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چكيده

از جمله مسايلی كه در بحث امنيت بين الملل در چند دهه اخير مطرح شده است، مسايل دولت های فرومانده 

می باشد. اين دولت ها دارای آثار و پيامدهای متفاوتی بر حوزه های گوناگون روابط بين الملل می باشند. دولت عراق 

از جمله كشورهای فروماندهای است كه در سال های اخير نيز در روابط بين الملل موردتوجه قرار گرفته است. در 

اين پژوهش در پی آن هستيم كه به بررسی تاثير دولت عراق به عنوان يك دولت فرومانده بر امنيت بين الملل 

بپردازيم. سوال اصلی پژوهش ما بر اين امر استوار است كه دولت فرومانده عراق چه تاثيری بر امنيت بين الملل 

خواهد داشت؟ در فرضيه نيز مسايل مختلف كه ناشی از دولت فرومانده عراق است و امنيت بين الملل را تحت تاثير 

ناامنی در  قرار می دهد را بررسی می كنيم و نشان می دهيم كه عدم توانايی دولت در حل مشكالت زمينه ساز 

اين كشور و درنتيجه جهان بوده است. بر اساس نظريه مكتب كپنهاك، ضعف و درماندگی دولت عراق زمينه را 

برای شكل گيری سه نوع تهديد اجتماعی، اقتصادی_ تجاری و فيزيكی برای فضای بين الملل فراهم ساخت. اين 

كشور به عنوان مصداق كشور فرومانده، فاقد بسياری از معيارهای امنيت انسانی و اثربخشی است و متعاقب آن نيز 

حاكميت قانون، كنترل فساد و آزادی مردم معنای خود را برای شهروندان در عراق از دست داده است. تهديدهای 

همچون بيكاري، وضعيت نامناسب اقتصادي، فقر، نبود نظام آموزشی پايدار، مهاجرت، بيماری های عفونی، قاچاق 

و آوارگی... از مهمترين مولفه ها و تهديدهای اجتماعی، سياسی و اقتصادی می باشند كه دولت های فرومانده ای 

نظير عراق نيز می تواند از عامالن اصلی شكل گيری چنين تهديدهايی در نظام بين الملل محسوب شود.

واژگان كليدی: دولت فرومانده، عراق، امنيت بين الملل، تروريسم، امنيت اجتماعی، امنيت اقتصادی.
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مقدمه
از زمان شكل گيری روابط بين الملل، دولت به عنوان مهمترين بازيگر و شكل دهنده  اساسی در 
دنيای واقعی و روابط بين الملل شناخته شده است. از گذشته دولت به عنوان مامن و حافظ جان 
انسان شناخته شده و در ديدگاه بسياری از نظريه پردازان اوليه نيز اين مسئله موردتوجه قرار گرفته 
است. هابز1 ازجمله كسانی محسوب می شود كه دولت را به عنوان يك موجوديت برای حفظ امنيت 
انسان مورد شناسايی قرار داده و بر ضرورت آن تاكيد می ورزيد. درواقع آنچه را  هابز لوياتان2 يا دولت 
نام نهاده يك ديوان  عالی است كه از راه اعمال  قدرت، صلح را بـرای  وضع مـدنی  تامين  می كند. از 
ديد هابز، دولت يا »خداوند ميرا« سايه »خداوند جاودان« است و آدميان »صلح و آرامش و امنيت« 
خويش را مديون  او هستند و تـكوين آن بـا تـوافقی است كه ميان  جماعتی صلح طلب برای اعطای 
قدرت خود به يك  نفر صورت می پذيرد )شريعت،1382:77(. در فضای بين الملل نيز بيش از هر 
ديدگاهی، رئاليست ها3 دولت را اساس و كانون توجه خود قرار داده اند. ناامنی از اين منظر به معنای 

وجود تهديد عليه  بقای دولت هاست و امنيت افراد نيز در اين چارچوب قرار می گيرد.
بيشتری  قدرت  از  دولت ها  چه  هر  و  بوده  دولت ها  امنيت  به  وابسته  افراد  امنيت  وجود  لذا   
گردند.  برخوردار  نيز  بيشتری  امنيت  از  می توانند  باشند  داشته  بيشتری  ثبات  و  بوده  برخوردار 
از جايگاهی اساسی برخوردار است بحث  امنيت بين المللی  با بحث  از مسايلی كه در رابطه  يكی 
دولت های فرومانده است كه نه تنها برای تابعان آن بلكه برای امنيت بين الملل نيز خطرآفرين است 
فرومانده  دولت های  جزو  كه  كشورهايی  ازجمله  بكشد.  چالش  به  را  بين الملل  امنيت  می تواند  و 
محسوب می گردد دولت عراق است. عراق پس از فروپاشی صدام حسين و ورود اياالت متحده به 
خاك آن نمونه  يك دولت فرومانده4 بوده است كه نتوانسته است حاكميت خود را به طور موثر بر 
سرزمينش اعمال نمايد. در هر چهار حوزه  سياسی، اقتصادی، رفاه اجتماعی و بحث امنيت دولت 
عراق نتوانسته است به نيازهای شهروندان خود پاسخ گو باشد و لذا اين مسئله موجب شده است 
كه دولت از كارآمدی الزم برخوردار نباشد. عراق در زمينه های مربوط به اقتصاد نمونه يك اقتصاد 

1. Thomas Hobbes.
2. Leviathan.
3. Realism.
4. Failed state.
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ورشكسته بوده و در حوزه  رفاه اجتماعی نيز از بسياری از استانداردهای مربوط دور است. همه اين 
مسايل تاثيری بنيانی را در حوزه امنيت چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بين المللی داشته است. 
در زمينه داخلی بی ثباتی سياسی و منازعه ميان گروه های مختلف موجب شده است كه امنيت از 
شهروندان سلب گرديده و حداقل نيازهای امنيتی شهروندان كه حفظ بقا می باشد نيز تامين نگردد. 
با رشد گروه تروريستی داعش1 در عراق بيش ازپيش امنيت شهروندان به خطر افتاده است و دولت 
در اين زمينه بسيار ضعيف عمل نموده است. همين مسئله موجب شده است كه گروه ها و دولت های 
مختلفی در مسايل داخلی اين كشور مداخله نمايند. بُعد ديگر تاثير وضعيت دولت عراق مربوط به 
امنيت بين المللی می باشد كه در بحث حاضر در پی بررسی آن می باشيم. درواقع سوال اصلی ما در 
اين پژوهش اين است كه دولت عراق به عنوان يك دولت فرومانده چه تاثيری بر امنيت بين الملل 
خواهد داشت. به منظور پاسخ گويی به سوال پژوهش، در اين تحقيق به بررسی خصوصيات دولت 
عراق به عنوان يك دولت فرومانده و تاثير آن بر امنيت بين الملل خواهيم پرداخت. لذا فرضيه ما در 
اين پژوهش اين است كه دولت ورشكسته عراق از علل اصلی ناامنی در اين كشور بوده است. روشی 
كه برای پاسخ گويی به سوال پژوهش نيز بكار برده شده است از نوع تبيينی می باشد. بدين صورت 
كه ما به بررسی رابطه بين دو متغير، مسئله امنيت و دولت ورشكسته عراق می پردازيم و ارتباط 

بين آنها را مورد بررسی قرار می دهيم.

