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 چکیده
هاي اقتدارگراي جهان عرب به رغم انتظارات موجود براي گذار رژیمبه

نتیجه  2011هاي سال هاي قوي در پرتو ناآرامیدموکراسی و ظهور دولت
گیري حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزي جز شکل

هاي نفتی یت نظام در پادشاهیهاي عربی و تثبهاي ناتوان در جمهوريدولت
هاي ورشکسته در سوریه و یمن نظم گیري دولتنبوده است. از یک سو، شکل

اي خاورمیانه را در آستانه فروپاشی قرار داده است؛ و از سویی دیگر،  منطقه
راي فرو نشاندن اعتراضات هاي سعودي و بحرین از سرکوب باستفاده دولت

هاي حاکم و جامعه مربوطه وجود ندارد. ی بین نظامد که رابطه ارگانیکنشان دا
باشند ها نه تنها متضمن اقتدار مرکزي در محیط داخلی میدر این ارتباط، دولت

آیند. با توجه به اهمیت جایگاه بلکه بازیگر اصلی در محیط فراملی به حساب می
 خارجی نهاد دولت در حفظ نظم داخلی و برقراري موازنه قدرت در محیط

عربی و نهاد دولت موجب شناخت بیشتر افزایش آگاهی پیرامون رابطه ناآرامی
اي خواهد شد. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که تحوالت منطقه

هاي عربی چه تاثیري بر نهاد دولت در کشورهاي درگیر داشته است؟ ناآرامی
هاي میتقویتی ناشی از ناآراـ  نوشتار حاضر با فرض تاثیر دوگانه تضعیفی
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بر نهاد دولت در جهان عرب قصد دارد سوال مذکور را با استفاده از بحث  مورد
اندازهاي الملل و در چهارچوب چشمشناسی تاریخی روابط بیننظریه جامعه

 سیاسی و اقتصادي  موجود مورد بررسی قرار دهد. 
یط شناسی تاریخی، شراهاي عربی، نهاد دولت، جامعهناآرامی ها:کلیدواژه

 هاي عربیسیاسی ـ اقتصادي، رژیم
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 مقدمه 

کشورهاي عرب خاورمیانه و تمامی که موجی از ناآرامی  2010در دسامبر 
تونس و  هاي اقتدارگرايساز سقوط رژیمشمال افریقا را فرا گرفت و زمینه

برخی از کارشناسان مطالعات خاورمیانه زنجیره  مصر در مراحل ابتدایی شد،
هاي فراگیر پیشین در سطح رد بحث را در امتداد امواج ناآرامیموناآرامی 

الملل برشمردند و از آن با عنوان چهارمین موج دموکراسی یاد کردند بین
)Abushouk, 2016, 53; Diamond, 2011; Olimat, 2011عبارت ). به

هاي مورد بحث ضمن پایان دادن به این بود که طغیان دیگر، انتظار بر
هاي باعث ظهور دولتهاي فاسد و موروثی در خاورمیانه عربی حکومت

-شوند. در دوره پسا جنگ سرد شاخصهدموکراتیک قدرتمند با پشتوانه مردمی
الملل دیگر محدود ها با توجه به تغییر و تحوالت نظام بینهاي توانمندي دولت

طه و ربوبه قدرت نظامی نیست بلکه پیوند تنگاتنگ نظام حکومتی با جامعه م
ها باعث ارتقاء جایگاه یک دولت در بین آن 1برقراري رابطه سازنده متقابل

 الملل و افزایش قدرت مانور آن خواهد شد.نظام بین
در ظاهر به دو بخش پادشاهی و جمهوري هاي حکومتی در خاورمیانه عربی نظام

رغم . بهگردندخوانده شود) تقسیم می 2که بهتر است پادشاهی ریاست جمهوري(
باشند؛ هاي مشترك فراوانی میهاي مذکور داراي ویژگیعناوین متفاوت، نظام

آن) در زیر هاي حکمرانی (نظام مدرن و ما قبل که بر پایه مولفهطوريبه
گیري نظام شوند. تاریخچه شکلمی بنديدسته 3مجموعه پدرساالري جدید

میالدي در خاورمیانه  80اقتصادي دهه  ـ پدرساالري جدید به تحوالت سیاسی
ظاهر گردد که طی آن الگوي نوین حکومتی در خاورمیانه عربی باز میعربی 
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3. New Patrimonial. 
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شد. الگوي مورد بحث ضمن برخورداري از نهادهاي مدرن حکمرانی نظیر 
عنوان پایه انتخابات، پارلمان، احزاب، مطبوعات و ... متکی بر شخص پادشاه به

طور توامان برخوردار ساس، پدرساالري جدید بهاین ا باشد. برنظام سیاسی می
هاي فردمحور نظام سنتی چنین ویژگیهاي نظام دولت مدرن و هماز مولفه

اي از نظام است. در دولت مورد بحث ساختار سیاسی حکومت مبتنی بر شبکه
رئیس جمهور پادشاه  / پیرو متشکل از اقوام و آشنایان نزدیک پادشاهـ  حامی

بر پایه توزیع امکانات عمومی و خرید وفاداري افراد خاص اداره باشد که می
شود. از سویی دیگر ساختار اقتصادي نظام یاد شده با توجه به تحوالت ناشی می

سازي برنامه آزادسازي اقتصادي، متکی بر یک ائتالف محدود حکومتی از پیاده
خب طبقه است که در برگیرنده خانواده حاکم، نخبگان سیاسی و بخش منت

 دهد. خود اختصاص میباشد و قسمت عمده منابع مالی کشور را بهمتوسط می
هاي حکومتی جهان عرب توضیحات فوق بیانگر ابعاد سیاسی و اقتصادي نظام

باشد که نشان از هاي مذکور و (حتی پس از آن) میناآرامی در دوره پیش از
هاي در این راستا، نظام شکاف عمیق بین نظام سیاسی و جامعه مربوطه دارد.

هاي داخلی و خارجی بیش از هنگام بروز شرایط بحرانی در حوزهمورد بحث به
هاي درونی باشند به حمایت نیروهاي بیرونی امید دارند. که متکی بر ظرفیتآن

چه مشاهد شد فقدان روابط سازنده بین نظام سیاسی و جامعه مربوطه چنان
نهاد دولت در خاورمیانه عربی بوده است. در  تاریخیـ  موجب ضعف ساختاري

ایجاد تغییرات تنها قادر به نههاي عربی رسد  موج ناآرامینظر میاین راستا به
ها در جهان عرب نگردید بلکه زمینه اساسی در ساختار نظام حکومتی دولت

 تضعیف بیش از پیش نهاد دولت در کشورهاي مورد بحث را فراهم ساخت. 
هاي عرب بر دولت  2011هاي فراگیر سال کلی تاثیر عمده ناآرامیطور به

توان به دو بخش سیاسی و اقتصادي تقسیم نمود. از منظر خاورمیانه را می
هاي خراشی کوچکی بر بدنه سخت نظامهاي عربی که ناآرامیسیاسی، با آن
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مورد بحث هاي ها نشان داد که نظامایجاد کرد اما زنجیره طغیان اقتدارگرا
(اعم از پادشاهی و جمهوري) در برابر بسیج نیروهاي اجتماعی طوري عمومی به

پذیر هستند. نکته حائز اهمیت آن است هاي اجتماعی آسیبو خروشان جریان
اندازه زیادي تابع قدرت اقتصادي ها تا ها از ناآرامیکه میزان تاثیرپذیري دولت

اي پادشاهی حوزه خلیج فارس به پشتوانه هکه نظامطوريباشد؛ بهها میآن
هاي منابع نفتی خود توانستند بر موج اعتراضات سوار شوند و در نهایت ناآرامی

هاي عربستان و کویت با تسهیم مورد بحث را مهار نمایند. در این راستا دولت
میلیارد دالر بین شهروندان خود ضمن تطمیع جمعیت اقدام به  5و  30به ترتیب 

 :Ayoob, 2014: 28; Kamrava, 2012ایشان نمودند (اري وفاداري خرید

که جمهوري غیر نفتی را باید بازنده اصلی اعتراضات مورد بحث ). در حالی98
ها و مداخله يهاي یمن و سوریه در اثر تشدید درگیردانست چرا که دولت

