به مانند یک شبه  رسید. در ضعیف به نظر می 
خود متحد  حمایت  مقابله  ،  از  در  ایران  نقش  نمود.  مبادرت  و  با  ایران  داعش 

است. اهمیت  حائز  بسیار  کردستان  افلیم  برای    تحرکات  عراق  رژیم  سویی  از 
شده   بسیج  الشعبی  حشد  نیروهای  از  کرکوک  فتح  و  کردستان  اقلیم  با  مقابله 

 توسط ایران نیز بهره گرفت.  
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 ترکیه

رویکرد   چارچوب  در  تا  نمود  تالش  ترکیه  دولت  عراق،  بحران  آغاز  با 
فرصت شکلنوعثمانی از  نقش  گرایی  تقویت  و  نفوذ  افزایش  گرفته در راستای 

گروهمنطقه از  آنکارا  حمایت  گیرد.  بهره  خود  حکومت  ای  مخالف  سنی  های 
اخوان جمله  از  پناهمرکزی  و  حمایت  عراق،  دولت  المسلمین  مخالفین  به  دادن 

تشدید   با  عمدتاً  عراق،  آزاد  ارتش  نام  به  گروهی  ایجاد  برای  تالش  و  عراق 
نتیج وضعیت شبه نقصان  دولتی در عراق همراه گردید. طرح مسأله کردی در  ة 

مؤلفه در  دولتشدید  هم های  سوریه  و  عراق  برای  زمینه  ، بودگی  را  الزم  های 
 1عیار میان دولت ترکیه و پ.ک.ک گیری جنگی تمامبس و شکلشکست آتش

(. بر Cagaptay and Yolbulan, 2016: 55فراهم نمود )  2015از ژوئیه  
مبنا،   زیتون    هیترک این  شاخه  عملیات  چارچوب  با  ،  2در  هماهنگی  بدون 

به مبادرت  عراق  مرکزی  عمل  حکومت  علیه  اتیانجام  کرد.  پ.ک.ک    نظامی 
با  هم  هیارتش ترک   یروهاین شمال عراق در آموزش و    عملیات نظامی در زمان 

شبه  ینظام  تی حما قبا  ی سن  انینظاماز  جمله  از  شبه  یسن  لی منطقه   ان ینظامو 
  ینقش داشتند. در منطقه مرز  ز ین  ی« فیالنج  ل یاث »و    ی« طارق الهاشم»وفادار به  

ن  «قهیبعش» عراق  ترک  یروهانی  زیکردستان  اردوگاه  هیارتش    یآموزش  یهابر 
شبه  ینظام آموزش  کار  بودند،    ی انینظامو  موصل  نبرد  در  حضور  داوطلب  که 

به عملیات   . (2:  1395،  ادواردز)  نظارت داشتند  واکنش حکومت مرکزی عراق 
این   ترکیه در شمال  شبهنظامی  از وضعیت  متأثر  تا حدود زیادی  دولتی  کشور 

حکومت  بود.  یکعراق    یمرکز  آن  کردها    توانست ینمسو  از  استقالل  به 
گر  نظاره  ، طرف ی ب  یشاهد  عنوانتمایل نداشت به  گر ی د   یدهد و از سو  ت ی رضا

  یموضعدر این خصوص  ؛ لذا  باشدشورش    و نقض حاکمیت  ه یترک  یتجاوز نظام

 
1. Partiya Karkeren Kurdistane (PKK) 
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مبهم   و  گرفتدوگانه  پیش  در  هوشرا  فراخوان  ی باریز  ار ی.  و    ه یترک  ر یسف   ی با 
. از سوی دیگر  شد  ح یبه خاک عراق، خواستار توض  هیمحکوم کردن حمالت ترک 

ترک   حکومت   یظاهر  ی همدرد  احساس با  و    هیعراق  پ.ک.ک  خصوص  در 
عدم  از    شتریب  رد، یقرار گ   تی مورد حما  دی از نظر دولت عراق پ.ک.ک نبا  نکهی ا

عراق    ی مرکز  حکومت کنترل   شمال  میبر  پژوهششد  ناشی  های )معاونت 
خارجی،   به    . (2:  1394سیاست  ترکیه  سوی  از  عراق  حکمیت  مکرر  نقض 

نمایان می این روابط  وضوح مولفه شبه دولت شناسایی شده را  کند. گذشته از 
اقلیم کردستان عراق و همچنین گروه با  ترکیه  مخالف دولت،  ویژه دولت  های 

 خود بر تضعیف و فرسایش دولت مرکزی عراق تاثیرگذار بوده است. 

 عربستان 

ب سعودی  منطقههعربستان  رقابت  مرزهای جهت  از  برخورداری  و  ایران  با  ای 
کیلومتر(، همواره تحوالت این کشور را با دقت    850مشترک با عراق )حدود  

فراوان تعقیب نموده است. تحوالت پس از سرنگونی صدام حسین و محوریت  
به  ها و جریانشیعیان در ساختار جدید قدرت عراق، وزن سعودی وابسته  های 

به  هاآن این کشور  معادالت قدرت  قابل مالحظهرا در  از  میزان  داد.  ای کاهش 
سعودیاین تغییر  رو،  به  نسبت  تا  بودند  مناسبی  فرصت  مترصد  همواره  ها 

بحران   کنند.  مبادرت  یادشده  زمینه  2014وضعیت  برای  عراق،  را  الزم  های 
نقش و  سعودیمداخله  عربسآفرینی  سیاست  از  بخشی  نمود.  فراهم  در  ها  تان 

بهره چارچوب  در  عراق  بحران  مؤلفهقبال  از  گروهبرداری  هویتی  های های 
سازمان مرکزی  حکومت  با مخالف  عربستان  خصوص،  این  در  گردید.  دهی 

به سیاست ها  جانبه از سنیآمیز حکومت مالکی، حمایت همههای تبعیضاستناد 
ستان با حمایت مالی،  را در دستورکار قرار داد. شواهد زیادی وجود دارد که عرب

سنی از  اطالعاتی  و  اوضاع  تسلیحاتی  کردن  ملتهب  به  تکفیری  جریانات  و  ها 
در    ریاضعراق اهتمام ورزیده و حتی در جریان عملیات ارتش عراق در االنبار،  
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ارتش  اقدامات  علیه  و  داعش  از  این    ، حمایت  ادامه  در صورت  که  کرد  تهدید 
عنوان سپر دفاع جزیره وارد خاک عراق  نیروهای نظامی خود را تحت    ،وضعیت