دولت و امنيت بين الملل
دولت يك اصل اساسی و مبنای روابط بين الملل می باشد و امنيت بين الملل نيز در چارچوب 
دولت های ملی امكان پذير می گردد. ديدگاه های اوليه در روابط بين الملل امنيت را در گرو دولت 
می دانند و به نوعی به دولت هابزی اعتقاد داشته و دولت را به عنوان مركز و اساس امنيت انسانی 
موردتوجه قرار می دهند. واقع گرايی به عنوان پيشگام مطالعات امنيتی درواقع تـصويری »دولت محور« 
از  جهان  به دست می دهد و دولت را محور اصلی در روابط بين الملل می داند. اين نظريه، وجـود 
ميان  به  بحثی  بين الملل   عـرصه  در  به ويژه  دولت   تحول  امكان  از  و  می گيرد  مـفروض  را  دولت 
نمی آورد؛ بنابراين، دولت عالی ترين شكل سـازماندهی سـياسی است و چيزی فراتر از آن متصور 
1. Islamic State of Iraq and sham.
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به طور  بنابراين   هستند؛  خود   منافع   پی  در  فقط  و  می كنند  رفتار  عقالنی   به طور   دولت ها  نيست. 
عـقالنی نيز برای ديگران قابل درك  می باشند. مسايل بين المللی بر مبنای مفروضات فوق بدين گونه 
تحليل می شوند كه دولت ها به عنوان  بازيگرانی انفرادی و يا از  طريق  ائتالف باهم  می توانند  تهديداتی  
برمبنای  صرفا  آنها  كه  می شود  تحليل  بدين صورت   دولت ها   واكـنش  و  كنش  نـمايند.  ايـجاد  را 
پی  كسب،  در  بلكه  نمی كنند،  رفتار  اخالقی  اساس  مالحظات   بر  يا  و  اعـالمی خود  سياست های 
افزايش و حفظ  قدرت  خويش هستند )رضايی،1384 :110(. دولت ها در فضايی به رقابت می پردازند 
كه ناامنی يكی از اصول آن بوده و لذا دولت ها بايد برای حفظ امنيت خود در يك فضای مبتنی بر 
معمای امنيتی1 به فكر افزايش هرچه بيشتر قدرت باشند. تئوری معمای امنيتی به ما می گويد كه 
در يك فضای آنارشيك عزم برای ارتباطات موفق با ديگران دشوار است؛ چراكه خود حفاظتی اغلب 

.)Mitzen, 2006: 352( تحت ترس و فشار ديگران است
و  فروپاشی  فرض  و  بوده  دولت  خشونت،  مقابل  در  انسان  اصلی  حافظ  ديدگاه،  اين  طبق   
مانند  جديد  ديدگاه های  اگرچه  اندازد.  خطر  در  به شدت  را  انسانی  امنيت  می تواند  دولت  ضعف 
پساساختارگرايی2 در پی نقد ريشه ای دولت می باشد؛ اما برخی از ديدگاه های غير رئاليستی مانند 
بازيگر بين المللی بوده و بدون  ليبراليسم4 همچنان می پذيرند كه دولت مهمترين  سازه انگاری3 و 
وجود آن سرنوشت بدی در انتظار امنيت انسانی خواهد بود. درواقع نوليبراليسم5 اگرچه به نقش 
نهادها توجه دارد؛ اما نسبت به نقش پررنگ دولت ها بی توجه نيست؛ بنابراين در عصر حاضر نيز 
دولت – سازی همچنان تبديل به يك عنصر مهم و جديد از امنيت بين المللی شده است و تاكيد 
بر دولت و نهادهای آن نشان دهنده  يك نقطه اشتراك در سراسر زمينه های مختلف شامل امنيت 
بين المللی، توسعه، ثبات مالی جهانی و خاتمه جنگ داخلی است )T. Call, 2010: 303(؛ بنابراين 
اگرچه نظريات جديد نوع جديدی از امنيت را مانند امنيت محيط زيست موردتوجه قرار می دهند؛ 

اما بسياری از آنها دوری جستن از دولت را مدنظر قرار نمی دهند.

1. Security Dilemma.
2. Post-structuralism.
3. Constructivism.
4. Liberalism. 
5. Neo liberalism.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره دوم، تابستان 1398 

51خاورمیانه

دولت های فرومانده
اصطالح دولت های فرومانده در دهه 1990 بكار برده شد و دولت سومالی كه در آن دولت ملی 
كامال از بين رفت يك نقش مهم را در مورد دولت و دولت های فرومانده ايفا نمود. دو مورد از كارهای 
اوليه كه در اين رابطه صورت گرفته است مربوط به مقاله دولت های فرومانده هلمن1 و راتنر2 در 
سال 1993 در مجله سياست خارجی3 و همچنين كار دولت های فروپاشيده4 مربوط به زارتمن5 
در سال 1995 می باشد. هلمن و راتنر دولت های فرومانده را اين گونه تعريف كردند »دولت هايی 
كه واقعا به عنوان يك وجود مستقل قادر به عملكرد نيستند« مانند هائيتی، يوگسالوی، سودان و... 
زارتمن نيز دولت های فروپاشيده را اين گونه تعريف می كند: »كارويژه های اساسی دولت برای مدت 
طوالنی قابل اجرا نيستند« مثل كنگو، چاد و سومالی )T. Call, 2008: 1492(. به هرحال در رابطه با 
دولت های فرومانده مفاهيم مختلفی بكار برده شده است كه معموال به لحاظ خصوصيتی كه دارند 
يكسان می باشند و به يك پديده اشاره دارد. به عنوان مثال برخی آن را با عنوان دولت های فرومانده، 
برخی دولت های شكننده و برخی نيز آنها را با نام دولت های فرومانده بكار می برند. درواقع ادبيات 
دولت های فرومانده يا شكننده6 ويژگی های خاصی را از يك سرزمين مشخص می كند كه در آن 
دولت، ناتوان و بی ميل به انجام كارويژه ها و نقش های اصلی مربوط به مدل وبری دولت می باشد. اين 
مسئله به زنجيره ای از وضعيت هايی اشاره دارد كه دولت نمی تواند به چالش های امنيتی و حكومتی 
پيرامون  از سواالت  به طيف گسترده ای  نيز خود  اين  باشد.  پاسخ گو  در درون مرزهای ملی خود 
مشروعيت نهادهای دولت، اقتدارش بر سرزمين و ظرفيتش برای ارايه خدمات اساسی به مردم در 