ف واسطه شکاعوامل بیرونی دستخوش جنگ داخلی شدند و جمهوري مصر به
شدن قدرت در این کشور بیش از پیش درونی ناشی از تحوالت داخلی و قطبی 

 تضعیف گشت. 
هاي با توجه به توضحیات فوق، سوال اصلی نوشتار حاضر آن است که ناآرامی

داشته است؟ در چه تاثیري بر نهاد دولت در خاورمیانه عربی  2011فراگیر سال 
الشعاع قرار ها را تحتکدام بخش صورت مثبت بودن پاسخ تاثیرات یاد شده

ـ  هاي عربی تاثیري دوگانه (تضعیفیداده است؟ فرض بر آن است که ناآرامی
اقتصادي ـ  که وضعیت سیاسیطوريداشته است. بهتقویتی) بر نهاد دولت عربی 

باشد. پاسخگویی به پرسش ها میهاي درگیر بیانگر میزان تاثیرپذیري آندولت
رو با توجه به چارچوب نظري مورد استفاده در این اثر که اصلی مقاله پیش

شناسی دوگانه باشد مبتنی بر روشالملل میشناسی تاریخی روابط بینجامعه
که در پرتو نگرش کل به جز تاریخ طورياستقرائی خواهد بود. بهـ  قیاسی

ه هاي تاریخی و در بازموضوع مورد بررسی که نهاد دولت است در بستر قیاس
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شود. از سویی دیگر با توجه به نگرش جز به کل زمانی دراز مدت بررسی می
طور مجزا و موجز مورد مطالعه قرار اجتماعی به-هاي سیاسیشناسی پدیدهجامعه

شناسی مورد استفاده در اثر حاضر عبارت دیگر روشخواهند گرفت. به
باشد. براي میکمی ـ  رویکردي متقاطع و مبتنی بر نگرش توامان کیفی

دهی به پرسش مطروحه و آزمایش فرضیه مورد اشاره نوشتار حاضر در سه پاسخ
گردد: ابتدا چارچوب نظري بحث در پرتو نگرش اجتماعی به نهاد بخش ارائه می
شود. در بخش دوم تاثیر الملل تبیین میآفرینی آن در محیط بیندولت و نقش

هاي درگیر بررسی خواهد شد و دولتبر هاي عربی اقتصادي ناآرامیـ  سیاسی
گیري تقدیم در پایان نیز دستاورد مطالعات صورت پذیرفته در بخش نتیجه

 گردد.        می

 چارچوب نظريـ 1
عنوان یک رشته دانشگاهی تا کنون شاهد دو مناظره در الملل بهروابط بین

ولت خصوص دولت بوده است که محوریت بحث پیرامون میزان خودمختاري د
 :Hobson, 2000باشد (در برابر اجزا تشکیل دهنده و در برگیرنده آن می

الملل با ظهور نظریه وابستگی ). اولین مناظره دولت در روابط بین217-20
گرایان مطرح گردید. در این مناظره میالدي توسط غیرواقع 70متقابل در دهه 

ولت بر بازیگران غیر استقالل دولت با طرح سواالتی پیرامون میزان تسلط د
طور جدي مورد چالش قرار گرفت. در دولتی و یا استقالل دولت از جامعه به

ها را تنها گرایان به جهت نگرش امنیتی به سیاست، دولتاین چارچوب، واقع
دهنده و در  دانستند که مافوق اجزا تشکیلالملل میبازیگران عرصه بین

مشغول هستند. در نقطه مقابل  1باال برگیرنده خود به پیشبرد سیاست سطح

                                                                                                    
1. High Politics. 
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ها قرار داشتند که بر عناصر انگاران و پست مدرنها، سازهها، لیبرالمارکسیست
الملل نظیر اقتصاد، اجتماع و هویت تاکید داشتند. در غیر امنیتی در روابط بین

این نگرش رابطه بین دولت و اجزاي تشکیل دهنده مبتنی بر وابستگی متقابل 
 .باشدیم 1نپاییاست در عصر جدید، سیاست سطح جوهره سی است و

الملل مسیر را براي ورود به دومین محوري در روابط بینجامعه  / دوگانه دولت
الملل هموار ساخت. در مناظره مورد بحث محور مناظره دولت در روابط بین

الملل بینعنوان کارگزار در برابر نظام اصلی متمرکز بر میزان قدرت دولت به
المللی به دو عنوان ساختار بود. در این راستا قدرت کارگزاري داخلی و بینبه

شود: قدرت کارگزاري داخلی دولت المللی تقسیم میبخش داخلی و بین
گیري سیاست خارجی معناي توانایی آن در اداره امور داخلی و جهتبه

بازیگران غیر دولتی است. اجتماعی و یا منافع ـ  نظر از نیازهاي ساختاريصرف
شناسی تاریخی بر استقالل دولت هاي جامعهگرایان و نووبريکه نوواقعدر حالی

انگاران و پست ها، سازهها، لیبرالدر عرصه داخلی تاکید دارند، مارکسیست
ها به عدم استقالل یا وابستگی نهاد دولت به بازیگران غیر دولتی باور مدرن

در حال  2ابسون معتقد است که یک تغییر الگوه وبدارند. در این چارچ
الملل به قدرت هاي کالسیک روابط بینکه نظریهگیري است؛ در حالیشکل

-هاي جدید نظیر نوواقعکارگزاري داخلی باالي دولت اذعان داشتند، اما نظریه
ها کس و نولیبرالهاي ارتدوها)، نومارکسیسمگرایی تعدیل شده (نوکالسیک

 ,Hobsonبه کاهش قدرت کارگزاري داخلی دولت اشاره دارند ( همگی

2000: 5-6.( 
المللی به توانمدي دولت در ساخت از سویی دیگر قدرت کارگزاري بین

نظر از نیازهاي ساختاري المللی صرفدهی به قلمرو بینسیاست خارجی، شکل
                                                                                                    
1. Low Politics. 
2. Paradigm Shift. 
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این اساس،  رد. برالمللی غیر دولتی اشاره داالمللی و نیازهاي بازیگران بینبین
المللی متفاوتی (زیاد، متوسط و کم) ها  از قدرت کارگزاري بیندولت

المللی باال، قادر به مخالفت با برخوردارند. دولت داراي قدرت کارگزاري بین
الملل سازي منطق آنارشیک ساختاري بیندولتی و محدودمنطق رقابت بین 

رغم رالیسم و نهادگرایی نولبیرال (بهباشد؛ بر حسب تعریف ارائه شده، لیبمی
ها در پذیرش آنارشی) تنها نظریاتی هستند که به قدرت کارگزاري باالي دولت

الملل و حل مشکل اقدام دسته جمعی باور دارند شکل دادن به نظام بین
)Ikenberry, 2009: 73-8المللی هاي داراي قدرت کارگزاري بین). دولت

-جه به نیروهاي داخلی و سطح ملی در تعیین نظام بینتوانند با تومتوسط می
الملل مارکسیسم و هاي روابط بینآفرینی کنند. در میان نظریهالملل نقش

این چارچوب دارند. زیرا نظرات یاد شده  مدرنیسم بیشترین نزدیکی را باپست
مشکل دولتی و ها در فائق آمدن بر رقابت بینواسطه اعتقاد به ناتوانی دولتبه

الملل قائل هستند. از ها در نظام بیناي براي دولتجمعی، نقش میانهاقدام دسته
جهت تضاد طبقات در حوزه اقتصاد داخلی ها، نهاد دولت بهدیدگاه مارکسیست

آمیز الملل پر تعارض است؛ چرا که خلق جهان صلحگیري نظام بینمنشاء شکل
وفصل منازعه طبقاتی در ها در حلمیزان زیادي منوط به توانمندي دولتبه

ها این باورند که دولت ها نیز برمدرنحوزه داخل است. از سویی دیگر پست
گیري جهان پر تعارض واسطه فرآیند مهندسی مشروعیت داخلی باعث شکلبه

)؛ در این چارچوب بنابر تصویر ساخته شده از Muzaffar, 2008باشند (می
ناپذیر است بلکه تداوم آن کش بین دولتی اجتنابتنها کشمتهدید سایرین نه

موجب بازتولید دولت خواهد شد. در نهایت دیدگاه متضمن دولت داراي قدرت 
الملل است. در این اندك، منکر نقش دولت در عرصه بینالمللی کارگزاري بین