کرد طریق  به  (.148:  1392)نیاکویی،    خواهد  از  تا  کرد  تالش  عربستان  عالوه، 
سنی، مانع از پیشروی نیروهای شیعی تحت حمایت  ـ  دامن زدن به دوگانة شیعه

تأخیر در عملیات  باعث  به دولتمردان عراقی،  ایران گردد. فشار زیاد عربستان 
آفرینی و تحرک نیروهای شیعه در الرمادی شد  ریت و عدم نقشآزادسازی تک

در   داعش  دست  به  شهر  این  سقوط  و  جنگ  شدن  فرسایشی  به  خود  که 
سیاست  1394اردیبهشت   واقع  در  شد.  تالشمنجر  و  در  ها  عربستان  های 

پذیری بیشتر رژیم عراق شد و محیط  راستای تضعیف دولت عراق باعث آسیب
دل قوای نامتقارن که مداخله قدرت قویتر در جهت حمایت  امنیتی حاکی از تعا

جریان میاز  نمایان  را  است  ضعیف  کشور  در  همسو  سیاست  های  این  کند. 
 زمینه فرسایش بیشتر حکومت عراق را فراهم آورد.  

 امریکا 

هایی از ابهام و تعارض  در بررسی رویکرد ایاالت متحده در قبال عراق نیز نشانه
است.   یک نمایان  بیاز  حمایت  مقابل سو،  در  مالکی  دولت  از  امریکا  درنگ 

ژوئن   در  پرتو    2014داعش  در  محتاطانه  رویکرد  این  که  است  توجه  قابل 
های ظاهری امریکا از نخستین دولت دموکراتیک پس از استقرار الگوی  حمایت

های سلفی مورد توجه قرار  چنین خطر ناشی از جهادیفدرالیسم در عراق و هم 
کل سازمان   ای به دبیرمتحده در نامه  ، ایاالت2014د. با این حال، در سپتامبر  دا

گروه دیگر  و  داعش  تروریستی  »گروه  که  داشت  اعالم  تروریستی  ملل  های 
نه سوریه  در  سایر  موجود  علیه  تهدیدی  بلکه  هستند،  عراق  علیه  تهدیدی  تنها 

می محسوب  نیز  دولتکشورها  تاشوند.  بتوانند  باید  مشروع   ها  دفاع  مطابق 
ماده   )طبق  جمعی  یا  آن    51فردی  در  تهدید  که  دولتی  در  متحد(  ملل  منشور 

ناتوان از توقف حمالت در سرزمینش است و   یا  صورت گرفته و مایل نیست 
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آن برای  امنی  نمایند«  بهشت  اتخاذ  را  مقتضی  اقدامات  کرده،  ایجاد   ها 
(SC Report, 2014: 1در این نامه به درخواس .)  ت و دعوت حکومت عراق

المللی برای مبارزه با  های بینعهده گرفتن رهبری تالش متحده برای به  از ایاالت 
ایاالت میان،  این  در  بود.  شده  استناد  هوایی  حمالت  انجام  و  متحده    داعش 

به تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور منوط کرد. از   را  از عراق  حمایت 
به زمان،  نشانهاین  قبال  هتدریج  در  متحده  ایاالت  رویکرد  در  چرخش  ای 

ایاالت  شد.  پدیدار  مالکی  که    حکومت  بود  معتقد    طیشرا  زاییدةداعش  متحده 
و موثر بلندمدت    یاست و هرگونه مبارزه جد  یمالکحکومت  شده توسط    جادی ا

اقتصاد  ازمندین  ،گروه  نی ا  هیعل در چنین    در عراق است.   یاسیو س   یاصالحات 
زمینه بهشرایطی،  شد.  فراهم  قدرت  از  مالکی  برکناری  برای  الزم  موازات  های 

منطقه به رقابت  دامن زدن  از طریق  امریکا  متحده  ایاالت  ای در  چنین روندی، 
فروش    از  یخودداردولتی این کشور یاری رساند.  عراق، به تشدید وضعیت شبه

ی، عدم  مالکحکومت  ی هااستیا س مخالفت ب  جهت بهبه عراق  ی جنگ یهامایهواپ
گیری دولت عراق از نیروهای حشدالشعبی و تشدید فشارها به صدور اجازه بهره

ارتباط   همین  در  عراق  تحوالت  در  ایران  نقش  کاهش  برای  مرکزی  حکومت 
پرسی استقالل کردستان نیز  باشند. رویکرد امریکا در قبال همهقابل ارزیابی می

پرسی را به رسمیت نشناخت و  یکا مشروعیت نتایج همهدوگانه بود. اگرچه آمر
بر حمایت از یک عراق واحد، فدرال و دموکراتیک تأکید کرد، ولی همچنین به  
پیوندها و ارتباطات خود با اقلیم کردستان عراق و از جمله ارائه کمک مالی به  

    آن ادامه داده است.

 ر دوران پس از بیداری عربیدولتی دمؤثر بر گذار سوریه به شرایط شبه عوامل
می نیز  سوریه  با  ارتباط  مجموعهدر  و توان  اقتصادی  اجتماعی،  عوامل  از  ای 

-سیاسی را مورد توجه قرار داد که بسترهای الزم را برای گذار از دولت به شبه
اند. در این راستا، باید به نقش عواملی چون  وجود آوردهدولت در این کشور به

ملت  بحران  -تداوم شکاف  و تشدید  تعمیق  های مشارکت، مشروعیت،  دولت، 
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رانتیر و نقش کنشگران خارجی توجه داشت.   نفوذ و هویت، ساختار اقتصادی 
های مؤثر بر تحول ساختار دولت سوریه در دوران بعد از بیداری  در ادامه مؤلفه

 . یردگ میعربی مورد بررسی قرار 

ـ   ملتالف  شکاف  بحران  ـ  تداوم  و  و دولت  مشروعیت  مشارکت،  های 
 هویت  

کننده در روند  عنوان یک عامل تعیینهای اجتماعی متراکم بهها و شکافبحران
های ف انسجام اجتماعی و وجود فرقهیابی حکومت سوریه ریشه در ضعساخت

گوناگون مذهبی و قومی در این کشور دارد. ساختار اجتماعی و ساختار ارتش  
بستر   در  عربی  بهار  تحوالت  که  از کشورهای خاورمیانه  بسیاری  با  سوریه  در 

پایین  آن اجتماعی  انسجام  و  تجانس  سوریه،  در  است.  متفاوت  داده،  روی  ها 
پیوندهای ارگانیکی با رژیم اسد داشته و منافع فراوانی  است و ارتش این کشور  

ها که کمتر از  دست آورده است. گذشته از این، اقلیت علویرا از این پیوند به
می  15 تشکیل  را  سوریه  جمعیت  از  و  درصد  اسد  رژیم  فقرات  ستون  دهند، 