.)Nay, 2013: 329-327( زمان بحران سياسی و اقتصادی نيز مربوط می شود
از قبيل امنيت، آموزش،   دولت_ ملت ها برای تامين ارزش های سياسی برای شهروندان خود 
خدمات بـهداشتی،  فرصت اقتصادی،  حفظ محيط زيست، ايجاد چارچوبی قـانونی بـرای بـرقراری 
نـظم و يـك سيستم قضايی بـرای اعـمال آن و تامين تاسيسات زير بنايی اساسی از  قبيل  جاده و 

1.GB Helman.
2. SR Ratner.
3. Foreign Policy.
4. Collapsed States.
5. WI Zartman. 
6. Fragile.
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تسهيالت ارتباطی است  كه  وجود دارند. دولت های فرومانده ايـن تـعهدات را زيـر پا می گذارند. آنها 
در برابر جنگساالران و ساير بازيگران غيررسمی روزبه روز كـارآيی خـود را  به عنوان تامين كنندگان 
ارزش های  سياسی  از دست می دهند؛ به عبارت  ديگر، يك دولت فرومانده ديگر نمی تواند يا تمايلی 
به اجرای وظايف دولت- ملت در جهان مدرن ندارد. دولت های فرومانده قادر به برقراری امـنيت_ 
مهمترين و اصلی ترين تعهد  سياسی- در  تمام قلمرو خود نيستند. شهروندان برای تضمين امنيت 
خود و فرار از ترس به دولت ها و حكومت های مركزی وابسته هستند. از آنجا كه يك دولت رو به 
قدرت  به  زحمت می تواند  معموال  و  نيست  در سـراسر  كـشور  امن   فضای   ايجاد  به  قادر  شكست 
دولتی را در بيرون از پايتخت اعمال كند، شكست  آن دولت قطعی می شود و حتی پيش از آنكه 
گروه های شورشی  و ساير  مدعيان ساكنان شهرهای مركزی به دولت غلبه كنند شكست مـی خورد 
)روتبرگ،1381:103(. موسسات و نهادهای مختلف معيارها و تعاريف مختلفی را برای اين دولت ها 
برنامه  اندك دارند؛  آنها را كشورهايی می داند كه درآمد بسيار  بانك جهانی1  مدنظر قرار داده اند. 
توسعه سـازمان  مـلل 2 آنها  را كـشورهايی اعالم می كند كه نيازمند توجه ويژه هـستند. درآمد ايـن 
كـشورها بـسيار پاييـن، اصالح در دولت ها بسيار ناچيز و توسعه انسانی بسيار ضعيف است. با توجه 
به هركدام  از اين معيارها، تعداد كشورهای  شكننده  و مصاديق آنها در جهان متفاوت خواهد بود 
دولت های  بررسی  پيرامون  نيز  مختلفی  نگرش های  و  ديدگاه ها  همچنين  فام،1388:12(.  )يزدان 
فرومانده وجود دارد كه معموال برخی آن را تحت 3 عنوان كلی جامعه شناختی3، سياسی - حقوقی4 
و توسعه ای5 می دانند )THURER,1999: 733(. به لحاظ جامعه شناختی اغلب مولفه های مربوط به 
مباحث جامعه مانند فقر و... موردتوجه قرار می گيرد. در حوزه سياسی و حقوقی مباحث مربوط به 
قدرت و مشروعيت مدنظر است. مباحث مربوط به توسعه نيز اغلب بحث گذار و مشخصات مربوط 
به حوزه توسعه را به كشورهای فرومانده ارتباط می دهد. پاتريك6 مولفه های دولت های ضعيف و 

فرومانده را در كشورهای درحال توسعه در جدول زير نشان داده است:

1. World Bank. 
2. United Nations Development Programme.
3. Sociological.
4. Law -Political.
5. Develeopmental.
6. Stewart Patrick.
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شاخص های ضعف دولت در كشورهای درحال توسعه

سياسیاقتصادیرفاه اجتماعیامنيت
1. شدت درگيری

2. ثبات سياسی و عدم خشونت

3. شيوع كودتا

4. نقض فاحش حقوق بشر

5. قلمرو تحت تاثير منازعه

1. نرخ مرگ ومير كودكان

2. نرخ پايان تحصيل مدرسه ابتدايی

3. سوءتغذيه

4. دسترسی به آب و بهداشت

5. اميد به زندگی

1. درآمد سرانه ملی

2. رشد توليد ناخالص داخلی

3. نابرابری درآمد

4. نرخ تورم

5. كيفيت تنظيم مقررات

1. اثربخشی دولت

2. حاكميت قانون

3. كنترل فساد

4. پاسخگويی

5. آزادی

Source: Patrick (2007).

دولت های فرومانده و امنيت بين الملل
مفهوم دولت های فرومانده در اوايل دهه 1990 وارد فرهنگ سياسی اياالت متحده شده است و 
لذا اين مسئله موجب شده است كه يك جايگاه اساسی را در بحث صلح و امنيت بين المللی داشته 
باشد. پس از حمالت 11 سپتامبر توجه به سمت درماندگی افغانستان در جهت جلوگيری از اقدامات 
القاعده در سرزمينش تمركز يافت. وضعيت در اين كشور و همچنين در دولت های مشابه نگرانی های 
در حال رشدی را در مورد پناه دادن و همچنين كمك به تروريسم به وجود آورد. درواقع، واقعه 
سپتامبر 2001 كه با پافشاری رهبران آمريكا بر ضرورت مبارزه با تروريسم و القاعده همراه بود، 
به تدريج رويكرد مواجهه با دولت های ورشكسته يا ناتوان را در دستور كار اين دولت قرار داد و همين 
برداشت امنيتی - استراتژيك بود كه بوش1 و همراهانش را به تهاجم نظامی به افغانستان ترغيب 
كرد. تاكيد بر نقش دولت های ضعيف و فرومانده در شكل گيری و تقويت حركت های تروريستی 
دولت  اين  امنيتی كالن3  راهبرد  در  مقوله  اين  روزافزون  اهميت  از  ملی2 2002  امنيت  در سند 
حكايت می كرد. از اين زاويه، افول يا تضعيف ركن حاكميتی ملت- دولت در مناطقی خاصی كه 
با عاليمی چون گسترش ترديد در باورهای ناسيوناليستی4، شرايط كنترل ناپذير داخلی، مرزهای 

1. George W. Bush.
2. National Security Document.
3. Grand Security Strategy.
4. Nationalism.
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نفوذپذير، ضعف نهادهای قضايی، مراجع انتظامی و امنيتی، وجود طيف گسترده ای از جوانان فقير 
و نااميد می تواند زمينه مناسبی برای تبديل اين كشورها به مامن تروريست های بين المللی می باشد 