ها قادر به حل وضعیت گردد دولتگرایان مطرح مینگرش که توسط نوواقع
این اساس، دومین  الملل و مشکل اقدام دسته جمعی نیستند. بربینآنارشیک 

-الملل به میزان کارگزاري دولترا از تحلیل ساختاري بین مناظره دولت توجه
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 کند.               الملل هدایت میدهی به قلمرو بینجامعه در شکل
شناسی معهاین مورد اشاره قرار گرفت، نقطه ورود جا گونه که پیش ازهمان

این رشته به عنصر توجهی جریان اصلی الملل، بیتاریخی به عرصه روابط بین
شناسان الملل بود. در این ارتباط بخشی از جامعهدولت در برابر ساختار بین

ها این با عنوان نوبري الملل (اسکاچپول و تیلی) که پیش ازتاریخی روابط بین
گرایان و تقلیل هاي نوواقعشدن به دیدگاه مورد اشاره قرار گرفتند با نزدیک

شناسی تاریخی هاي جامعهالملل از اصول و آرمانجایگاه دولت در روابط بین
الملل ضمن واکنش شناسی تاریخی روابط بیندور شدند. اما دومین موج جامعه

الملل حرکت کرد و گراي روابط بینشناسی غیرواقعسوي جامعهها بهبه نووبري
را پرداخت و آنهاي اجتماعی دولت ها به ریشهراتر رفتن از مرزهاي نوبريبا ف
این معنی که قدرت داخلی جامعه معرفی نمود. به ـ  دولت 1عنوان همبستهبه

الملل و ضعف داخلی آن باعث آن در بین یک دولت موجب نقش آفرینی
دولت از منظر  این اساس الملل خواهد بود. برپذیري آن در محیط بینآسیب
الملل داراي قدرت کارگزاري در هر دو عرصه شناسی تاریخی روابط بینجامعه

 ). Halliday, 1978: 221باشد (المللی میداخلی و بین
الملل شناسی تاریخی روابط بینهاي برجسته جامعهمایکل مان یکی از چهره

دار است. قدرت معتقد است که دولت از دو قدرت براي سازماندهی امور برخور
-هاي جامعه مدنی توسط نخبگان اعمال میکه بدون مذاکره با گروه 2استبدادي

هاي سنتی دولت بدان اشاره شده است شود. در این شکل از قدرت که در نظریه
این  شود. برجامعه در چارچوب منازعه صفر و یک دیده میـ  رابطه دولت

ارد و اوامر خود را از طریق گونه پایگاهی در جامعه نداساس دولت هیچ

                                                                                                    
1. Complex 
2. Power Despotic. 
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کند. کارگزاران و یا با تکیه بر طبقه اشرافیت (فدرالیسم سرزمینی) اجرایی می
است که به ظرفیت دولت براي نفوذ در جامعه مدنی  1نوع دیگر قدرت ساختاري

 ,Mannهاي سیاسی در سراسر قلمرو مربوطه اشاره دارد (و اجراي کامل تصمیم

نوعی خنثی است و داللت بر رقابت ن ساختار، قدرت به). در ای53-64 :2003
بین دولت و بازیگران اجتماعی ندارد (برد یک طرف به هزینه طرف دیگر). 

رغم برخورداري هاي مدرن هستند که بهنماد کامل قدرت زیرساختاري، دولت
 اندکی برخوردارند.  از نفوذ زیرساختاري باال در جامعه از قدرت استبدادي

و  2گرایی حقیقیبرد: نخبهین چارچوب، مان از دو الگوي دولت نام میدر ا
شناسی تاریخی هاي جامعهدر مدل اول که نگرش نووبري 3.گرایی نهاديدولت

طور منسجم گرایان نزدیک است، نخبگان دولتی بهالملل و نوواقعروابط بین
کنند. این نبال میطور مثال بقاء نظامی) را دمضیق از منافع ملی (به مفهومی

بیند که با بازیگران اجتماعی درون جامعه مدنی  اي میالگو دولت را پدیده
که در مدل دوم شود و صرفًا بر قدرت استبدادي تکیه دارد. در حالیدرگیر می

عنوان موجودیتی منسجم و عقالنی تصویر گرایی نهادي، دولت بهیعنی دولت
گري، دموکراسی، داري، نظامیحد (سرمایهشود که بر طبق یک عقالنیت وامی

). در این قالب دولت Mann, 2012: 44کند (پدرساالري و غیره) عمل می
باشد. است که متشکل از چندین هویت می 4اي چند چهرهگفته مان پدیدهبه

-ویژه در دوره پس از جنگ سرد مبتنی بر دولتهاي نوین حکمرانی بهمدل
که قدرت کارگزاري داخلی دولت بر علیه جامعه ريطوگرایی نهادي است؛ به

گردد. پیوند شود، بلکه به همکاري با بازیگران اجتماعی معطوف میاستفاده نمی
یابد؛ قدرت دولت وجامعه بیشتر در تعریف قدرت ساختاري از دولت نمود می

                                                                                                    
1. Infrastructure Power. 
2. True Elitism. 
3. Institutional Statism. 
4. Polymorphous State. 
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 دهد که دولت، جامعه راتنها اجازه میزیرساختاري مجرایی دو طرفه است که نه
-نفع در جامعه مدنی نیز میهاي ذيدر کنترل داشته باشد بلکه احزاب یا گروه

ذکر است که نگرش فوق با تعریف گیدنز توانند دولت را کنترل نمایند. الزم به
از قدرت نظارتی دولت در تضاد است؛ گیدنز معتقد بود که دولت داراي میزانی 

ي جامعه است، قدرتی که در از قدرت استبدادي و در نتیجه قادر به دستکار
رسد هاي اقتدارگرا به غایت خود میجوامع دموکراتیک وجود دارد اما در رژیم

)Hobson, 2000: 200شناختی از دولت منشاء استقالل ). در تعریف جامعه
که ناشی از مخالفت با نیروهاي اجتماعی باشد در گرو اتصال داخلی بیش از آن

اس، قدرت یک دولت منوط به میزان ارتباط با جامعه این اس ها است. بربا آن
طبقاتی -تنها در بطن روابط اجتماعیعبارت دیگر، دولت نهباشد. بهمربوطه می

داخلی قرار دارد بلکه ظرفیت کارکردي آن در تعامل با جامعه مربوطه تکمیل 
 گردد. می

اندازه زیادي  المللی دولت تابا توجه به توضیحات فوق، قدرت کارگزاري بین
منوط به کیفیت رابطه دولت با محیط داخل است. در این رابطه تصمیم 

هاي اقتصادي براي کنترل واردات هاي اروپایی در خصوص وضع تعرفهدولت
یکی از  1و اتخاذ سیاست حمایت از تولیدات داخلی 19در اروپاي اواخر قرن 

باعث تغییر رژیم تجاري ها است که المللی دولتهاي کارگزاري بیننشانه
). در این خصوص توجه به نقش Hobson, 2002: 75-76المللی گردید (بین

متغییرهاي چند علی (اقتصاد، نظامی، اشکال سیاسی قدرت) و چند سطحی 
المللی نیز سازنده خواهد بود. المللی، ملی و فرو ملی) در بروز وقایع بین(بین

المللی و از سویی دیگر با بازیگران ن بینسو با بازیگراها از یکزیرا دولت
المللی داخلی در تماس هستند و به انحا مختلف در روابط اجتماعی داخلی و بین

که عامل ـ گرایی اند و مرزهاي جغرافیایی مورد تاکید در نوواقعیکپارچه شده

                                                                                                    
1. Protectionism.  
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در ارتباطات بشري نقش  ـ باشندها از یکدیگر میها و دولتجداسازي انسان
در معنی ظرفیت حکمرانی تاثیرگذار درونی و  ـدکی دارند. قدرت دولت ان

یابد. نیروهاي تنها از طریق قرارگیري در بطن جامعه تحقق می ـ بیرونی
عنوان محدودیتی بر قدرت کارگزاري داخلی دولت اجتماعی قدرتمند صرفاً به

این  کنند بلکه موجب افزایش ظرفیت حکمرانی دولت هستند. برعمل نمی
ویژه در ترین منابع قدرت دولت بهاساس، پیوندهاي اجتماعی یکی از اصلی

گردند. نگرش فوق از منظر توجه به عامل اجتماع الملل محسوب میحوزه بین
این هاي مارکیسم و لیبرالیسم داراي اشتراك است، اما برخالف با نظریه

نیروهاي اجتماعی  ها تابع منطق صفر و یک رابطه بین قدرت دولت ونظریه
این معنی که افزایش قدرت نیروهاي اجتماعی ضرورتاً  با کاهش نیست؛ به 

توان دولت همراه نیست. بلکه دولت قوي و نیروي اجتماعی قوي در کنار 
یکدیگر تکمیل کننده یک جامعه منسجم و توانمند خواهند بود. در این 

ی خواهند بود که در چارچوب، همبسته دولت و جامعه دو روي سکه حکمران
-الملل و تاثیرپذیري از آن میکنار یکدیگر در حال تاثیرگذاري بر نظام بین

 باشند.