 :Niakooee, 2013دستگاه نظامی و اطالعاتی این کشور را در دست دارند )

های قومی و مذهبی از جمله اهل سنت و اکراد را  (. این موضوع دیگر گروه21
به داده است.  موازات تشدید مبارزه حکومت  در وضعیت محرومیت نسبی قرار 

گروه و  کنترل  مرکزی  سر  بر  مذهبی  و  قومی  بازیگران  جمله  از  مختلف  های 
اد سوریه و  اجتماعی، سوریه به صحنة رویارویی داعش، جبهه النصره، ارتش آز

طلبانة کردها در شمال سوریه  های مسلح تبدیل شد. تحرکات جداییدیگر گروه
آن دستیابی  حکومت  و  جغرافیایی  مشروعیت  نیز  دوفاکتو  خودمختاری  به  ها 

یادشده بهمرکزی را هدف قرار داده است. هریک از گروه جهت پیوندهای  های 
گروه  ـ  قومی با  منطقهمذهبی  بازیگران  و  زمینه  ایها  برای  از  الزم  های 



 يفصلنامه دولت پژوه  246

 

اند. از جهاتی شرایط سوریه  های فراملی نیز برخوردار بودهتأثیرپذیری از هویت
از یک   1توان با استناد به تمایزات یک دولت دوژوره بعد از بیداری عربی را می

ویژه از حیث تقسیم عام اقتدار و مجادله مرزی مورد بررسی  به 2دولت دوفاکتو 
یا واحد سرزمینی ممکن است در مفهوم  قرار   داد. در این مفهوم، پوسته دولت 

که یکپارچگی مرزها در کنار منابع اقتدار  حقوقی رسمی آن تداوم یابد، در حالی
(. تا سال  Fawcett, 2017: 794داخلی در معرض ستیز و تقسیم قرار گیرند )

ارج شده بود  درصد خاک سوریه از کنترل مطلق حکومت خ  70الی    60،  2014
همکاران،   و  سیاسی  (.  83:  1393)جانسیز  سپهر  بر  بعث  حزب  سنتی  انحصار 
ویژه اینکه حزب بعث هیچ سنخیتی  ای را رقم زده است، بهسوریه شرایط پیچیده

سنت چارچوب  با  فقدان  ندارد.  سوریه  در  سنی  مسلمانان  اکثریت  موجود  های 
برای مشارکت گروه ننهادی  به  نیز  ارضایتی و بحران مشروعیت  های اجتماعی 

عنوان کانون آغاز اعتراضات  سیاسی در سوریه دامن زده است. حماه و درعا به
به دیرباز  از  سوریه  در  عربی  اسالمبیداری  مهد  اخوانعنوان  و  سنی  -گرایان 

می  شناخته  بررسی    (.134:  1391)نیاکویی،  شوند  المسلین  در  کسینجر  هنری 
سوریه  در  عربی  بیداری  به  تحوالت  آن  گرو عنوان  از  مختلف    یقوم   هایهنبرد 

)  ی برترکسب    یبرا است  کرده  مجموع  Lakshmanan, 2013: 5یاد   .)
در نهایت منجر به   در سوریه  یتی هو  یهازشیخ عوامل یادشده باعث گردیده تا  

شکل  یاسیس   یتباه  تداوم قدرت    یهایبنددر  و  دولت  شکلساخت  گیری  و 
گردد تمامعیار  داخلی  هرجنگ  تباه.  شرابه  ی اس یس  ی گونه  که    ی طی مفهوم  است 

  ی اسیس  ینهادها  ای از اقتدار دولت و    ش یب  یا هیحاش  یهاگروه  یمطالبات اجتماع
قابل    (.5:  1395)متقی،    باشد عربی  بهار  از  بعد  سوریه  شرایط  جهت،  این  از 

بی دستخوش  »حکومت  با  قوی« انطباق  ضعیف/جامعه  »دولت  و  لیتل  نظمی« 

 
1. De jure State 
2. De facto State 
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مولفهمیگدال می با  همچنین  شبهباشد.  دارد.  های  انطباق  نیز  رفعت  عماد  دولت 
های داخلی در کنار ضعف رژیم  گروهاز  وجود قدرتی نامشروع از نظر بسیاری  

اعما خارجی  در  کمک  به  رژِیم  نیاز  همچنین  و  قلمرو  در  انحصاری  قدرت  ل 
مانند نقش ایران و روسیه و نقض مکرر حاکمیت ملی از سوی اسراییل، ایاالت  

مولفه با  کامال  ترکیه  و  شبهمتحده  مورد  در  رفعت  شده  های  شناسایی  دولت 
گزارش دارد.  میانطباق  نشان  صلح  بنیاد  قیهای  آغاز  زمان  از  که  های امدهد 

ای را  سابقهشرایط کم   ،لحاظ شکنندگی و ضعفعربی، ساختار دولت سوریه به
، در  15رتبة    2014، در سال  23رتبة    2012تجربه کرده است. سوریه در سال  

های شکنندة جهان  را در میان دولت 4رتبة  2018و در سال  6رتبة   2016سال 
طابق شاخص  (. مFFP, 2012 & 2014 & 2016 & 2018داشته است )

ترین رتبه  نیز سوریه طی پنج سال گذشته در پایین  2018صلح جهانی در سال  
رتبة   در  تغییر  بدون  سوریه  دوران،  این  در  است.  داشته  قرار گرفته    163قرار 

 (.GPI, 2018: 2-9است ) 

 ساختار اقتصادی رانتیرب ـ 

منافع گروه اندکی از  های نولیبرالی اسد همسو با  از منظر اقتصادی نیز سیاست
 ,Cohenهای اجتماعی بود و در عمل به افزایش فاصلة طبقاتی منجر شد ) گروه

اسد  (.  13 :2016 قدرت بشار  به  رسیدن  از  که   ، پس  اقتصاد  دریافت    یمدل 
ن   نیشیپ دوام  نفت به  ست،یقابل  منابع  که  به  کشور  یخصوص  قابل  نیز  میزان 

کنگره    نی دهم  انی در جر   2005در ژوئن  رو،  یافته بود. از اینکاهش    ایمالحظه
آزاد سوس  یامنطقه بازار  »اقتصاد  بعث،  اقتصادبه  « یستیال یحزب    یعنوان مدل 

را تا حد    ی تجارت خارجحکومت مرکزی  ،  بر این مبناشد.    یمعرف   هی سور  د ی جد 
سرما  یادی ز   اریبس جذب  به  و  کرد  از    ویژهبه  ،یخارج   می مستق  ی گذارهی آزاد 