)حسينی، 1387: 104(.
لذا از مباحث اساسی كه در عرصه بين المللی و به خصوص امنيت بين المللی مطرح می باشد بحث 
مربوط به دولت های فرومانده می باشد كه در عصر حاضر به طور گسترده ای در مذاكرات ديپلماتيك1 
در امنيت جهانی، حفظ صلح، كاهش فقر، كمك های بشردوستانه و همچنين موافقتنامه های تجاری 
 11 از  پس  گسترده ای  به طور  همچنين  فرومانده  دولت های  مفهوم  می شود.  استفاده  بين المللی 
سپتامبر توسط حكومت آمريكا و همچنين تحليل گران سياسی به خصوص در رابطه با امنيت جهانی 
با كشورهای فرومانده وجود  از مهمترين مسايلی كه در رابطه  بكار برده شده است. درواقع يكی 
دارد اين است كه چگونه اين دولت ها به تهديدهای فراملی نسبت به صلح و امنيت جهانی ارتباط 
می يابند؟ طبق گزارشی كه آژانس توسعه بين الملل اياالت متحده2 در سال 2003 ارايه داده است، 
وقتی كه توسعه و حكومت در كشوری شكست بخورد عواقبش تمام مناطق جهان را در بر می گيرد. 
تروريسم، خشونت سياسی، جنگهای داخلی، جرايم سازمان يافته، قاچاق مواد مخدر، بيماری های 
كشورهای  مرزهای  در  دسته جمعی  مهاجرت  و  پناهندگی  جريان  زيست محيطی،  بحران  عفونی، 
ضعيف تر به صورت مخرب تر از قبل وجود خواهد داشت )Patrick, 2007: 652(. درهرحال، چه امنيت 
به مفهوم سنتی در نظر گرفته شود و چه امنيت انسانی  با دولت های شكننده ارتباطی وثيق دارد؛ 
بـنابراين، نه فقط كارآمدی يا ناكارآمدی دولت  در برقراری نظم اجتماعی و دفاع گروهی در برابر 
خارجی ها به  امنيت  فرد مربوط است، بلكه  ممكن است دولت  خود  به منبع مناقشه و تهديد بدل شده 

و به ناامنی های بيشتر بـرای افـراد دامن بزند )يزدان فام، همان:19(.

يك. عراق به عنوان يك دولت فرومانده
عراق ازجمله كشورهايی محسوب می گردد كه در آن حكومت كارآيی الزم را برای انجام كارويژه های 
خود ندارد. مهمترين  واقعيت تاريخی عراق، ساختگی يـا جـعلی  بودن  آن و به ويژه، مرزهای سياسی 

1. Diplomatic.
2. USAID.
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آن است. درواقع، عراق به صورت كشور، پديده ای است كه با فروپاشی  امپراتوری  عثمانی  و با تدبير 
از  سوی   تعريف مرزهای آن  تاسيس  شد  و محدوده عراق  كنونی  حاصل   بريتانيا   نظامی  سياسی- 
انگليس و به صورت سياسی و نه جـغرافيايی اسـت كه به  همين دليل، معضالت جغرافيايی و سياسی  
بسياری برای اين كشور به وجود  آورده  است. هرچند كه مـردم  ايـن كـشور تاكنون چند بار برای 
برپايی نهادهای حكومتی آن  به پای صندوق های رای رفته اند. اين  ويژگی تاريخی موجب شده  است  
احساس دولت داشتن  يا احساس تعلق به دولت هيچ گاه در مـتن گروه های اجـتماعی عراق شكل 
نگيرد و به لحاظ هويتی، حكومت همواره متعلق مـفهوم ديـگری و نه خودی باشد. نتيجه اين امر 
شكل ناپذيری و قوام ناپذيری روحيه  ملی در اين كشور و بی اعتمادی گروه های قومی- قبيله ای به 
بـوده اسـت )پورسعيد،1389: 193-190(. اگرچه در  امـنيتشان  تامين  برقراری و  حكومت ها در 
گذشته تالش حكومت ها ايجاد يك اقتدار عاليه از طريق اقدامات نظامی بوده است؛ اما در حال حاضر 
حكومت عراق از توانايی الزم به منظور ايجاد اقتدار در سرزمين خود را نداشته و حكومت نمی تواند 
خواسته های شهروندان خود را برآورده ساخته و نيازهای مردم را تامين كند. عراق از دو شكاف جدی 
برخوردار  است؛ نژادی  و مذهبی. شكاف  كـردها و اعـراب و نيز شيعه و سنی. اين شكاف ها به گونه ای 
اسـت كـه  پر  كـردن  آنها كـار مـشكلی است؛ به عنوان مـثال، بحث كـردی و عربی، نژادی است و 
بر تفاوت ميان آنها تاكيد دارد. درعين حال، بحث  شيعه  و سنی نيز بر شكاف مذهبی اشاره دارد كه 

ايـن شـكاف را حـتی  ميان  كردها نيز افزايش می دهد )غراياق زندی، 1389: 17(.
درواقع يكی از خصوصيات بارز جامعه  عراق عدم تجانس مـردم  اين كشـور است كه نتيجه  تظاهر 
ارزش های گروه های مختلف قومی  و گـروه های   به  به داشتن حساسيت و احترام  نسبت   دولت ها  
مـذهبی مـی باشد. به موجب اين امر دولت ها نيز از هراس آنكه مبادا  گرايش  گروه های مركزگريزانه، 
منجر بـه فـروپاشی  كشورشان  گردد ، سعی می كنند حكومت  مركزی  قوی را تشكيل دهند . از  زمان 
استقالل عراق، در سال 1932، رژيم های حاكم بـر اين كشـور نسبت به يكديگر  دارای  تفاوت های 
عمده ای بوده اند. هر رژيم حاكمی ، نسبت  به ميزان  تـوسل  بـه  خشونت برای رويارويی با  مخالفين 
كرد، شيعه و ديگر گـروه های قـومی مـذهبی و حتی در مواجهه با مخالفين سياسی برخاسته از  
مـيان  سـنيان حاكم، با ديگر رژيم ها دارای  تفاوت های  كيفی  عمده ای  بوده  است )پورقمی، 1381: 
نيز عمال كنترل خود  بوده است و دولت  با مشكالت اساسی روبه رو  بنابراين جامعه عراق  117(؛ 
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را بر بخش های مختلفی از سرزمين خود را از دست داده است. طبق گزارش بانك جهانی دولت 
فعلی عراق با چالش های اساسی مواجه می باشد. اين چالش ها شامل فشار مداوم بر ساختار سياسی، 
 World( بحران نظامی و همچنين يك وضعيت اقتصادی دشوار ناشی از كاهش قيمت نفت است
Bank, 2016(. عالوه بر معضالت مذكور ويرانی های عظيم ناشی از جنگ و تعلل امريكا در بازگرداندن 

امنيت و خدمات رفاهی، باعث عميق تر شدن شـكاف مـزبور  شـده  است )ناكاش، 1382: 70(؛ و 
عراق را به سمت يك نمونه از دولت فرومانده سوق داده است.