 نهاد دولت در خاورمیانه عربیـ 2
گیري و تکوین نهادهاي نهاد دولت در خاورمیانه وارث سیر تاریخی شکل

هاي اي تا دوره پسا ناآرامیهاي منطقهسیاسی است که از تاسیس نظام دولت
گیرد. در این ارتباط اگر حاکمیت را جوهره دولت مدرن را در بر میعربی 
المللی، کنترل سرزمینی و در این عامل متکی بر سه جز شناسایی بینبدانیم 

معنی تجسم اراده عمومی جامعه در نهاد حکومت است نهایت مشروعیت به
)Ahram& Lust, 2016: 8دید ناشی از ). مفهوم حاکمیت در خاورمیانه ج

اي اجتماعی در بستر تاریخ عنوان پدیدهاي و سیر تکوین دولت بهرشد مرحله
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دهی به نظام واسطه نقش کشورهاي استعماري در شکلنیست؛ بلکه به
عبارت  1هاي منطقه و حمایت همه جانبه از واحدهاي سیاسی ساختگیدولت

که طوريظاهر شد. بهصورت ناقص در ادبیات سیاسی منطقه مذکور از ابتدا به
عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق هاي مورد بحث فاقد عامل مشروعیت بهدولت

هاي مختلف عبارت دیگر موجودیت جوامع و نقش گروهباشند. بهحاکمیت می
ها در خاورمیانه گیري نظام دولتعنوان اراده عمومی از ابتداي شکلاجتماعی به

اي خاورمیانه همواره متاثر از روابط نظم منطقه کهطورينادیده انگاشته شد به
هاي منطقه و جوامع مربوطه بوده است. با توجه به رویکرد نظري نابسامان دولت

جامعه عنصر اصلی نظم داخلی -مورد استفاده در پژوهش حاضر، همبسته دولت
یا طوري که تغییر یا سرنگونی نهاد دولت در نتیجه جنگ باشد. بهاي میو منطقه
عبارت دیگر، گردد. بهالمللی محسوب میهاي نوین بینسر آغاز نظم انقالب
اي جدید در خاورمیانه سو نقطه عطف نظم منطقهاز یکهاي عربی ناآرامی

در کشورهاي  واسطه تاثیرگذاري بر نهاد دولتباشد و از سویی دیگر بهمی
اي جدید در تکوین هطور خاص مرحلطور عام و کشورهاي درگیر بهبهعربی 

بوش آید. در این ارتباط هینهحساب میجامعه در خاورمیانه بهـ  همبسته دولت
داند سازي در خاورمیانه جدید میهاي عربی را پنجمین دوره دولتناآرامی

)Hinnebusch, 2014: 10( هاي پیشین تاثیرات مشخص که در امتداد دوره
این مورد اشاره  چه پیش ازه است. چناناقتصادي بر نهاد دولت داشتـ  سیاسی

هاي هاي عربی بر دولترغم یکسان بودن تاثیر سیاسی ناآرامیقرار گرفت، به
ها و درگیر، نتایج اقتصادي آن بسته قدرت و توانایی اقتصادي دولت
باشد. برخورداري از منابع زیر زمینی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می

ـ  بر نهاد دولت از دو منظر سیاسیهاي عربی ناآرامیدر بخش ذیل تاثیر 

                                                                                                    
1. Sham. 
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 اي بررسی خواهد شد.  هاي کلی دولت خاورمیانهاقتصادي و با توجه به ویژگی

 هاي عرب خاورمیانهبر دولتهاي عربی . نتایج سیاسی ناآرامی1ـ2

این امید را فرا گرفت خاورمیانه عربی  2011هاي عمومی که از ابتداي ناآرامی
وجود آورد که اعتراضات مورد بحث سرآغاز یک را در میان جوامع منطقه به

سو فرآیند بلندمدت تغییر دموکراتیک در جهان عرب خواهد بود. چرا که از یک
هاي اقتدارگراي منطقه و از سویی دیگر نمایش دار سقوط برخی از رژیمطلیعه
مومی جوامع عرب بود. هاي اقتدارگرا در برابر اعتراضات عپذیري رژیمآسیب

رسد نظر میها بهاما با گذشت زمان و فروکش کردن هیجانات ناشی از ناآرامی
هاي منطقه شاهد دو گرایش توامان و در عین حال متضاد از حیث تاثیر ناآرامی

در عبارت دیگر فروکش نمودن شور انقالبیباشد. بهمورد بحث بر نهاد دولت می
هاي ابتدایی که در زبان سیاسی بدان فتن هرج و مرججوامع درگیر و پایان یا

بر جوامع مربوطه را بیش از هاي عربی گویند نتایج ناآرامیترمیدور عربی می
در بستر پیش نمایان ساخت: تضعیف و تقویت توامان نهاد دولت عربی 

 تاریخی. 

 هاي عرب در کوتاه مدت. تضعیف دولت1ـ1ـ2

طور عام اشاره قرار گرفت نهاد دولت در خاورمیانه بهگونه که در باال مورد همان
بودگی هاي دولتشاخصهطور خاص فاقد تمامی بهو در کشورهاي عربی 

هاي منطقه حداقل در طول چند دهه گذشته که دولتطوريباشد. بهمی
اند. بنابر شاخص هاي فرو و فراملی بودهدستخوش تنش و درگیري با جریان

هایی متعدد نظیر فشارهاي که بر حسب مولفه FSI(1ها (شکنندگی دولت

                                                                                                    
1. Fragile States Index. 
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خانمان داخلی، مشروعیت دولت، خدمات جمعیتی، میزان آوارگان و افراد بی
هاي امنیتی، توسعه نابرابر، فقر و عمومی، توجه به حقوق بشر، قدرت دستگاه

ده شود به استثنا چهار دولت قطر، امارات متحانحطاط اقتصادي و ... تعیین می
تر عمان و کویت الباقی دول منطقه از نظر سطح عربی و در جایگاه پایین

 Fund forقرار دارند (برخورداري از معیارهاي فوق در وضعیف نامطلوبی 

Peace, 2016عبارت دیگر اکثریت کشورها در خاورمیانه داراي سطحی ). به
بت به سایر از شکنندگی دولت هستند که این میزان در برخی از کشورها نس

هاي عربی، سابقه تر است. در خاورمیانه پیش از ناآرامیبازیگران برجسته
سبب تکثر گردد که بهبه  لبنان، فلسطین و عراق باز می 1ورشکستگی دولت

هاي اي و رقابت شدید بین جناحهاي عمیق فرقهمذهبی، شکاف-شدید قومی
از مواقع ورشکسته بودند.  ايهاي ضعیف و در پارههایی از دولترقیب نمونه

هاي سیاسی در لبنان که مانع از در این ارتباط اختالفات عمیق بین جریان
باشد، اختالف شدید بین فتح و هنگام رئیس جمهور در این کشور میانتخاب به

حماس بر سر انتخاب راهبردهاي کالن جهت هدایت کشور و مقابله با اسرائیل، 
ي مالکی نخست وزیر وقت عراق در واگذاري ایدئولوژیک نورهاي نگرش

سیستانی مرجعیت عام اهللا العظمیایتمناصب حکومتی به شیعیان که واکنش 
هایی از ضعف دولت بودگی در همراه داشت نمایهشیعیان عراق را نیز به
 کشورهاي یاد شده بود. 