ترک  جیخل   هیحاش  یجانب کشورها و  این،  .  ورد آ  یرو  هیفارس  بر  بشار  افزون 
ب صندوق  کمک  با  اقتصاد  یالمللنیاسد  توسعه  معضل  برابر  در  و  ،  یپول 
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اقتصاد س  یاصالحات  حوزه  یشتریب   ی اسیو  و  داد  آزاد  ت ی فعال  صورت    یو 
خصوص داد   ی بخش  گسترش  بشا(.  15:  2011)جویا،    را  اقتصادی  ر  اصالحات 

کرد.   بیگانه  رژیم  از  را  عرب  سنی  کشاورزان  و  کارگران  کنار  اسد  در 
رشد    یگارش یال   کی  ، یاقتصاد  یآزادساز بهتر  کردفاسد  آن  نی که    ی رام  ، نماد 
پسردامخلوف به  یی ،  او  بود.  شرکابشار  اقتصاد    یها بخش  اغلب بر    ش یهمراه 

  ری بزرگ سراز   یبخش اعظم ثروت به شهرها  ن،ی . عالوه بر ا ندمسلط شد  هی سور
شهرها و  نواح   یشد  و  کوچک  و  وضع   یی وستار  یمتوسط    یبارفالکت  یت در 

( داشتند  تصمیم BBC News, 2013قرار  اغلب  (.  خصوص  در  گیری 
حکومت مرکزی بود که حزب بعث و    اختیاردر    ی نیزخارج  یهایگذارهی سرما

در واقع فساد اداری یکی از   .ها بودفساد مالی و اداری، فصل مشترک تمامی آن
بر مبنای شاخص  اصلی بود.  نارضایتی عمومی از حکومت مرکزی  ترین عوامل 

رتبه    یاد از    2017در سال    178به جایگاه    2010در سال    127شده، سوریه 
رسیده است و از این حیث، تنها سودان جنوبی و سومالی بعد از این کشور قرار  

 (.Transparency International, 2010 & 2017)اند داشته

 دولت سطح خارجی در گذار سوریه به شبهپ ـ 

منطقه نظام  حمایتی  چتر  از  سوریه  حکومت  برخورداری  )مثل  عدم  عربی  ای 
خلیج همکاری  قدرت    شورای  بودن  ناکافی  کنار  در  عرب(  اتحادیه  یا  فارس 

به آن  به  داخلی  را  توجهات  خویش،  از  دفاع  غیرعربی  منظور  خارجی  نیروهای 
قوای   »موازنه  چارچوب  در  سوریه  امنیتی  محیط  که  آنجایی  از  کرد.  معطوف 
عربستان  ترکیه،  ایران،  مانند  مختلف  کشورهای  است،  تحلیل  قابل  نامتقارن« 

اند تا در قالب جلب  متحده امریکا تالش کرده  سعودی، اسرائیل، روسیه و ایاالت
گروه کنش  حمایت  فروملی،  موازنههای  غیرمستقیم،  و  مستقیم  و  نظامی  گری 

به  ؛سازیائتالف را  قدرت  معادله  و  گرفته  دست  در  را  عمل  و  ابتکار  خود  نفع 
های ایران و روسیه برای  شان رقم بزنند. حکومت اسد با دعوت از دولتمتحدان
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آن به  متعدد  امتیازات  اعطای  و  سوریه  در  نظامی  که  مداخلة  حال  عین  در  ها 
چالش کشید، تالش کرد تا به تحکیم قدرت خود در  ازیگری خود را بهانحصار ب

بازیگران رویکرد  ادامه  در  نماید.  مبادرت  رقبا  مورد     برابر  اختصار  به  فوق 
 گیرد. بررسی قرار می

 روسیه 

به ویژه روسیه  جایگاه  از  اسد  حکومت  استراتژیک  شریک  بحران  عنوان  در  ای 
م چون  عواملی  است.  برخوردار  برونسوریه  پایگاه  تنها  از  دمشق  مرزی یزبانی 

نظامی روسیه در خارج از محدوده شوروی سابق و تنها پایگاه نظامی این کشور  
نامه نظامی و تهدید ناشی از الغای توافق(  85:  1394)ایوب،    در دریای مدیترانه

ها و احتمال تغییر رژیم در این کشور مسکو با دمشق در نتیجة گسترش ناآرامی
(Bagdonas, 2012: 61  سناریوی تکرار  عدم  به  روسیه  رهبران  تمایل   ،)

بهره لیبی،  در  غرب  با مداخلة  مصالحه  و  رقابت  برای  سوریه  کارت  از  گیری 
از   ناتو و همچنین ترس  اوکراین و گسترش  بحران  غرب در موضوعاتی چون 

نزدیک  خارج  حوزة  به  سوریه  تحوالت  به 1سرایت  مناطق  و  آن،  جنوبی  تبع 
به شبهروسیه  شرایط  روسیه  واسطة  راهبردی  تصمیم  اتخاذ  در  نیز  سوریه  دولتی 

  2015برای ورود به بحران سوریه تأثیرگذار بودند. در این راستا، مسکو تا سال 
تالش و  داد  ادامه  اسد  رژیم  از  تسلیحاتی  و  دیپلماتیک  مالی،  حمایت  های به 

از   را  سوریه  رژیم  براندازی  برای  موازنهامریکا  نمودطریق  خنثی  نرم   گری 

اما با گسترش قدرت جریانات معارض و امکان سقوط    (.113:  1394)نیاکویی،  
اواخر سپتامبر   یافت. از  2015دمشق از  تغییر  به کنش نظامی  ، راهبرد روسیه 

مقطع زمانی، جنگنده فضایی سوریه  این  قلمرو  به  با ورود  پیشرفته روسیه  های 
نفع ی وسیع به اهداف مخالفان نموده و کفه ترازو را بهمبادرت به حمالت هوای 

 
1. Near Abroad 
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 ( دادند  تغییر  سوریه  کنار    (.Mohseni, 2015: 1حکومت  در  مسکو 
با  حمایت نیز  را  سوریه  رژیم  از  دیپلماتیک  و  سیاسی  پشتیبانی  نظامی،  های 

جدیت فراوانی دنبال کرده است. طرح مسکو برای خلع سالح شیمیایی سوریه و  
ای تالش بههای  کشور  در    رژیمادغام  منظور  ن  وارد    «مبارزه ضدداعش »اسد  و 

گروه گروهنمودن  جمله  )از  سیاسی  مذاکرات  روند  به  سوریه  قومی  های های 
و   اکراد(  و  سنی  منطقه  ی زنچانهمخالف  بازیگران  بین با  و  نقش  ای  المللی، 