دو. مولفه های دولت عراق به عنوان يك دولت فرومانده
عراق از بسياری از مولفه های مربوط به يك دولت فرومانده را كه در مباحث قبلی بدان اشاره 
نموديم دارا می باشد. چه به لحاظ سياسی حكومت از ويژگی های سياسی الزم برای اعمال حكومت 
و پاسخ گويی به شهروندان خود برخوردار نيست و چه به لحاظ اقتصادی، رفاه اجتماعی و تامين 
امنيت كه از كارآيی الزم برخوردار نبوده و نمی تواند از عهده نيازهای شهروندان خود در اين زمينه 
برآيد. در اين بخش به طور خالصه هر يك از مولفه های مربوط به دولت های ضعيف و درمانده را در 

رابطه با عراق موردبررسی قرار می دهيم.
2-1. سياسی

در حوزه سياسی حكومت عراق كه پس از حمله اياالت متحده به اين كشور شكل گرفت، نمونه 
يك حكومت بسيار ضعيف بوده است و نتوانسته است مولفه های مربوط به يك حكومت قوی را 
برخوردار گردد. يكی از مهمترين مولفه های مربوط به بحث حكومت داری خوب در يك كشور بحث 
اثربخشی دولت است؛ اما در عراق دولت اثربخشی را تا حد زيادی از دست داده است و متعاقب آن 
نيز حاكميت قانون، كنترل فساد و آزادی مردم معنای خود را برای شهروندان در عراق از دست داده 
است. در حال حاضر حكومت تنها بر بخشی از سرزمين خود اعمال حاكميت دارد و مهمترين مسئله 
برای حكومت كه اقتدار عاليه در سرتاسر خود می باشد از دست  رفته است. داعش در حال حاضر 
بر بخش هايی از سرزمين عراق تسلط يافته و اين مسئله موجب شده است كه دولت بيش ازپيش 
در حوزه سياسی ناتوان گردد. درواقع پس از حمله آمريكا به عراق در ميان همه هرج ومرج شامل 
شورش ها، خشونت فرقه ای، غارت، هجوم شورشيان خارجی و قتل و ترور بود كه ايجاد يك حكومت، 
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 طلب شد )Fattah, 2009: 260(. لذا حكومت شكل گرفته نتوانست به معنای واقعی كارويژه های خود 
را انجام داده و قوام يابد.

2-2. اقتصادی
به لحاظ اقتصادی دولت عراق در يك وضعيت فاجعه باری به سر می برد به گونه ای كه نرخ رشد 
آن در سال 2014، دو درصد بوده است و سرانه توليد ناخالص داخلی نيز 7،100 دالر در سال 
2013 می باشد. طبق گزارشی كه نيويورك تايمز1 از وضعيت فعلی اقتصاد عراق ارايه داده است 
اوضاع اقتصادی بسيار بدی بر عراق حاكم شده به گونه ای كه شهروندان عراقی پول های خود را از 
بانك ها خارج می كنند؛ چراكه باخبر شده اند كه ديگر پول كافی در بانك ها نيست. وضعيت اقتصادی 
به اندازه ای بد شده است كه وضعيت بيمارستان ها به قبل از دهه شصت بازگشته كه دليل عمده 
آن به تحريم های دهه نود و محروميت های اقتصادی و بحران های امنيتی و سياسی يك دهه اخير 
بازمی گردد. نزديك به 8 ميليون نفر در عراق با تكيه بر حقوق يا درآمدهای دولتی زندگی می كنند و 
با كسری بودجه دولت و نبود درآمدهای كافی وضعيت معيشتی اين افراد به شدت آسيب ديده است. 
همچنين اين نگرانی وجود دارد كه بحران های اقتصادی در كنار جنگ و بی خانمانی و دشمنی های 
حمله  از  پس  درواقع   .)Arango, 2016( شود  اجتماعی  گسترده  آشوب های  ايجاد  سبب  طايفه ای 
آمريكا به عراق اين كشور به لحاظ اقتصادی در وضعيت بسيار بدی به سر می برد. اين وضعيت در 
زمان فعلی و با رشد گروه داعش بدتر شده است و امنيت در زمينه اقتصادی تا حد زيادی از دست  

رفته است و دولت نمی تواند در زمينه اشتغال رضايت مردم را جلب نمايد.
2-3. امنيتی

به لحاظ امنيت داخلی نيز عراق ازجمله كشورهای ناامن دنيا محسوب می گردد كه فاقد بسياری 
بر سر قدرت  بوده و همواره  به كشور كودتاها  انسانی می باشد. عراق معروف  امنيت  از معيارهای 
افزايش  شاهد  نيز  اخير  سال های  در  است.  داشته  وجود  و كشمكش  نزاع  كشور  اين  در  سياسی 
از  عراق  دولت  كه  است  شده  موجب  مسئله  اين  بوده ايم.  سرزمين  اين  در  كشمكش  و  درگيری 
يك فضای ناامن برخوردار شود؛ به عنوان مثال در رابطه با امنيت بانوان در اين كشور بايد گفت 
كه در سال 1389، 86 درصد بانوان بر اين عقيده هستند كه آن گونه كه دوست دارند، نمی توانند  
1. The New York Times.
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در  خيابان حضور داشته باشند،63 درصد گفته اند كه نمی توانند خودرويی را برانند،53  درصد  بر  
اين باورند كه نمی توانند كاری بيرون از خانه پيدا كنند )خانبگی، 1389: 50-40(. در آمار ساالنه  
جهانی رفاه انستيتيوی لگاتوم1 عراق به عنوان يكی از ناامن ترين كشورهای دنيا شناخته شده است 
كه به دليل حضور گروه تروريستی داعش نمی توان از امنيت در اين كشور برخوردار گشت. بسياری 
از خيابان های عراق هنوز هم بی قانون و خطرناك هستند. شورشيان با شليك اسلحه و بمب های 
خيابانی در طول سال موجب ناامنی و كشتار می شوند )Jackson, 2011(. ناامنی شكل گرفته در عراق 
نه تنها برای امنيت خود كشور خطرات و بحران های اساسی را به وجود آورده است، بلكه امنيت 
بين المللی را نيز به خطر انداخته است كه در بخش بعدی به بررسی آن خواهيم پرداخت. مسئله ای 
كه در رابطه با ايجاد ناامنی در عراق بايد به آن توجه داشت، اين است كه ناامنی در اين كشور صرفا 
نتيجه مولفه های داخلی نيست بلكه مولفه های بين المللی نيز در ناامنی و ناتوانی دولت نقش داشته 
است. وقتی كه اياالت متحده پس از 11 سپتامبر تصميم به تدوين سياست خاورميانهای خود گرفت 
بر مقابله با دولت های ياغی تاكيد شد. دولت بوش باالخره رژيم صدام را محور شرارت دانسته و به 
آن حمله نمود كه اين مسئله بين المللی نيز يكی از داليل ناامنی و ورشكستگی دولت عراق می باشد 