فراگیر  هايهاي ورشکسته در خاورمیانه به پیش از ناآرامیاگرچه سابقه دولت
گردد، اما اعتراضات مورد بحث موجی از فترت و ضعف را باز می  2011سال 

که موجب تشدید طوريدنبال داشت. بهبهبراي نهاد دولت در خاورمیانه عربی 
هاي ورشکسته در ها، افزایش تعداد دولتاي از دولتورشکستگی در پاره

                                                                                                    
1. Failure state. 
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اشیده گردید. در این منطقه و تبدیل وضعیت کشورها از ورشکسته به فروپ
شدت آسیب دید، سوریه و یمن نیز عمالً به ارتباط نهاد دولت در عراق به

این، آشکار شدن  تبدیل شدند. افزون بر1هاي ورشکسته و فروپاشیدهدولت
هاي میزان وابستگی کشورهایی چون مصر، بحرین و حتی مراکش به کمک

هاي دولت بودگی ضعف شاخصه اي دیگر بر(مالی یا نظامی) خارجی نیز نشانه
دو کشور هاي عربی در سرزمیندر کشورهاي مذکور است. با شروع ناآرامی 

شاهد انتقال  عنوان اولین کشورهاي درگیر ناآرامیتونس و مصر به
آمیز قدرت و سرنگونی دیکتاتورهاي حاکم بودند که براي بیش از دو مسالمت

ث فوق اگرچه موجب تضعیف نهاد دولت دهه قدرت را در اختیار داشتند. حواد
این ضعف مانع تحقق وظایف اصلی دولت  در کشورهاي یاد شده گردید، اما

چون تامین امنیت، حفظ کنترل سرزمینی، عرضه مایحتاج ضروري و ... 
ها که سرنگونی یک قدرت و حال برخالف روند عمومی انقالباین نگردید. با

جب افزایش قدرت آن کشور در سطح جایگزینی آن با حکومت جدید مو
جهت ویژه مصر به) کشوهاي تونس و بهWalt, 1996الملل خواهد شد (بین

هاي سابق شاهد تضعیف گرایان، سکوالرها، بقایاي رژیماسالم شکاف شدید بین
 نهاد دولت بودند. 

هاي عربی نیز در پرتو ناآرامیاز سویی دیگر کشورهاي یمن، سوریه و لیبی 
پاشی یا ورشکستگی نهاد دولت را تجربه کردند. در این راستا، یمن و لیبی فرو

اند و سوریه نیز در دوره پسا به صحنه تقابل بازیگران غیر دولتی بدل شده
باشد. در یمن علی عبداهللا صالح اي و جهانی میمیدان تقابل رقباي منطقهناآرامی

العمر تبدیل شده س جمهور مادامبه رئی 1990که از زمان اتحاد دو یمن در سال 
گري عربستان مسند ریاست جمهوري با میانجیهاي عربی دنبال ناآرامیبود به

                                                                                                    
1. Collapsed State. 
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ومرج ناشی واسطه هرجهادي واگذار نمود. بهرا به جانشین خود عبدربه منصور
از انتقال قدرت در یمن و تضعیف بیشتر دولت در دوره پس از انتقال قدرت 

ران غیر دولتی که در طول دهه پیش در یمن فعالیت ) بازیگ2014-2012(
داشتند، فضا را براي تصاحب قدرت مهیا دیدند. در این میان جنبش انصار اهللا 

شود توانست ها یاد میها با عنوان حوثیمتعلق به شیعیان زیدي یمن که از آن
 قدرت 2015این کشور در ابتداي سال با همکاري علی عبداهللا صالح و ارتش 

این اتفاقات  دنبال). بهAl Batati, 2015دست گیرد (را در این کشور به
هادي به عربستان گریخت و کشور یمن بیش از پیش بخش عمده دولت منصور

ومرج فرو رفت. پیش از سقوط دولت در یمن یک رشته از مذاکرات به در هرج
رهبري  به» کنفرانس گفتگوي ملی«گري سازمان ملل و با عنوان میانجی
نیز ادامه داشت اما پس از ترور دو  2014هادي آغاز شد و تا اوائل سال منصور

ها از جریان مذاکرات نماینده حوثی در بازه زمانی کوتاه مدت و خروج حوثی
این کشور عمالً به شکست انجامید. هاي سازمان ملل براي حل معضل تالش

هاي اجرایی کنفرانس کارگروهذکر است که در طول مذاکرات یاد شده الزم به
اي را در زمینه برقراري صلح ملی بین بازیگران دستاوردهاي قابل مالحظه

غیردولتی (به استثنا القاعده) کسب نمودند و تنها موضوع الینحل وضعیت 
این ناحیه تنها جنبش الحراك در کنفرانس حاضر شد و  جنوب کشور بود که از

 ,Rughهادي مذاکرات را وتو کردند (منصورجهت حضور ها بهالباقی گروه

این اساس پس از عقیم ماندن مذاکرات صلح، تصاحب  ). بر145-9 :2015
ضمن  2015ها و حمله عربستان سعودي به یمن در مارس قدرت توسط حوثی

به محاق بردن کورسوي امید براي تشکیل قدرت مرکزي در این کشور دولت 
 وپاشیده تبدیل شد.ورشکسته آن عمالً به دولت فر

گیري نیز تصویري کامل از شکلوضعیت دولت سوریه در دوره پسا ناآرامی 
به سوریه، هاي عربی یک دولت ورشکسته است. پس از گسترش موج ناآرامی
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المللی بدل شده است اي و بینکشور مورد بحث به صحنه تقابل بازیگران منطقه
هاي لت سوریه پیش از بروز ناآرامیکنند. دوکه از طرفین درگیري حمایت می

پیمان ایران در محور مقاومت بود و خودداري آن از تنها دولت عرب همعربی 
هاي هم نژاد باعث پیوستن به محور صلح امریکایی و همسویی با سایر دولت

هاي غیر عرب منطقه این کشور در جهان عرب و نزدیکی آن با دولتانزواي 
فرصت را براي هاي عربی ید. در این میان بروز ناآرامی(ایران و ترکیه) گرد
هاي حاشیه خلیج فارس فراهم نمود تا طور خاص پادشاهیسایر دول عرب و به

ضمن سرنگونی حکومت برآمده از اقلیت علوي مذهب اسد در این کشور و 
انتقال قدرت به اکثریت جمعیتی سنی، سوریه را از محور مقاومت خارج 

نظامی  به مخالفین دولت اسد در  -هاي مالیافزایش حجم کمکنمایند. با 
تدریج موازنه قدرت هاي مذکور بهاز سوي پادشاهیو غیر رسمی اشکال رسمی 

نفع مخالفین و به موازات آن به زیان دولت مرکزي تغییر یافت. در این راستا به
ضا را براي فعالیت ها و مداخله سایر بازیگران فومرج ناشی از بروز ناآرامیهرج
گراي افراطی نظیر جبهۀ النصره (جبهۀ فتح الشام)، االحرار هاي اسالمگروه

که گروه دولت طوريالشام، احفاد الرسول، االصاله و التنمیه و ... فراهم نمود. به
عراق و شام (داعش) توانست با توجه به فقدان دولت قدرتمند در اسالمی 

هاي متعلق به کشورهاي ره بزرگی از سرزمینکشورهاي سوریه و عراق گست
اش را تاسیس نماید یاد شده را تصرف و خالفت خود خوانده

)Gulmohamad, 2014: 1-3هاي جهادي که هم اکنون در یمن، ). گروه
باشند خواهان تسخیر قدرت و یا عراق در حال جنگ میسوریه، لیبی 

لت هستند. در این راستا دولت سازي الگوهاي حکمرانی جایگزین براي دوپیاده
در چارچوب مدرن » دولت سرزمینی«عراق و شام نشان داد که مفهوم اسالمی 

هاي انداز گروهعبارت دیگرچشممعناست؛ بههاي جهادي بیآن براي گروه
 جهادي دولت چند ملیتی یا دولت فاقد ملت است.   
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طور خاص در بهدر دیگر کشورهاي درگیر و هاي عربی اگر چه ناآرامی
هاي نفتی به ورشکستگی دولت نیانجامید اما مرتفع نمودن اعتراضات پادشاهی

کمک نیروهاي نظامی عربستان و امارات متحده، تعدد مدنی در کشور بحرین به
جایگزینی نخست وزیر و برگزاري انتخابات زودهنگام در اردن، ارائه کمک 