-نی)حسیالمللی اسد داشته است  مؤثری در تضمین بقا و احیای مشروعیت بین 

رو، باور عمومی بر آن بوده که پوتین کنترل حکومت اسد را  از این (.1394فرد، 
حمایت مدیون  را  خود  بقای  و  موجودیت  دمشق  چراکه  دارد  دست  های  در 

می مسکو  سیاسی  و  ) نظامی  چنین  .  ( Dagher, 2018: 2داند  به  پاسخ  در 
اقتصادی   و  سیاسی  نظامی،  متعدد  امتیازهای  اسد  حکومت  برای  خدماتی، 

میروس نظامی  حوزة  در  است.  شده  قائل  به  ها  با ها  آنساله    49قرارداد  توان 
به  هی سور که  کرد  آن،  اشاره  امتیاز روسموجب  دریایی   تیحما  ها  و  از    هوایی 

را کسب کردند و حکومت مرکزی تنها دفاع  مرکز امداد وابسته به ناوگان خود  
بهمرکز    نی ا از    زمینی در  را  گرفت.  چارچوب عهده  کشت این    یجنگ   یهای، 

آب  هیروس داخل  یامنطقه  یهاوارد  م  ه ی سور  یو  آن  بنادر  سال  شوند یو  در   .
سال به    50مدت  به  ، تدمر   یخی استخراج معادن فسفات شهر تار  ازیامت   نیز   2018

 (. 1397فروردین  7 )عصر ایران، ترانس گاز« واگذار شد  ی»سترو ی شرکت روس

 ایران 

سوریه و  ایران  )   روابط  ایران  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  زمان  و  1979از   )
تحت تأثیر منافع بنیادین مشترک دو کشور به اتحاد استراتژیک ارتقا پیدا کرد.  
سوریه تنها متحد وفادار عربی ایران در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و  

دهة    اهلل لبنان و حماس از های مالی و نظامی ایران به حزبمجرای اصلی کمک
1980  ( ژئوپلیتیک سوریه در  Goodarzi, 2013: 25بوده است  موقعیت   .)
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مقدم   این کشور در خط  به  ممتازی  نیز جایگاه  اسرائیل  امتداد مرزهای شمالی 
منزلة ظهور تهدید جدی    محور مبارزه با اسرائیل داده است. بحران در سوریه به

اصلی از  یکی  حلقهبرای  جبهه  ترین  ارتباطی  تهدید  های  تهران،  بود.  مقاومت 
ای برای ضربه زدن به یکی از متحدان  مزبور را در چارچوب تالش رقبای منطقه

است.   نموده  ادراک  خاورمیانه  در  نفوذش  و  قدرت  تحدید  و  خود  اصلی 
موازات چنین دیدگاهی، برداشت غالب در میان مقامات ایران مبنی بر نقش  به

ساز دفاع فعال ایران شد.  زمینه  ،بحرانگیری و گسترش  عوامل خارجی در شکل
  تیلزوم حفظ تمام  در حوزة دیپلماتیک و سیاسی، ایران از زمان آغاز بحران بر

تأکید داشت. چنین راهبردی    کشور  نی ا  یمل  تی و احترام به حاکم  هی سور   یارض
های ناتوانی رژیم سوریه در کنترل بر اوضاع داخلی،  ویژه در پی ظهور نشانهبه

برج دولتستهضمن  اولیة  اصول  خارجی  نمودن  مشروعیت  نوعی  واجد  بودگی، 
برای حکومت سوریه بوده است. پشتیبانی نظامی و امنیتی تهران از دمشق نیز از  

المللی به خود  ای و بینکه بحران در سوریه ابعاد منطقه، یعنی زمانی2012سال  
ب تداوم  راستای  در  ایران  زمان،  این  از  شد.  برجسته  اسد  گرفت،  حکومت  قای 

مبادرت به اعزام ادوات و مستشاران نظامی به این کشور کرد. از جمله اقدامات  
پایه سوریه،  در  ایران  نظامی  )مستشاران  ملی  دفاع  نیروی  دفاع  القوات  گذاری 

و  یت  مشروعبود که هدف محوری اعادة    رانی ا  ج یاز بس  یبا الگوبردار  ی( الوطن
حم  حکومت   ت یامن حفظ   بسیج  طریق  اجتماعی از  است  ایت  نموده  تعقیب    .را 

ها و  اهلل لبنان تا عراقیاز حزبطرفدار دولت  این نیروها در کنار نیروهای شیعه  
بهرهافغانی مورد  سوریه  داخلی  جنگ  در  زینبیون  لشکر  و  قرار  ها  برداری 
بر   طور مستقیم ایران به، مستشاران اینعالوه بر  (.Katz, 2014: 79اند )گرفته

شبک  ابزارهاآن  زی تجه  ه، ی سور  ی نظام  ة آموزش  به  بر    ،یحاتیتسل  یها  نظارت 
دستورکار  ینظام  اتیعمل گروه  و  با  کنترل    یهامذاکره  و  اشراف  معارض 

ااند داشته برنامه  رانی .  فرمانده  یزی ردر  تفک  م ی ترس  ها، یریدرگ   یو    ک یخطوط 
  اتیعمل  یهایبا توجه به دگرگون  ینظام  یهاگانی   یی جاهجاب  و  هی در داخل سور 
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پررنگنیز    ی دانیم نمودهنقش  ایفا  را  افزایش  به  (.2017)طالع،  است    ی  موازات 
در   متعددی  امتیازهای  تهران  سوریه،  بحران  مدیریت  در  ایران  جایگاه  و  نقش 

بهعرصه کشور  این  اقتصادی  و  نظامی  در  های  ویژه  امتیازات  اخذ  آورد.  دست 
اری از بنادر سوریه، امکان دسترسی ایران به دریای مدیترانه از  بردارتباط با بهره

را تسهیل نموده است. افزون بر    هی سور ـ    عراق  ـ  ران ی ا   دور یکنترل بر کرطریق  
پروانه    ه، ی معدن فسفات الشرق   ، ی کشاورز  یاراض این، تهران امتیازاتی در بخش  

همراه تلفن  پا  یبرا  نیزمو    اپراتور  و  مخازن  گاز  یهاانهی احداث  و  از    نفت 
است   کرده  دریافت  اسد  تحوالت  (.  2017ژانویه    17)یورونیوز،  حکومت  این 

ها را به ذهن متبادر می نماید که برای مواجهه دولتعمدتا سیاست خارجی شبه
جریان جمله  از  و  رقبا  جداییبا  در  های  و  است  خارجی  حامی  دنبال  به  طلب، 
قدرت  مدعیان  با  می  ،مواجهه  تا  تالش  دنبال  کند  به  امتیازات  اعطای  از طریق 

 حامیان خارجی قدرتمند باشد.  