.)Barak, 2007: 466(
2-4. رفاه اجتماعی

بازرگاني  به مراتب بدتری برخوردار است. وزير  از وضعيت  در حوزه رفاه اجتماعی دولت عراق 
عراق در سال 2006 اعالم كرد كه ميزان بيكاري ملي و كم كاری در اين كشور بين 50 تا 60 درصد 
است. در سال 2014 نرخ بيكاری اين كشور حدود 17 درصد بوده است. وضعيت نامناسب اقتصادي 
و فقر شديد در عراق بعد از سقوط صدام پيامدهاي زيادي را به دنبال داشته است، از آثار بسيار مهم 
اين وضعيت، ظهور پديده قاچاق زنان و كودكان است. زنان و كودكاني كه به علت شرايط بد زندگي 
خانواده ها، با قيمت بسيار كمی توسط باندهاي قاچاق از خانواده ها خريداري و به خارج از مرزهاي 
عراق منتقل می شوند. آموزش وپرورش در عراق بسيار ضعيف است به نحوی كه از روزهاي آغاز حمله 
آمريكا به عراق، بسياري از مراكز آموزشي و كتابخانه ها نظير كتابخانه ملي بغداد تخريب و كتب 
و وسايل آنها چپاول شدند. عالوه بر اين تعدادي از وزارت خانه ها، ازجمله وزارت آموزش وپرورش 
1. Legatum Institute.
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تعطيل شدند. به لحاظ بهداشتی نيز دولت عراق در وضعيت بسيار اسف باری به سر می برد. حمله 
بهداشت( شد و  )ازجمله وزارتخانه  باعث تعطيل شدن 17 وزارتخانه  به عراق  نيروهاي آمريكايي 
به بيمارستان های عراق نيز حمالتي انجام گرفت كه باعث تخريب آنها و مشكالت درماني گرديد 

)غفاری هشجين و ديگران، 1389: 71-81(.

سه. تاثير دولت عراق به عنوان يك دولت فرومانده بر امنيت بين الملل
يكی از مهمترين تاثيراتی كه ناامنی و شكنندگی دولت عراق می تواند داشته باشد مربوط به 
فرومانده  دولت های  تاثير  بحث  با  رابطه  در  است.  بين المللی  امنيت  و  آن  مرزهای  ماورای  حوزه 
بايد به شكل گيری موضوعات جديد در عرصه روابط بين الملل توجه داشت.  امنيت بين الملل  در 
درواقع بسياری از ديدگاه های جديد در روابط بين الملل، مانند مكتب كپنهاگ1 اگرچه دولت ها را 
از نقش موضوعات جديدی كه در  اما  قرار می دهند؛  بازيگران اصلی موردتوجه  به عنوان  همچنان 
مباحث امنيتی جديد مطرح می شود غافل نيستند. نظريه پردازان مكتب كپنهاگ بر اساس برداشت 
جديدی كه از امنيت دارند موضوعات جديدی را نيز در حوزه مسايل امنيتی قرار می دهند. بوزان2 
در اين زمينه اشاره می كند كه مسئله امنيت نبايد به خودی خود يك هدف در نظر گرفته شود؛ بلكه 
پديده ای است كه در بستر يك فرآيند3 پيچيده معنا می يابد. در برخورد با مسايل امنيتی ضروری 
است كه قبل از اينكه عطف توجه به ظاهر و حادثه رخ داده شود، فرآيند مولد تهديد امنيتی مدنظر 
به دو وضعيت  يكسان می توان  به فرض  مولفه هايی  با فرض  واحد  بنابراين در جهانی  قرار گيرد؛ 
كامال متفاوت رسيد: با يك فرآيند مسئله ای واحد را امنيتی يا تهديد امنيتی تلقی كرد )فرآيند 
امنيتی كردن(4 و برعكس با فرآيندی ديگر می توان مسئله ای را از حوزه امنيتی خارج نمود )فرآيند 
با ويژگی های خاص  ارتباط  غيرامنيتی كردن(5. )بوزان، 1379: 14-13(. تهديد وجودی تنها در 
هدف مرجع مربوط به موضوع می تواند فهميده شود. هدف مرجع چيزی است كه احساس می شود 
به لحاظ وجودی تهديد شده است )Buzan and others, 1998: 21(. بر اين اساس است كه مسايل و 
1. Copenhagen School.
2. Barry Buzan.
3. Process.
4. Securitization.
5. Unsecuritization.
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موضوعات جديد نيز می تواند وارد فرآيند امنيتی شدن شود. بحث مربوط مكتب كپنهاگ از اين رو 
برای ما حايز اهميت است كه دغدغه و موضوعات امنيتی را صرفا نظامی نمی داند و طيف وسيعی از 
مشكالت و موضوعات جديد را موردتوجه قرار می دهد. دولت عراق به عنوان يك دولت فرومانده نيز 
بر اين اساس می تواند طيف وسيعی از معضالت امنيتی را برای امنيت بين الملل در برداشته باشد. 
در اين بخش به بررسی بخشی از اين مسايل و معضالتی كه دولت عراق به عنوان يك دولت فرومانده 

می تواند داشته باشد می پردازيم.
 به منظور نشان دادن اين مسئله كه دولت فرومانده عراق از چه طريقی می تواند امنيت بين الملل 
را به خطر اندازد ما موضوعات مختلفی را كه درواقع نوعی تهديد برای امنيت بين الملل محسوب 

می شوند و از جامعه عراق برخاسته اند را موردبررسی قرار می دهيم.
3-1.  تهديدهای اجتماعی1

تهديدهای اجتماعی در رده امنيت اجتماعی قرار می گيرند كه از موضوعات جديد در مباحث 
امنيت بين الملل است. »امنيت فردی«2 آرامش و آسايشی است كه فـرد بـدون در  نظر  گرفتن 
از: آرامش  امكانات جامعه و دولت برای خود فراهم می كند؛ اما »امنيت اجتماعی« عبارت است 
و آسودگی خـاطری كـه جامعه و نظام سياسی برای اعـضا خـود ايجاد می كند )صادقی، يزدانی، 
1389: 71(. تهديدهای اجتماعی می توانند امنيت اجتماعی را به خطر انداخته و همچنين امنيت 
فرد را به عنوان جزيی از اجتماع به مخاطره اندازد. فقر، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، بيماری های 
عفونی و... از مهمترين مولفه ها و تهديدهای اجتماعی می باشند كه دولت های فرومانده می توانند 
امنيت  بين الملل محسوب شوند. درواقع  نظام  از عامالن اصلی شكل گيری چنين تهديدهايی در 
 Booth,( اجتماعی به موضوعاتی مانند فقر و سالمتی افراد مربوط می گردد و نه تهديدات نظامی
165 :2007( كه به صورت مستقيم و در چارچوب زور، بقای افراد را به خطر می اندازد. دولت عراق 