خلیج (فارس) به اعضا فقیرتر آن مالی از سوي اعضا ثروتمند شوراي همکاري 
(بحرین و یمن) براي مهار ناآرامی، تسهیم وجه بین شهروندان در عربستان و 

پذیري نهاد دولت در خاورمیانه کویت براي حفظ آرامش نشان دهنده آسیب
که توضیحات فوق تصویري عام از وضعیت دولت در بود. با آنعربی 

هاي ثروتمند حوزه تعمیم آن به پادشاهی عربی است وخاورمیانه پسا ناآرامی
هاي رسد؛ اما ناآرامینظر نمیویژه قطر و عربستان) صحیح بهخلیج فارس (به

هاي اقتدارگرا و از بین رفتن هاي حکومتمورد بحث حداقل باعث تزلزل پایه
این، تضعیف شدید دولت در برخی از  برها بود. عالوهتصور شکست ناپذیري آن

طور مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار سایر طی دوره مذکور بهي عربی هادولت
نظر از ضعف کلی نهاد این اساس، صرف بازیگران نیز تاثیرگذار بوده است. بر

هاي عربی به تضعیف نهاد دولت در خاورمیانه دولت در خاورمیانه، ناآرامی
عرب منطقه (عراق، طوري که تقریباً یک سوم بازیگران انجامیده است بهعربی 

برند. این مهم ثباتی و ضعف شدید رنج میلبنان، سوریه، یمن و مصر) از بی
گرایی، ظهور بازیگران غیر دولتی،  افزایش رقابت اي براي رشد فرقهزمینه

آفرینی المللی شدن منطقه از نظر دخالت و نقشاي و بینبازیگران بزرگ منطقه
 . اي بوده استبازیگران فرامنطقه

 . تقویت نهاد دولت در بلندمدت2ـ1ـ2

به تصویري از ضعف نهاد دولت را در خاورمیانه عربی هاي عربی اگرچه ناآرامی
هایی بود که از یک سو بلوغ طور توامان حاوي نشانهنمایش گذاشت اما به
را آشکار ساخت و از سویی جامعه در خاورمیانه عربی -سیاسی همبسته دولت
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این ادعا  اي بود؛ گواهادینه شدن مفهوم ملیت در نظم منطقهدیگر تجلی نه
که عبارت دیگر، با آندر کشورهاي درگیر است. بههاي عربی استقالل ناآرامی

ها در کشورهاي عربی اي به قیاممورد بحث در شکل واکنشی زنجیرهناآرامی 
اي همسایه از هاي مشابه در کشورهعنوان کاتالیزور براي قیامظاهر شد و به

هاي ملی مجزا از هاي مذکور در بافتتونس تا بحرین عمل کرد اما آشوب
). Ellison, 2015& El-Husseini, 2014: 11-2وقوع پیوستند (یکدیگر به

تصویر فوق نشان از موجودیت یک نظام عربی دارد که متکی بر پیوستگی 
رونیکی و چاپی عرب اي، الکتهاي ماهوارهزبانی و دسترسی مشترك به رسانه
اندازه زیادي از باشد. اما نظام یاد شده تا زبان در فراسوي مرزهاي ملی می

میالدي براي   60و 50هاي هاي تاریخی صورت پذیرفته در طول دههتالش
گرایی عربی که مرزهاي دول عرب را به اتحاد جهان عرب و تحت عنوان ملی

ها موجب که موج ناآرامیگر با آنعبارت دیکشید متفاوت است. بهچالش می
طور تشدید احساس پیوستگی و همدردي در میان مردمان عرب گردید؛ اما به

هاي جداگانه بود که توامان مهر تاییدي بر اعتبار مرزهاي دولتی و حاکمیت
 ). Sariolghalam, 2013: 121کند (جهان عرب را از منظر سیاسی تقسیم می

توان چندین قیام مجزا (قیام یمنی، قیام را میعربی  هايطور کلی ناآرامیبه
در وراي مصري، قیام سوري) و متاثر از یکدیگر نامید که طی آن جوامع عربی 

اجتماعی خود بودند. در این ـ دنبال مطالبات سیاسی هویت مشترك نژادي به
گونه تالشی در کشورهاي دستخوش ها هیچارتباط در طول دوره ناآرامی

هاي مورد بحث اش براي متحد نمودن جهان عرب صورت نگرفت؛ ناآرامیاغتش
رغم پذیري سیاسی جوامع مجزا است که بهاز جامعهاولین تجربه جوامع عربی 

هاي خود را در چارچوب و فرهنگی درخواستهمبستگی زبانی، نژادي، مذهبی 
هاي یاد یعبارت دیگر، همبستگکنند. بهواحدهاي سیاسی جداگانه دنبال می

اجتماعی نشد، بلکه ـ  پوشی جوامع عربی از مطالبات سیاسیشده مانع از چشم
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ها را فراهم ساخت. در زمینه افزایش سطح انتظارات و گسترش موج ناآرامی
تنها نقطه عطفی در تکامل سیاسی جوامع منطقه هاي عربی نهاین ارتباط ناآرامی

-ر عدم استثناگرایی جوامع عربی نیز تواند شاهدي بآیند بلکه میحساب میبه
مانند سایر جوامع بشري خواهان نظام باشند. زیرا جوامع عربی نشان دادند به

سیاسی پاسخگو، نظام اقتصادي کارآمد، آزادي و در نهایت شفافیت مالی 
هاي این اساس، اگر چه ناآرامی ). برAhram& Lust, 2016: 16هستند (

تضعیف نهاد دولت در خاورمیانه عمدتاً عربی  مدت موجبدر کوتاهعربی 
واسطه هاي فرو و فراملی بود اما بهساز ظهور و فعالیت جریانگردید و زمینه

هاي سیاسی مطلقه پذیري نظامبیداري مطالبات اجتماعی، آشکار شدن شکست
اي هاي اقتدارگرا، در بلندمدت باعث تقویت دولت خاورمیانهو تحدید رژیم

ها نشان داد که منطقه وارد مرحله جدیدي از تکامل . این ناآرامیخواهد شد
ها باید بیش از پیش پاسخگوي جوامع دولت سیاسی گردیده است که در آن

 دنبال خواهد داشت. این امر در بلندمدت تقویت نهاد دولت را بهمربوطه باشند و 

 هاي درگیرهاي عربی بر دولتنتایج اقتصادي ناآرامی ـ1ـ3

عنوان نیروي به انداز دموکراسی در کشورهاي درگیر ناآرامیکه چشما آنب
هاي سیاسی از شود اقتصاد نیز در کنار نابسامانیمحرك اغتشاشات دیده می

عبارت هاي عربی بودند. بهعوامل مهم و تاثیرگذار در آغاز و انجام ناآرامی
کاري، نابرابري ي بیهاي غیر دموکراتیک، فساد، نرخ باالدیگر ترکیب رژیم

هاي طغیان با فزآینده در حوزه درآمد و ثروت شرایط را براي روشن شدن شعله
که شهروندان در کشورهاي طوريهدف تغییر وضع موجود مهیا ساخت؛ به

کشورهاي عربی از مراکش تا عمان که تقریباً شامل تمامی دستخوش ناآرامی
اقتصادي بودند. در این  ـ سیاسیشدند خواهان توجه حکومت به مشکالت می

هاي عربی بر اقتصاد کشورهاي درگیر با توجه بنیه و قدرت راستا تاثیر ناآرامی
چه ها از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. در این میان آناقتصادي آن
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طور متقن مورد اشاره قرار گیرد تاثیر شدیداً تواند بهبر پایه آمار و گزارشات می
هاي غیر نفتی منطقه است که موجب هاي عربی بر اقتصاد دولتآرامیمنفی نا

بازتولید وابستگی و تضعیف شدید نهاد دولت گردید. این در حالی است که 
هاي نفتی هاي مذکور بر دولتبنابر اطالعات اقتصادي موجود  تاثیر ناآرامی

در سطح ناچیز و محدود به کاهش نرخ میانگین سالیانه تولید ناخالص ملی 
هاي مورد منطقه بود. با توجه به توضیحات فوق، در این بخش تاثیر ناآرامی

بحث بر اقتصاد کشورهاي عمده غیر نفتی منطقه مصر، سوریه، یمن و اردن 
بررسی خواهد شد. شایان ذکر است که پژوهش حاضر مبتنی بر آمار و 

