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در دهه های اخیر، مفاهیم و تعابیر مهم و جالبی برای توصیف دولت و 
حCومت در خاورمیانه پیشنهاد و فراگیر شده است. در واقع، تعابیری 
مانند سلطانF، پاتریمونیالیستF، نئوپاتریمونیالیستF، رانتیر، شCننده، 
نیمه استبدادی– شبه اقتدارگرا،  اقتدارگرا،  حامF پرور،  شبه مدرن، 
نیمه دموكراتیك، شبه دولت، امنیتF، فرومانده، دست نشانده و حاشیه ای 
نظام  یا  حCومت  دولت،  و كاركردهای  ماهیت  وضعیت  بیان  برای 
سیاسF در خاورمیانه و گاه نوع ارتباط آن با قدرت های بزرگ به كار 
رفته است. البته مروری ساده و سریع بر تحوالت منطقه، به خصوص به 
لحاظ فرهنگF، پیچیدگF مسائل آن و محدودیت كاربرد مفاهیم یادشده 
با این حال همین مرور نشان مF دهد، دولت در  را گوش زد مF كند، 
خاورمیانه، به گفته بسام تیبی، «به معنF همه چیز است و تقریباً همه 
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ناچیز  معنایی  دارد، درحالF كه جامعه،  انحصار خود  در  را  امCانات 
دارد.» 

سازگاری  برای  منطقه  حCومت های  و  دولت ها  از   Fبرخ تالش 
با تحوالت و در نتیجه ماندگاری بیشتر، هرچند از سر اجبار و اكراه 
بود، در دو مرحله پس از فروپاشF بلوك شرق (٩١‑١٩٩٠) و پس 
از سقوط رژیم بعثF عراق (٢٠٠٣) شدت گرفت و این گونه اقدامات، 
 Fمورد توجه و تحلیل بسیاری از تحلیل گران نیز قرار گرفته است، ول
واقعیت آن است كه عموم دولتمردان منطقه، در جهت هدایت و كنترل 
اصالحات  و  دستكاری شده  یك كثرت گرایی  به   Fعموم مطالبات 
كنترل شده روی آورده اند. در نتیجه، به رغم تغییر برخF نخبjان حاكم 
و دگرگونF در تعداد و عملCرد نهادها و سازمان های رسمF، الjو و 
قواعد كلF سیاست ورزی، دچار دگوگونF نشد. ازاین روست كه هنوز نه 
 ،Fواقعاً شفاف و پاسخ گو در این منطقه ظهور كرده و نه دموكراس Fدولت

به تعبیر پرزورسFC، «به تنها بازی در شهر» تبدیل شده است.
مهمترین مفهومF كه امروزه برای بیان وضعیت دولت در خاورمیانه 
رواج دارد و بدان اشاره هم شد، «فرومانده» است كه ناظر به آسیب پذیری 
و شCنندگF در برابر ناآرامF ها و بحران های داخلF و خارجF است. 
و  معمول  كاركردهای  نمF تواند  دالیل گوناگون،  به   ،Fدولت چنین 
امنیت  تأمین  آن  بنیادی ترین  انجام دهد، كه   Fبه درست را  انتظار  مورد 
شهروندان است. چنین دولتF، در صورت تداوم و تشدید مشCالت، 
آمادگF فروپاشF كامل را دارد كه در نتیجه، زمینه برای وضعیت خالء 
كامل اقتدار فراهم مF شود. بنابراین مF توان حدس زد، وجود چنین 
دولتF تا چه اندازه هم برای شهروندان و هم برای همسایjانش دردسرزا 
برای  یا ورشCستگF، اگرچه   Fو تهدیدآفرین است. مفهوم فروماندگ
توصیف شرایط افغانستان، یمن، سودان، سوریه و لیبی مفید و روشن گر 
 Fسیاس نظام های  یا  همه كشورها  وضعیت  بیان گر  نمF تواند  است، 
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منطقه باشد. به عبارت دیjر، برخF دیjر از دولت های منطقه، مانند 
مصر، مصداق دولت بزرگ، اما ضعیف هستند و به رغم افزایش قدرت 
و قوت جامعه مدنF در خاورمیانه و باالگرفتن اعتراضات، عمر آن ها به 
دالیلF ادامه یافته است. درك درست و دقیق شرایط این گونه كشورها، 
از   Fبه عنوان بخش دولت  میjدال،  توصیه  است كه طبق  آن  به  منوط 
میدان منازعه كه در كنش متقابل با سایر بازیjران اجتماعF قرار دارد، 
در نظر گرفته شود. از این رو مفهوم دولت بایستF به معنای وسیع آن در 
نظر گرفته شود یعنF قوای سه گانه و تمام نهادها و سازمان های وابسته 
 Fبرخوردارند. لذا بررس Fبدان ها كه به طور معمول نیز از بودجه عموم
 Fتواند به تحلیل Fرد دولت به معنای محدود آن (قوه مجریه) نمCعمل
نسبتاً جامع منتهF شود. از سوی دیjر، مفهوم ضعیف كه مدت هاست 
برای توصیف دولت های منطقه رواج دارد، توصیفF كارآ اما بسیار عام 