جهانی3  جامعه  برای  كه  است  برخوردار  اجتماعی  تهديدهای  به  مربوط  مولفه های  از  بسياری  از 
است  داشته  جهانی  جامعه  برای  عراق  دولت  كه  اساسی  تهديدات  از  يكی  می باشد.  خطرآفرين 
اروپايی می باشد.  مربوط به پناهندگان و مهاجران عراقی در ديگر كشورها به خصوص كشورهای 
1. Social Treat .
2. Individual Security.
3. World Society.
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عراقی ها يكی از درخواست دهندگان پناهندگی در كشوری مثل آلمان بوده اند كه حضور آنها در 
كشورهای اروپايی می تواند مشكالت و بحران های چالش برانگيزی را به وجود آورد. عالوه بر اين 
بسياری از معضالت و تهديدات اجتماعی ديگر كه از كشور عراق سرچشمه می گيرد می تواند برای 
فضای بين المللی خطرناك باشد. بيماری های عفونی و واگير ناشی از عدم رعايت بهداشت در عراق 
از مهمترين تهديداتی است كه در عراق وجود داشته و می تواند به فضای بين المللی تسری يابد. 
آژانس كودكان سازمان ملل )يونيسف(1 درباره شيوع گسترده بيماری وبا در عراق، به ويژه امكان 
افزايش ابتالی كودكان و زنان بی خانمان به اين بيماری در نوامبر 2015 هشدار داده است. پيتر 
هاكينز2، نماينده يونيسف در عراق در بيانيه  ای اعالم كرد: »متاسفانه خطر بااليی وجود دارد كه 
بيماری وبا به مناطق بيشتری از عراق گسترش يافته و زنان و كودكان بی خانمان و خانواده آنان را 
تحت تاثير قرار دهد، بنابراين ما بايد به سرعت اقدام كنيم.« هاكينز همچنين گفته است: »امكان 
شيوع منطقه ای اين نوع بيماری وجود دارد و اين خطر می تواند با افرادی كه از كل منطقه به عراق 
می آيند، افزايش يابد... در كويت، بحرين و سوريه نيز مواردی از وبا تاييد شده است.« )پرس تی 
وی، 1394(. عالوه بر اين قاچاق مواد مخدر و اشيای باستانی كه توسط داعش صورت می گيرد نيز 
می تواند برای امنيت بين المللی خطرناك باشد. به طوركلی تهديدات ناشی از مولفه های اجتماعی 
اين  و حل  است  داشته  بين المللی  جامعه  برای  عراق  كه  است  بوده  معضالتی  مهمترين  از  يكی 

معضالت نيز نوعی مديريت جمعی را می طلبد.
3-2. تهديد اقتصادی

مطرح  جامعه جهانی  برای  فرومانده  دولت های  تهديد  با  رابطه  در  كه  ديگری  مسايل  از  يكی 
به طور  سرد،  جـنگ  از  پس  دنـيای  در  اقتصادی  امنيت  است.  اقتصادی  امنيت  مسئله  می باشد 
روزافزونی به عنوان بعدی از امنيت مطرح شد. دانش پژوهان و سياست گذاران ضمن تاييد ارتباط 
امنيت  اقتصادی با سالمت جامعه، به دنبال راه های جديدی بـرای وارد كردن مـوضوعات اقتصادی در 
راهبردهای سنتی دفـاعی بـوده اند. خطر بزرگی كه امروز در مورد نظريات رايج »امنيت اقتصادی« 
وجود دارد اين  است  كه به  غلط آن را تنها بعد مهم در امنيت ملی تلقی كنيم؛ چنان كه در دوران 

1. UNICEF.
2. Peter Hawkins.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره دوم، تابستان 1398 

خاورمیانه 62

گذشته نيز چنين برداشتی درباره »امنيت نظامی« وجود داشت. امـنيت اقـتصادی عبارت است  
هم  خدمات،  و  كاالها  تامين  طريق  از  جامعه  يك  مردم  زندگی  شيوه  ارتقای  و  حفظ  ميزان  از : 
بررسی های   .)10  :1389 )سيف،  بين المللی  بازارهای  در  هم حضور  و  داخلی  عملكرد  مجرای  از 
سازمان سيا1 بر مقابله با طيف وسيعی از تهديدهای امنيت ملی در »حوزه خاكستری«2 كه نمود 
مولفه های اقصادی كه شامل جاسوسی و خراب كاری در كسب و كار، تجارت مواد مخدر، اختالل در 
 .)Cable, 1995: 306( واردات نفت، شكار غيرقانونی در آب های سرزمينی و... می باشد تاكيد می كند
رشد گروه تروريستی داعش و آوارگی حدود 5 ميليون نفر انسان در عراق زمينه را برای راه های 
غيرقانونی درآمد اقتصادی در عراق و ماورای مرزها برای شهروندان اين كشور فراهم نموده است. 
يكی از ناامنی های اقتصادی كه در اين كشور شكل گرفته است قاچاق نفت و به خطر افتادن امنيت 
انرژی است. ژنرال »سرگئی رودسكوی« رييس اداره عمليات وزارت دفاع روسيه اعالم كرده است 
كه با توجه به تصاوير ماهواره ای تجسسی، حدود 12 هزار كاميون و خودرو نفتكش در مرز تركيه 
و عراق حامل نفت قاچاق تروريست ها تجمع كرده و در تردد بودند )خبرگزاری جمهوری اسالمی، 
1394(. امنيت مربوط به تجارت نفت نه تنها برای خود دولت عراق، بلكه برای كشورهای ديگر نيز 
به خطر افتاده است؛ به عنوان مثال لوله های انتقال نفت تركيه در مرزهای عراق به شدت در خطر 
تهديدات گروه های قومی در عراق قرار دارند، درحالی كه تركيه يكی از واسطه های انتقال نفت به 
اروپا محسوب می شود. عراق همچنين يكی از كشورهايی محسوب می شود كه در حوزه خليج فارس 
دارای خط ساحلی است و اگر گروه داعش به اين منطقه دست يابد به راحتی می تواند تجارت نفت 
در اين حوزه را به خطر انداخته و در تغيير اقتصاد جهانی و قيمت نفت تاثير گذار باشد. عالوه بر اين 
بسياری از خطوط ارتباطی كه عراق و ديگر كشورهای دنيا را جهت مبادالت اقتصادی بهم متصل 