 باشد.می 2015تا  2011و در بازه زمانی  1اطالعات موجود

 در دوره پسا ناآرامی . اقتصاد کشورهاي دستخوش ناآرامی1ـ1ـ3

هاي غیر نفتی هاي اقتصادي بیانگر وضعیت نابسامان دولتطور کلی شاخصبه
تنها شاهد رشد هاي مذکور نهباشد؛ دولتمیخاورمیانه در دوره پسا ناآرامی 

کنند. در این کاري را نیز تجربه میپایین اقتصادي هستند بلکه افزایش نرخ بی
این کشورها را در لبه  هاي درونی و بیرونی اقتصاداز شوكراستا، ترکیبی 

و پس از آن با هاي غیر نفتی در دوره ناآرامیپرتگاه قرار داده است. دولت
رو بودند که این وضعیت از هاي عمیق اجتماعی روبههاي سیاسی و تنشآشوب

داخلی فراهم ساخت و از سویی دیگر  سو زمینه را براي امنیتی شدن محیطیک
گذاران داخلی و خارجی را در خصوص بازگشت سرمایه سلب اعتماد سرمایه

این، بحران مالی ناشی از رکود جهانی نیز زمینه تنزل تقاضا براي  برنمود. عالوه
گذاري مستقیم خارجی و صادرات، کاهش تعداد توریست خارجی، افول سرمایه

                                                                                                    
هاي اقتصادي کشـورهاي  . با توجه به نزدیکی بازه زمانی مورد بررسی و فقدان تمرکز اطالعات مرتبط با شاخصه1

انه در یک منبع خاص، آمار و ارقام ارائه شده در پژوهش حاضر از منابع مختلف اطالعـاتی نظیـر صـندوق    خاورمی
چنین مقاالت المللی و همهاي بانک جهانی، گزارشات نهادهاي پولی و مالی بینالمللی پول، سایت اینترنتی دادهبین

 هاي معتبر علمی گردآوري شده است.موجود در ژورنال
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یان وجوه مرتبط با نیروي انسانی شاغل در سایر کشورها در نهایت کاهش جر
). آمار و اطالعات اقتصادي بیانگر Saeid, 2013: 36-43را فراهم کرد (

ها کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در اولین سال پس از شروع ناآرامی
ترین عنوان بزرگ) در کشورهاي مورد بررسی است. دولت مصر به2011(

ها، شاهد کاهش کشورهاي مورد بررسی در دوره پیش از ناآرامیاقتصاد در بین 
نسبت به سال قبل بود. وضعیت   2011درصدي تولید ناخالص داخلی در  3

طوري که این اي مشابه سال پیش بود بهاندازهاقتصادي اردن در سال مذکور تا 
ر درصدي را تجربه نمود. این در حالی است نرخ مذکو 5/2کشور صرفاً رشد 

 4کاهش طور تقریبی به 2000نسبت به میانگین نرخ رشد سالیانه آن در دهه 
هاي اقتصادي ). در این بین شاخصهKhan, 2014: 2دهد (درصدي را نشان می

که این کشورها شاهد طوريیمن و سوریه نیز بهتر از مصر و اردن نیست. به
ارتباط رشد نرخ منفی بودند. در این  2011نرخ منفی تولید ناخالص داخلی در 

گردد؛ اي نادر در جهان در حال توسعه محسوب مییمن در سال یاد شده پدیده
شاهد نرخ رشد تولید  2000این در حالی است که کشور مزبور در طول دهه 

 که در دوره پسا ناآرامیدرصد سالیانه بود. با آن 5تا  5/4ناخالص داخلی 
این نرخ در سطح  را تجربه نمودند اماکشورهاي مورد بحث تثبیت نرخ رشد 

ذکر است ها قرار داشت. الزم بهتر از دوره پیش از بروز ناآرامیمراتب پایینبه
هاي غیر نفتی که متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص ملی در دولت

 درصد بود.  5ـ6بین خاورمیانه طی دهه پیش از ناآرامی
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 )2010-2015ربی بر رشد اقتصادي (هاي عتاثیر ناآرامی  .1جدول 

کاري در دیگر منطقه خاورمیانه نسبت به متوسط نرخ بی کاري درنرخ بی
)؛ در این راستا رشد اقتصادي پایین Drine, 2012مناطق جهان باالتر است (

کاري را در این کشورها بحران بیهاي غیر نفتی در دوره پسا ناآرامی دولت
عبارت دیگر میزان رشد اقتصادي کفاف جذب نیروي جدید در تشدید نمود؛ به

کشورهاي مورد  داد. بنابر آمار و اطالعات موجود، تمامیبازار کار را نمی
را تجربه کردند؛ براي مثال کاري دور رقمینرخ بیبررسی در دوره پساناآرامی 

که نرخ درصد بود. با آن 8/12کاري در مصر پسا ناآرامی میانگین نرخ بی
آید اما نکته نگران ب میکاري یک معضل جدي در خاورمیانه به حساباالي بی

برابر کل نرخ  2-3کاري جوانان است که تقریباً معادل تر نرخ بیکننده
 ).Eide& Rösler, 2014: 6باشد (کاري در برخی از کشورهاي منطقه میبی

 )2010-2015کاري (بینرخ رسمی  .2جدول                     

در علم اقتصاد مهار تورم یکی از دالیل تدوام رکود در وضعیت اقتصادي 
ها بایستی سازوکارهاي الزم را این اساس دولت آید. برحساب میکشورها به

هاي دولت
 موردبررسی

 تولید ناخالص داخلی (درصد تغییر)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 2/4 2/2 1/2 2/2 81/1 1/5 مصر
 -0/5 -5/6 -1/8 4/3 -3/2 2/3 سوریه
 -28 -1/0 8/4 3/2 -7/12 7/7 یمن
 3/2 1/3 8/2 6/2 5/2 3/2 اردن

هاي دولت
 بررسیمورد

 کل نیروي کار)کاري (از درصد نرخ بی
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 13 6/13 4/13 2/12 8/11 9 مصر
 50 50 8/17 9/18 3/12 3/8 سوریه
 - 27 4/17 7/17 6/17 8/17 یمن
 2/12 1/11 8/12 12 5/13 5/12 اردن
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عبارت دیگر، با کار گیرند. بهایجاد توازن بین تورم و رشد اقتصادي بهبراي 
به رشد ها موجب دستیابی هاي انبساطی توسط دولتکه اتخاذ سیاستآن

دنبال خواهد داشت اقتصادي خواهد شد اما رشد مذکور تورم را نیز به
 ,Pettingerکه عامل تورم خود تاثیري مخرب بر رشد خواهد داشت (وريطبه

). در این ارتباط محسن خان رئیس بخش خاورمیانه و آسیاي مرکزي 2015
درصد تاثیرات  6-8این باور است که تورم بین  المللی پول برصندوق بین

یه و نظر از سورکه صرف). حال آنKhan, 2013منفی بر رشد بلندمدت دارد (
گردند نرخ تورم هاي ورشکسته محسوب میدولتیمن که در دوره پسا ناآرامی 

این اساس آمار مرتبط با تورم  در مصر و اردن بیرون از دامنه یاد شده است. بر
مهار تورم بر رشد اقتصادي  در کشورهاي مزبور نشان دهنده عدم تاثیر سیاست

 باشد. در دوره مورد بحث می
 )2010-2015(خ تورم در دوره پسا ناآرامی نر  .3جدول 

صنعت توریسم در کنار کاهش جریان وجوه ناشی از افول در دوره پسا ناآرامی 
اشتغال نیروي کار در بیرون از کشور به کسري حساب جاري و از بین رفتن 

 ,Hillaliکشورهاي مورد بررسی انجامید ( 1المللی در تراز پرداختذخایر بین

                                                                                                    
ها جدولی است حاوي مبادالت بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهاي دیگر و سـازمان هـاي   رداختتراز پ. 1

شود. این مبادالت به دو گـروه کلـی   ها تنظیم میهاي درآمد و مخارج شرکتشکل مشابه با حسابالمللی که بهبین

 
 