 عربستان سعودی 

نفوذ منطقه بهجایگاه سوریه در محور مقاومت و  این کشور  ایران در  عنوان ای 
می محسوب  نقشعواملی  به  را  سعودی  عربستان  که  در  شوند  مؤثر  آفرینی 

بحران   شروع  است.  کرده  ترغیب  سوریه  مارس  تحوالت  در    2011سوریه 
فرصتی را برای رسیدن به این اهداف با ابزار حمایت از مخالفان فراهم آورد. هر  

های عربی نسبت  چند در چهار ماه ابتدای بحران، رویکرد عربستان و سایر دولت
ها به تغییر رژیم در  هدف آن  ، به رژیم سوریه چندان خصمانه نبود، ولی در ادامه 

راهبرد عربستان سعودی   (.130:  1395)نیاکویی و ستوده،  رد  سوریه تغییر پیدا ک
سلفی   نظم  الگوی  بکارگیری  نیز  کشور  این  ملی  منافع  و  اهداف  تعقیب  برای 

)حدود   سوریه  جامعة  بطن  در  سنی  اکثریت  وجود  بستر    70بود.  نیز  درصد( 
به را  سعودیمناسبی  روایت  پیشبرد  جهت،  منظور  این  از  نمود.  فراهم  ها 

تنشفعالیت تعمیق  و  تداوم  در  مهمی  نقش  سعودی  محور  قومیهای    ـ  های 
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منطقهفرقه نظم  الگوهای  توازن  و  تقابل  به صحنة  سوریه  شدن  تبدیل  و  ای  ای 
به مبنا،  این  بر  است.  حمایت  داشته  سوریه،  رژیم  به  دیپلماتیک  فشار  موازات 
اسالم از  تسلیحاتی  و  دستور مالی  در  نیز  سنی  گرف   گرایان  قرار  تعلیقکار    ت. 

همکار   هی سور   تی عضو سازمان  اسالم  یاسالم  یدر  واگذاری(  ی)کنفرانس    و 
اتحاد  هی سور   یکرس به    هی در  ملی  عرب  تالشمخالفانشورای  از  بخشی  های ، 

برای سازمان بود.  بخشی و رسمیتدهی، تشکلسعودی  به مخالفان سوری  دهی 
در تونس برگزار   2012پس از کنفرانس موسوم به دوستان سوریه که در فوریه 

اعالم   سوری  شورشیان  کردن  مسلح  از  را  خود  حمایت  سعودی  عربستان  شد، 
( بزرگAl-Rashid, 2013: 36کرد  سال  همین  در  کمک(.  های ترین 

تسلیحاتی عربستان به مخالفان منتشر شد. انتقال تسلیحات کرواسی از اردن به  
سعودی  ، مخالفان بود.  توسط  شده  مالی  تأمین  و  ها  مالی  حمایت  با  همچنین 

هایی از نیروهای »جبهه اسالمی« از خاک پاکستان به تسلیحاتی عربستان، بخش
گردید منتقل  سال(.  164:  1397)علیپور،    سوریه  نیز  در  اخیر  عربستان  های 

  متحد  ارتشی سناریوی مداخلة نظامی در سوریه را در قالب ایدة تشکیل  سعود
های محلی  مالی و تسلیحاتی عربستان از گروهتعقیب نموده است. حمایت    یعرب

و معارض به منظور تضعیف و فرسایش دولت مرکزی سوریه و بسیج معارضان 
سوریه حاکمیت  نقض  وضعیت    ، و  تعمیق  و  دولت  تضعیف  زمینه  همگی 

دولت  ها نقض حاکمیت شبهدولتی را در سوریه ایجاد نموده است. این مولفهشبه
 سازد.  ا برجسته میهای خارجی ر از طرف قدرت

 اسرائیل 

بوده برای اسرائیل، تحوالت سوریه دربردارندة تهدیدات و فرصت های مختلفی 
یک از  از  است.  تا  آورد  پدید  اسرائیل  برای  مناسبی  فرصت  سوریه  بحران  سو 

طریق ورود به آن مبادرت به قطع حلقة ارتباطی محور مقاومت و تضعیف رژیم  
عنوان متحد استراتژیک ایران و یکی از موانع عمدة مذاکرات سازش  سوریه به
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ایران و حزب به بحران سوریه و تداوم  اعراب و اسرائیل کند. ورود نظامی  اهلل 
آن عقبحضور  و  داعش  نابودی  وجود  با  نیز  ها  حکومتی  مخالفان  نشینی 

وریه تقویت  های اسرائیل را برای اتخاذ موضع فعاالنه در قبال تحوالت سانگیزه
از  Chan, 2018: 3نمود ) بسیاری  مبنا،  این  بر  نظام(.  تحق  یمناطق    یقاتیو 

.  قرار گرفت و این روند تداوم دارد  اسرائیل   ی، بارها هدف حمالت هوایی سور
  و ارائه   به مخالفان  ره یحساس و غ  نیهمچون سالح، دورب   یارسال ادوات نظام

امن داخل  یخارج  یاطالعات  یهادستگاه  به  یت یاطالعات  با    یو  مبارزه  در  فعال 
سور بههی نظام  اسرائیل  اقدامات  جمله  از  بوده،  اسد  رژیم  تضعیف  اند  منظور 

آجرلو،  )دهقانی و  پیش(.  10:  1392فیروزآبادی  اصلی  تهدید  اسرائیل،  اما  روی 
بی و  ناامنی  مشترکنفوذ  مرزهای  به  عواقب  ثباتی  از  ترس  بود.  سوریه  با  اش 

های متراکم سوریه به محیط امنیتی داخلی و  از سرایت اعتراضات و بحران ناشی 
اسرائیل منطقه رژیم  به  ، ای  این  راهبردی  کنش  در  بازدارنده  عامل  یک  عنوان 

های جوالن، که اسرائیل در  عمل کرده است. تحرکات محور مقاومت در بلندی
جنگ   به  1967طی  کرد،  ضمیمه  خود  خاک  به  را  ا آن  تالش  برای  ویژه  یران 

نگرانی دیگر  عامل  حیاتی  منطقة  این  در  نظامی  پایگاه  بوده  ایجاد  اسرائیل  های 
( دست  Dagher, 2018: 4است  سوریه  حکومت  ضعف  میان،  این  در   .)