می كند ناامن شده و اين مسئله می تواند بر مكانيسم های اقتصاد و تجارت جهانی تاثير گذار باشد.
3-3. تهديد فيزيكی

منظور از امنيت فيزيكی تهديدهايی است كه به صورت مستقيم بقای انسانی را به خطر می اندازد 
و معموال از طريق ادوات نظامی و به صورت انتحاری توسط گروه های تروريستی انجام می پذيرد؛ 

1. Cia. 
2. Grey Area.
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زيادی  تعداد  مرگ  موجب  كه  داد  شكل  فرانسه  در  داعش  تروريستی  گروه  كه  اقداماتی  مانند 
تروريستی  گروه های  رشد  زمينه های  ايجاد  با  عراق  فرومانده  دولت  شد.  فرانسوی  شهروندان  از 
تهديدی اساسی را برای نظام بين الملل به وجود آورده است و اساس توجه جرج بوش به عراق نيز 
مبتنی بر همين مسئله بوده است. گروه تروريستی داعش نه تنها در بسياری از شهرهای اروپايی 
و ديگر كشورهای دنيا دست به برخی از اقدامات تروريستی زده، بلكه نوعی رعب و وحشت را نيز 
در فضای بين المللی به وجود آورده است. گروه تروريستی داعش با حمله به رستوران ها، يك سالن 
كنسرت و يك استاديوم ورزشی در حين بازی فرانسه - آلمان در پاريس حدود 153 نفر را به قتل 
رساندند )تسنيم،1394(. در كويت نيز با حمله به يك مسجد تعداد زيادی از شهروندان اين كشور 
و ساير كشورها را به قتل رساندند. همچنين گروه داعش با بمب گذاری در هواپيمای روسيه در 
مصر تعداد زيادی از شهروندان روسی را كشت. عالوه بر اين در خود عراق نيز فضا برای شهروندان 
خارجی ناامن شده و از زمان شكل گيری گروه داعش و نزاع در اين كشور تعداد زيادی از شهروندان 
ديگر دولت ها توسط داعش كشته شده اند؛ بنابراين دولت فرومانده عراق نه تنها امنيت بين المللی 
را از طريق مولفه های جديد امنيت و تهديدات جديد به خطر انداخته، بلكه در حوزه بقا و امنيت 
فيزيكی نيز تهديدی اساسی را عليه امنيت بين المللی به وجود آورده است. در عراق دولت آنقدر 
ضعيف است كه زمينه برای كشمكش گروه های مختلف فراهم شده است و ناتوانی دولت در برخورد 
با گروه های تروريستی زمينه را برای مداخله بسياری از كشورها، ازجمله قطر و عربستان در خاك 

اين كشور فراهم نموده است كه اين مسئله خود زمينه را برای تنش بيشتر فراهم نموده است.

نتيجه گيری
نگرش های متفاوتی در رابطه با علل شكل گيری دولت های فرومانده وجود دارد كه هر يك از 
نگرش ها بر اساس اصول و مفروضات خود، ادله های متفاوتی را برای شكل گيری چنين دولت هايی 
بررسی  برای  را  بيشتری  و فرصت  نظريه مكتب كپنهاگ درواقع مجال  بكارگيری  ارايه می دهند. 
اين اساس ضعف و درماندگی  بر  بين الملل می دهد.  روابط  به پژوهش گران  امنيتی  مسايل جديد 
دولت عراق زمينه را برای شكل گيری سه نوع تهديد اجتماعی، اقتصادی – تجاری و فيزيكی را برای 
فضای بين الملل فراهم ساخت. عراق به عنوان مصداق كشورهای فرومانده و ناامن، فاقد بسياری از 
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معيارهای امنيت انسانی می باشد و اثربخشی خود را تا حد زيادی از دست داده است و متعاقب آن 
نيز حاكميت قانون، كنترل فساد و آزادی مردم معنای خود را برای شهروندان در عراق از دست 

داده است.
اقتصادي و فقر شديد،  نامناسب  بيكاري، وضعيت  اجتماعی دولت عراق، ميزان  رفاه  در حوزه 
ظهور پديده قاچاق زنان و كودكان، نبود مراكز آموزشي و كتابخانه ها و افزايش تعداد افراد بی سواد 
ناامنی و شكنندگی دولت عراق  تاثيراتی كه  از مهمترين  از وضعيت بدتری برخوردار است. يكی 
تهديدهای  است.  بين المللی  امنيت  و  آن  مرزهای  ماورای  حوزه  به  مربوط  باشد  داشته  می تواند 
اجتماعی همچون فقر، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، بيماری های عفونی و... از مهمترين مولفه ها و 
تهديدهای اجتماعی می باشند كه دولت های فرومانده می توانند از عامالن اصلی شكل گيری چنين 

تهديدهايی در نظام بين الملل محسوب شوند.
ديگر  در  عراقی  مهاجران  و  پناهندگان  جهانی  جامعه  برای  عراق  دولت  اساسی  تهديدات  از 
كشورها، به خصوص كشورهای اروپايی می باشد كه حضور آنها در اين كشورها می تواند مشكالت و 
بحران های چالش برانگيزی مانند بحران كار، فقر و بهداشت ازجمله بيماری های عفونی و واگير را به 
وجود آورند كه حل اين معضالت نيز نوعی مديريت جمعی را می طلبد. رشد گروه تروريستی داعش 
و آوارگی ميليونها عراقی زمينه را برای راه های غيرقانونی درآمد اقتصادی در عراق و ماورای مرزها 
برای شهروندان اين كشور فراهم نموده است كه ناامنی های اقتصادی و قاچاق نفت و به خطر افتادن 
امنيت انرژی را در اين كشور ايجاد كرد. خطوط ارتباطی كه عراق و ديگر كشورهای دنيا را جهت 
مبادالت اقتصادی بهم متصل می كند ناامن شده و اين مسئله می تواند بر مكانيسم های اقتصاد و 
تجارت جهانی تاثيرگذار باشد. در حوزه تهديد فيزيكی دولت فرومانده عراق با ايجاد زمينه های رشد 

گروه های تروريستی تهديدی اساسی را برای نظام بين الملل به وجود آورده است.
دولت فرومانده عراق نه تنها امنيت بين المللی را از طريق مولفه های جديد امنيت و تهديدات 
امنيت  عليه  را  اساسی  تهديدی  نيز  فيزيكی  امنيت  و  بقا  حوزه  در  بلكه  انداخته،  به خطر  جديد 
برای كشمكش گروه های مختلف  را  آورده است. دولت فرومانده عراق زمينه  به وجود  بين المللی 
ناتوانی دولت در برخورد با گروه های تروريستی زمينه را برای مداخله بسياری از  فراهم نموده و 

كشورها ازجمله قطر و عربستان در خاك اين كشور را فراهم نموده است.
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