هاي دولت
 موردبررسی

 تورم (درصد)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 3/10 1/10 4/9 1/7 10 4/11 مصر
 3/37 3/24 7/87 7/36 7/4 4/4 سوریه
 30 8 9/10 8/9 5/19 2/11 یمن
 -8/0 8/2 8/4 5/4 1/4 0/5 اردن
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هاي که منفی بودن تراز تجاري در دولتآن ). در این ارتباط، با256 :2014
گردد اما افزایش شدید آن در اي شایع محسوب میی خاورمیانه پدیدهغیر نفت
تابعی از افول رشد اقتصادي از هاي مورد بحث طی دوره پسا ناآرامی دولت

المللی از سویی دیگر است. بنابر اطالعات سو و کاهش شدید ذخایر بینیک
، تونس و موجود پنج کشور خاورمیانه و شمال افریقا شامل مصر، اردن، یمن 

میلیارد دالري ذخائر  30کاهش مراکش در طول دو سال ابتدایی ناآرامی 
 ). Khan, 2014: 3المللی را تجربه کردند (بین

 )2011-2015حساب جاري (  .4جدول 

هاي دولت
 موردبررسی

 حساب جاري (درصد از تولید ناخالص داخلی)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 -5 -9/1  -2/1  -5/2  -3/2 -2 مصر
 -35 -28 -21 -9 -4 1 سوریه
 -8 -4/3 -7/3 -9/0 -6/1 -4/3 یمن
 -9/8 -2/7 -4/10 -2/15 -2/10 -1/7 اردن

 
در کشورهاي مورد بررسی از دیگر مشکالت اقتصادي  1کسري تراز مالی

طور عمده کسري ها بود. بهگیر دولتگریبانباشد که در دوره پسا ناآرامی می
سو ناشی از توقف یا کندي از یکتراز مالی در کشورهاي دستخوش ناآرامی 

هاي اجتماعی است واسطه اغتشاش و ناآرامیجریان درآمدهاي داخلی دولت به

                                                                                                    
 

بخش است: تجارت مرئی (یعنی شوند: حساب جاري و حساب سرمایه. حساب جاري نیز  متشکل از دو تقسیم می
واردات و صادرات کاالها)، و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکـداري، بیمـه، جهـانگردي،    

 هاي پرداختی به آنها)هاي خارجی و بهرهکشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف
باشـد.  هـا مـی  درآمدهاي مالیاتی و فروش دارایی. منظور از تراز مالی مجموع وجوه در اختیار دولت که ناشی از 1

 معنی کسري مالی و تراز مثبت نشان دهنده مازاد مالی در سیستم اقتصادي یک کشور است.تراز منفی به
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هاي مالی انبساطی دولت نظیر افزایش و از سویی دیگر ریشه در سیاست
در این دستمزد کارکنان بخش دولتی براي تسکین فشارهاي اقتصادي دارد. 

هاي غذا و انرژي نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار در کسري مالی ارتباط یارانه
گردند. بنابر گزارش صندوق کشورهاي خاورمیانه و شمال افریقا محسوب می

از یارانه انرژي پرداختی سراسر جهان در سال المللی پول تقریباً نیمی بین
 ورمیانه و شمال افریقا بود. تریلیون دالر) مربوط به خا 2(تقریباً  2013

 )2010-2015تراز مالی ( .5جدول 

هاي دولت
مورد 
 بررسی

 تراز مالی (درصد از تولید ناخالص داخلی)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 -5/11 -9/12 -4/13 -7/10 -9/9 -3/8 مصر
 -20 - - - -4/11 -8 سوریه
 -6/10 -1/4 -9/6 -3/6 -3/4 -4 یمن
 -4/5 -3/10 -1/11 -8/8 -7/5 -6/5 اردن

  
هاي عربی بر اقتصاد آمار و اطالعات فوق بیانگر تاثیرات عمیق ناآرامی

کشورهاي عمده غیر نفتی خاورمیانه است. اگر چه کشورهاي نفتی دستخوش 
ها واسطه منابع مالی و به انحا مختلف توانستند در برابر ناآرامیبهناآرامی 

تاثیرپذیري سیاسی بر موج اعتراضات سوار شوند اما  مقاومت کنند و ضمن
واسطه ضعف ساختاري سیاسی و عدم دسترسی به منابع هاي غیر نفتی بهدولت

 هاي مذکور تاثیر پذیرفتند. هاي نفتی خود از ناآرامیمالی بیش از عموزاده

 گیرينتیجه
هاي الملل در دوره پسا جنگ سرد رژیمرغم تحوالت اساسی نظام بینبه

نگرند؛ اقتدارگراي عربی کماکان از پشت لنزهاي امنیتی به جوامع مربوطه می
ملت در جهان عرب -که نگرش مذکور موجب تضاد عمیق بین دولتطوريبه
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-الملل دولترغم تحوالت مورد اشاره در سطح بینعبارت دیگر، بهشده است. به
قدرت استبدادي براي  در طول سه دهه گذشته صرفاً در پی افزایشهاي عربی 

که امروزه قدرت اند. در حالیمهار جامعه و مرتفع نمودن مخاطرات بیرونی بوده
برداري از ها و توان بهرهها ناشی از قدرت زیرساختاري آنواقعی دولت

گیري هاي بالقوه اجتماعی در شکل جریان دو سویه قدرت و شکلظرفیت
هاي عربی این منظر ناآرامی است. ازجامعه -سازکارهاي مهار دو جانبه دولت

تاریخی نهاد دولت را در -تنها ضعف ساختارياي از وقایع بود که نهمجموعه
پذیري دولت مورد بحث در خاورمیانه عمدتاً عربی نمایان ساخت بلکه از آسیب

هاي اجتماعی پرده برداشت. از سویی دیگر آمار و اطالعات برابر طغیان
ها در برابر موج ناآرامیهاي عربی اثیرپذیري نابرابر دولتاقتصادي نشان از ت

هاي غیر نفتی خاورمیانه که عمدتاً با عنوان دول دارد. در این ارتباط دولت
هاي نفتی تحت تاثیر قرار گرفتند. با آن شوند بیشتر از دولتشناخته می 1مشرق

تولید ناخالص ) متوسط نرخ رشد 2011-13(که در دوره دوساله پسا ناآرامی 
رسید اما کاهش  %2داخلی کل منطقه (شامل کشورهاي نفتی و غیر نفتی) به 

پذیري کاري و افول صنعت توریسم آسیبنرخ مذکور همراه با افزایش نرخ بی
هاي غیر نفتی را شدت بخشید. در این رابطه اقتصادي از پیش موجود دولت

بیانگر جایگاه پسا ناآرامی هاي غیر نفتی در دوره ضعف شدید اقتصادي دولت
اقتصاد در حفظ استقالل یک کشور و نقش آن در تحقق امید و آرزوهاي 

پذیري هاي عربی ضمن نمایان ساختن آسیبجمعیت معترض است. ناآرامی

                                                                                                    
هاي حوزه خلیج فارس (عمـان، امـارات   شوند : اول دولتهاي عربی به چهار بخش تقسیم میطور کلی دولت. به1

هاي مشرق (عراق، ، اردن، سـوریه، لبنـان، فلسـطین و    دولت -عربستان و کویت) دوم متحده عربی، قطر، بحرین،
طـور عمـده   هاي کمتر توسعه یافته و بـه هاي مغرب (تونس، لیبی، الجزایر و مراکش) و دولتدولت -مصر)، سوم

 افریقایی (یمن، جیبوتی، سودان، کومور، موریتانی و سومالی).
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سو موجب تعمیق هاي خاورمیانه در برابر اعتراضات سیاسی، از یکدولت
ثباتی و ز سویی دیگر بیطور عام شد و اهاي عربی بهضعف سیاسی دولت

این اساس،  هاي غیر نفتی درگیر گردید. برنابسامانی وضعیت اقتصادي دولت
اي را بر حسب هاي خاورمیانههاي عربی بر دولتتوان تاثیر ناآرامیمی

تضعیف عمومی  -برخورداري از منابع زیر زمینی به سه بخش تقسیم نمود: اول
هاي ایجاد شکاف در بدنه رژیمواسطه تی) بهنهاد دولت (خواه نفتی یا غیر نف

دلیل هاي غیر نفتی بهتضعیف مضاعف دولت ـ اقتدارگراي منطقه. دوم
انداز موفقیت گشایش در چشمـ  اقتصادي. سومـ  پذیري توامان سیاسیآسیب
هاي ملی هر دو دسته هاي دموکراتیک منطقه در چارچوب دولتجریان

     کشورهاي نفتی و غیر نفتی. 
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