اسرائیل را در انجام اقدامات نظامی در این کشور و نقض مکرر حاکمیت کشور  
همچ و  معارضان  از  حمایت  کلی  طور  به  است.  گذاشته  انجام باز  نین 

پادگانعملیات بمباران  ویژه  به  نظامی  برای  های  تالش  از  نمادی  سوریه  های 
تضعیف و فرسایش دولت سوریه و همچنین شاخص مهم شبه دولت یعنی نقض  

 . مکرر حاکمیت توسط بازیگران خارجی است 

 امریکا  

بحران   قبال  با جلوه  ه، ی سورسیاست واشنگتن در  ابتدا  همان  ابهاماز  از  و   هایی 
انداز بلندمدت  رفتن اسد، چشم  کنار تعارض همراه بوده است. به غیر از تمایل به
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اس  هی سور  یبرا  کای آمر نبوده  )واضح  راستا،  Walt, 2015: 2ت  این  در   .)
ایاالت متحده طیف وسیعی از سازوکارهای دیپلماتیک و نظامی را بکار گرفته  

می دیپلماتیک  حوزة  در  کنش  است.  به  شورای  توان  در  کشور  این  فعاالنه 
مشروعیت برای  تالش  میانهامنیت،  مخالفان  به  گسترش  بخشی  و  ایجاد  و  رو 

اشاره کرد. امریکا بر آن بوده تا از    2014اوت    المللی ضدداعش از ائتالف بین 
میانه مخالفان  از  پشتیبانی  به  اسد،  مخالفان  میان  تفکیک  نوعی  ایجاد  رو  طریق 

منطقهLister, 2016: 3بپردازد ) نفوذ  به کاهش  تمایل  ایران  (. واشنگتن  ای 
جهادی نقش  افزایش  قیمت  به  نه  اما  اسالمیدارد،  دولت  قالب  در  سلفی    های 

،  2014سپتامبر  بر این اساس، ایاالت متحده از  (.  141:  1395)نیاکویی و ستوده،  
  در  یی کای امر  یروهای. ن کرد آغاز    را   ه ی مواضع داعش در خاک سور  هیحمالت عل

در    عمدتاً  ه،ی سور   یمرکز  حکومت داعش و بدون موافقت    هیچارچوب مبارزه عل
جنوب شمال بخش  ،  تا    ن ی ا   یشرق   یهاو  شدند  مستقر  به  کشور  مبادرت 

ورود  نمایند.    متشکل از کردها و اعراب   یبوم  یروهایندهی و آموزش  سازمان
وجود متحده به  نیز تغییراتی را در راهبرد ایاالت  هی سور  بحرانبه    هیروسنظامی  

به  آورد. سوریه  کردهای  از  حمایت  مبنا،  این  فروملی  بر  هویت  یک  عنوان 
به کردها  گرفت.  قرار  امریکا  دستورکار  در  حکومت  تأثیرگذار  ضعف  واسطة 

انسجام در  حمایتمرکزی  با  و  سرزمینی  قلمرو  به  توانستند  بخشی  امریکا  های 
به   و  نسبت  عنوان سه کانتون کوبانی، جزیره  منطقه فدرال خود تحت  تأسیس 

ایاالت دیگر،  سوی  از  نمایند.  مبادرت  به   عفرین  نسبت  ارتش    جادی ا  متحده 
نفر  30  یکُرد سور  یهزار  دولت  مخالفان  از  راستای  هی متشکل  در   ن یتأم  و 

اقدام کرده است. نقض مکرر    و عراق  هیبا ترک  هی مشترک سور   یمرزها  تی امن
عملیات طریق  از  سوریه  استقرار  حاکمیت  و  سوریه  حکومت  علیه  نظامی  های 

حاکی از    ،های کردینیروهای آمریکایی در سوریه و همچنین حمایت از جریان
های کردی را  توان جریاندولت در سوریه است. در این راستا میهای شبه مولفه

ت منشا بهره برده و  شناسایی نشده که از ضعف دول  هایدولتنیز در قالب شبه
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سازی و همچنین  دارای حامی خارجی هستند، در نظر گرفت. وجود فرآیند ملت
مولفه  ، میلیتاریزه شدن جامعه شبهسایر  با وضعیت  مرتبط  کردستان  های  دولتی 

 سوریه است. 

 ترکیه 

سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه مراحل مختلفی را طی کرده است.  
ابتدای بحران سوریه خواهان انجام اصالحات توسط اسد بود. با  دولت ترکیه در  

لزوم   از  و  پرداخت  معارضین  از  حمایت  به  بحران،  گسترش  با  حال  این 
همه حمایت  گفت.  سخن  اسد  حکومت  از  سرنگونگی  ترکیه  حکومت  جانبه 

های ترکمن را  های معارضی چون ارتش آزاد و همچنین احرار شام و گروهگروه
راس  این  میدر  ارزیابی  تا  خاک  کردتوان  در  اپوزیسیون  جلسات  برگزاری   .

سوری معارضین  به  لجستیکی  و  نظامی  مالی،  کمک  کنار  در  نقش    ، ترکیه 
خواسته   این حال،  با  نمود.  ایفا  سوریه  رژیم  تضعیف  و  آنها  تقویت  در  موثری 

سوریه   رژیم  خارجی  حامیان  پررنگ  حضور  به  توجه  با  و      ـ  ترکیه   ایران 
قدرت  ـ    روسیه میان  این  در  نپوشید.  عمل  در  جامه  کردی  جریانات  گیری 

نواحی شمالی سوریه باعث نگرانی ترکیه شد. پیوند این جریانات با آمریکا حتی  
ترکیه   روابط  حاجی  ـ  بر  و  )نیاکوئی  گذاشت  سویی  تاثیر  نیز  متحده  ایاالت 

وط اسد  های بعدی از اولویت سق به هر حال ترکیه در سال  . (100-99:  1396
مهار این    ، به  در  و  داد  رویکرد  تغییر  سوری  کردهای  راندن  عقب  و  سرکوب 

است.   نموده  مبادرت  سوریه  خاک  در  مستقیم  نظامی  عملیات  انجام  به  راستا 
های نزدیک به خود  ترکیه به همکاری و عملیات مشترک با گروه  ، عالوه بر این 

همچنین  و  معارض  کردهای  علیه  سوریه  آزاد  ارتش  کرده    مانند  اقدام  داعش 
سیاست دولت  است.  تضعیف  و  سوریه  حاکمیت  نقض  وضوح  به  ترکیه  های 

 کند.  مرکزی آن را نمایان می
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عوامل مؤثر بر گذار                                   
 مورد مطالعاتی  دولتبه شبه