است و معموال بیشتر به عملCردها و ناتوانF ها اشاره دارد.
با توجه به این مقدمات، و با توجه، هم به ماهیت و هم به عملCرد 
 Fرسد، مهم ترین ویژگ Fدولت در عموم كشورهای خاورمیانه، به نظر م
به گفته دیjر، دولت  بتوان «فرسودگF» دانست.  را  آن در خاورمیانه 
در عموم كشورهای خاورمیانه ضعیف است، چون فرسوده است. این 
واژه از سویی ضمن آن كه به تاریخ و سابقه وجود نظم های اداری و 
سیاسF در منطقه اشاره دارد، وضعیت فعلF و عملCردها را نیز به طور 
ناظر  از آن كه  این واژه بیش  از سوی دیjر،  شفاف توصیف مF كند. 
به میانگین سنF دولت مردان و نخبjان رسمF باشد كه در جای خود 
امری مهم است، به رویه ها و روح تصمیم سازی و تصمیم گیری اداری 
و سیاسF تمركز دارد. روشن است كه تشدید فرسودگF، در كنار بروز 
عوامل مساعد داخلF یا خارجF، مF تواند زمینه را برای ورود به مرحله 

فروماندگF آماده كند.
را  فرسوده  دولت های  ویژگF های  مهمترین  از   Fبرخ بتوان  شاید 
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چنین برشمرد: اول آن كه، در حالF كه به حفظ امنیت و رفاه اقتصادی 
این زمینه برخوردار  توانایی كافF در  از  شهروندان عالقه مند هستند، 
نیستند؛ دوم آن كه، در امر تصمیم گیری و تصمیم سازی به شدت كند و 
محتاطند و از قدرت ریسك پذیری پایینF برخوردارند؛ سوم آن كه، بیش 
از تفكر و برنامه ریزی برای آینده، به بازخوانF اغلب گزینشF گذشته 
برای حفظ وضعیت  به كنترل و مصالحه  آن كه،  عالقه مندند؛ چهارم 
موجود بیش از تعامل و مدیریت تغییر مF اندیشند؛ پنجم آن كه، احترام 

به خود را نقطه اشتراك و وفاق مF دانند.
واقعیت آن است كه عموم دولت ها و حCومت های منطقه، به دلیل 
فرسودگF، از آمادگF ذهنF و عملF چندانF برای رویارویی با مشCالت 
و بحران ها و نیز برای مواجهه با آینده بهره مند نیستند. كوشش برای 
حفظ سCوت نیروهای سیاسF و اجتماعF در كنار روزمرگF نهادها و 
سازمان ها سبب مF شود، ساده ترین مشCالت و مطالبات، در كوتاه مدت 
به بحران تبدیل شود. در واقع، فریزکردن و بایjانF مسائل جامعه، بر 
بررسF و حل آن ها تقدم دارد و حتF گاه انكار وجود مسئله یا مشCل 
رخ مF دهدو چنانچه چاره ای جز مواجهه نباشد، چاره اندیشF برای آن 
تا جایی كه امCان داشته باشد به تعویق مF افتد. به همین خاطر، یك 
مسئله اجتماعF، وقتF ارزش بررسF مF یابد كه تبدیل به بحران شود و 
تداوم قدرت را به نحوی مورد خدشه یا سوال قرار دهد. از سوی دیjر، 
چون عالقه یا توانایی باالیی برای درك تحوالت اقتصادی ـ  اجتماعF و 
پویایی های فرهنگF جامعه وجود ندارد، به محض وقوع یك بحران، 
دستپاچFj رخ مF دهد و البته تمام تالش ها، معطوف به جمع كردن آن 
در كمترین زمان ممCن مF شود، نه بررسF و واكاوی آن برای كاهش 