 دولت ـ  تداوم شکاف ملت
های مشارکت،  تداوم بحران

 مشروعیت، نفوذ و هویت 
 ساختار اقتصادی رانتیر 

-سطح خارجی در گذار به شبه 
 دولت 

 عراق 

شبکه  - ارتباط  وجود  و  عدم  دولت  بین  ای 
 جامعه 

ادغام   - یا  اجباری  همانندسازی  الگوی 
 تحمیلی 

شکافبهره  - از  داعش  و گیری  قومی  های 
 مذهبی 

بی   - دولت  و  استقرار  مقبولیت ریشه  فاقد 
 فراگیر 

حکومت   - انحصار  شده  کشیده  چالش  به 
 مرکزی بر نیروهای نظامی و امنیتی

 شدن ارتش ای و چندپاره فرقه -

 اتکای فزاینده به درآمدهای نفتی  -
 توسعه اقتصادی نامتوازن  -
 فساد اداری  -
 فقر فزاینده  -
 های خارجی افزایش بدهی  -

و    - ایران  تاکتیکی  در  ائتالف  ترکیه 
 قضیة استقالل کردستان

قالب نقش  - در  روسیه  و  ایران  آفرینی 
 اتاق فکر بغداد

عملیات   - چارچوب  در  ترکیه  مداخله 
 2شاخه زیتون 

اطالعاتی   - و  تسلیحاتی  مالی،  حمایت 
جریانات  و  سنت  اهل  از  عربستان 

 تکفیری 
رقابت  - به  امریکا  زدن  های  دامن 

 ای در عراق منطقه

 سوریه 

 های اجتماعی متراکم شکاف -
 انسجام اجتماعی پایین -
 محرومیت نسبی اهل سنت و اکراد -

 انحصار سنتی حزب بعث بر سپهر سیاسی  -
 پیوندهای ارگانیک ارتش با رژیم اسد  -
مشارکت   - برای  نهادی  چارچوب  فقدان 

 اجتماعی 

 افزایش فاصلة طبقاتی -
 رشد الیگارشی فاسد  -
 فساد اداری و مالی  -

 موازنه نرم و موازنه سخت روسیه  -
مستشاری    - و  امنیتی  نظامی،  کنش 

 ایران 
حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان از   -

 گروههای معارض
به   - زدن  ضربه  برای  اسرائیل  اقدامات 

 محور مقاومت
ترکیه  - نظامی  فرات و   عملیات  )سپر 

 شاخة زیتون( 
سیاست امریکا در تسلیح و حمایت از  -

 اکراد
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 گیرینتیجه

عوامل داخلی و خارجی با   مکمل  واسطة نقش ها در خاورمیانه بهشکنندگی دولت
دولت در کشورهای واقع در این منطقه  هایی از گذار از دولت به شبهظهور نشانه

بعد   در  است.  شده  شکافهمراه  ملتداخلی،  بحران  متراکم،  اجتماعی    -های 
بحراندولت هویتسازی،  و  توزیع  نفوذ،  مشارکت،  مشروعیت،  سهم    ،های 
اند. تقسیم اقتدار  های عراق و سوریه داشتهگیری و تداوم بحرانای در شکلویژه

گروه قبیلهمیان  و  مذهبی  قومی،  مختلف  چشمهای  این  ای،  در  را  دولت  انداز 
نوعی کشورها   به  عمل،  در  و  ساخته  مواجه  جدی  چالش  ،  دولت   شیفرسا  با 

فقدان اقتدار مرکزی و بازگشت به مدل پیشادولتی منجر گردیده است. عراق و  
باید جز بیداری عربی را  از  یا  های »دستخوش بی حکومت  ءسوریه پس  نظمی« 

دسته قوی  مداخله  دولت ضعیف/جامعه  از  حاکی  نیز  امنیتی  محیط  کرد.  بندی 
قدرتهای بزرگ در دولت ضعیف از طریق ایجاد گروههای نیابتی و حمایت از  
یکی از مدعیان در مقابل سایرین است که خود این مداخالت به فرسایش بیشتر  

مؤلفه در  شدید  نقصان  واقع  در  است.  کرده  کمک  دولتدولت  و  های  بودگی 
ای  های منطقهبندیدولت در عراق و سوریه شدیداً تحت تأثیر صفگذار به شبه

 المللی قرار داشته است. و بین
المللی، عراق و سوریه پس  دولت و نقش بازیگران بینهای شبهاز منظر شاخص 

عربی  بیداری  شبهشاخص  ،از  از  های  حاکی  که  دارند  را  شده  شناسایی  دولت 
دولت در این کشورها است. به دلیل بحران مشروعیت و  گذار از دولت به شبه

این    هویت، دیگر  از سوی  است؛  نامشروع  بسیاری  برای  دولت  اعمالی  قدرت 
ها انحصار استفاده از قدرت در قلمروی مشخص سرزمینی را از دست داده  دولت

جمع در  توان  فاقد  بخشو  در  عمومی  خدمات  و  مالیات  کشور  آوری  از  هایی 
واحی  هستند. ناتوانی دولت عراق در اعمال قدرت در کردستان عراق و برخی ن

کنترل  سنی تحت  نواحی  در  قدرت  اعمال  در  سوریه  حکومت  ناتوانی  و  نشین 
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منظر می این  از  را  ادلب  استان  و  نواحی کردنشین شمالی  بررسی  داعش،  توان 
شبه دو  هر  جریاننمود؛  با  مواجهه  توان  فاقد  سوریه  و  عراق  های دولت 

لذا جدایی هستند  خارجی  قدرت  از  استمداد  بدون  معارض  و  برای    خواه  عراق 
داعش  و  کردستان  اقلیم  تحرکات  با  قدرتمند    ، مقابله  حامی  عنوان  به  ایران  از 

گیرد و سوریه نیز ایران و روسیه را برای مقابله با معارضان به این  خود بهره می
می آنها  به  امتیازات  اعطای  به  و  کشانده  نقض  کشور  این  از  گذشته  پردازد. 

ه و همچنین نقض مکرر حاکمیت سوریه  دولت عراق توسط ترکیشبه  ،حاکمیت
آمریکا و اسراییل را باید مورد توجه قرار داد. در عراق و سوریه،    ، توسط ترکیه

جریاندولتشبه و  عراق  کردستان  اقلیم  مانند  نشده  شناسایی  کردی های  های 
ملت که  دارند  نیز حضور  شدسوریه  میلیتاریزه  نمادین،  جامعه، ضعف    ن سازی 

 ود حامی خارجی در آنها کم و بیش وجود دارند.  دولت منشا و وج
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