هزینه های اجتماعF و جلوگیری از وقوع بحرانF مشابه در آینده.
جلب  بیشتر  دولت ها  این گونه  بحران  مدیریت  خالل  در  آنچه 
توجه مF كند، ابراز همدردی و همزمان نمایش هماهنگF و كارآمدی 
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سازمان های اجرایی است تا احترامF كه مخدوش شده است، در نهایت 
بازسازی شود. نكته این جاست كه وجود سازمان ها و نهادهای متعدد 
و متعارض كه همیشه درگیر رقابت بر سر هویت و بقای خود هستند، 
باعث مF شود، این هماهنگF و كارآمدی، نه نظام مند، كه كوتاه مدت 
باشد و در شرایط عادی رخ ندهد. در حالF كه هر بحرانF، چه داخلF و 
چه خارجF، مF تواند تجربیاتF به ارمغان بیاورد و تغییراتF در الjوهای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری و به ویژه در زمینه فعالیت های نهادهای 
اجرایی و اداری ایجاد كند، روند كلF، نشان گر عالقه مندی نخبjان 
حاكم به تداوم الjوهای مورد عادت و حداكثر نوعF توافق و مصالحه 
برای انجام كمترین تغییرات است. تغییرات نیز به طور معمول، شامل 
جابه جایی برخF مدیران میانF، بازسازی مقطعF نهادها، افزایش اندك 
بودجه و یا تأسیس سازمان های جدید اجرایی مF شود كه دو مورد آخر، 
نه موجب كارآمدی كه سبب بزرگ شدن بدنه دولت و افزایش هزینه های 
عمومF مF گردد. تجربه نشان مF دهد بخشF از نمایش شCوه و اقتدار 
بی نتیجه  هم  اغلب  است كه  مقصریابی   Fطوالن روند  آغاز   ،Fدولت
مF ماند و میزان مسئولیت ها مشخص نمF شود. روشن است كه برآیند 
اقداماتF از این دست نمF تواند كارآمد باشد؛ چرا که روح و رویه های 
حاكم برفرایندهای درك مسئله، تصمیم گیری و اجرای دولت ها، چنین 
اجازه ای نمF دهد. به همین دلیل است كه هم وقوع بحران های مشابه و 
هم اقدامات مشابه برای حل بحران، همواره قابل انتظار است، گویی 
اندكF پس از فروكش كردن هر بحران، تمامF سوابق و تجربیات به 
فراموشF سپرده مF شود و بار دیjر میان عالیق و اولویت های دولت و 

جامعه، فاصله مF افتد. 
با مرور نكات پیش گفته، مشخص مF شود كه چرا وقوع حوادثF از 
قبیل فروریختن ساختمان پالسCو در آخرین روز دی ماه ١٣٩۵ اگرچه 
غافلjیركننده بود، به نظر تمام ناشدنF و مستمر مF رسد؛ گویی از فردای 
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هر حادثه تلخF، مF توان انتظار  بروز حادثه تلخ دیjری و بلندترشدن 
فهرست آسیب دیدگان را داشت. در پس هر واقعه ای، بهت و تاسف 
برای مدتF فراگیر مF شود، ولF جای خود را به تامل و بازبینF خردمندانه 
مسئولیت ها نمF دهد و این دور باطل ادامه مF یابد. برای همین است كه 
هر بحرانF بیش از هر چیز فرسودگF و ناتوانF سازمان ها و نهادهای 
دولتF و عمومF را به نمایش مF گذارد. بنابراین در این چارچوب، گریز 

و گزیری جز بازگشت به جامعه نیست.
مساله اساسF آن است كه نكته نهایی آن كه هیچ دولتF در خالء 
تصمیم گیری نمF كند، از توانایی و قدرت بالمنازع برخوردار نیست و 
 Fتصمیمات و رفتارهای آن، همواره مورد توجه و رصد نیروهای اجتماع
قرار دارد. درواقع، جامعه نیز به طور طبیعF به اقدامات و واكنش هایی 
برای كنترل دولت با هدف پیشبرد اولویت ها و برآورده كردن نیازهای 
خود دست مF زند؛ منتها مسئله آن است كه به دلیل ضعف نیروهای 
اجتماعF در برابر قدرت دولت در اغلب كشورهای منطقه، كه دالیل 
گوناگون دارد، خواست و توان نهادهای مدنF، به طور معمول به تغییر 
نخبjان و مدیران درگیر یك بحران یا حداكثر قوه مجریه تقلیل مF یابد. 
 Fفرسودگ از  رهایی  گروی  در  دولت ها  تواناسازی  مF رسد  نظر  به 
رویه های  در   Fدگرگون تحول  نیازمند  مهم،  این  و  است  ساختاری 
تصمیم سازی و تصمیم گیری اداری و سیاسF است، حتF اگر این امر، 

رهاورد فرآیند آزمون و خطای اجتماعF باشد و به كندی پیش رود.
 Fآغاز روند دگرگون برای  آن است كه  پاسخ  باید كرد؟  حال، چه 
اگر   Fحت بست  دل   Fمدن جامعه  همان گام های كوچك  به   Fبایست
آمیخته با آزمون و خطا باشد و به كندی پیش برود. درست است كه 
دولت های فرسوده مF كوشند مخالفان و منتقدان خود را فرسوده كنند 
 Fاز مردم انتقادها و مخالفت ها را خنث Fحمایت Fو به خصوص با اقدامات
 Fدر نهایت رهاورد حفظ امید در جامعه مدن Fسازند، هرگونه پیشرفت
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خواهد بود. این مسیر به روشنF پر از انواع دشواری ها و ناكامF هاست 
و معموال توصیه به یك زندگF بی دردسر، اما در این چارچوب، هشام 
شرابی به نقل از رومن روالن توصیه مF كند كه در برابر بدبینF عقل 

بایستF به خوش بینF اراده متوسل شد.




