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 چکیده

میالدی با دگرگونی و تحوالت  6311ویژه جهان عرب از سال خاورمیانه و به
بیداری »و یا « بهار عرب»بسیاری مواجه شده است. این دگرگونی که از آن به 

ای،  منطقهیک نظم   یشد، به جای ساخت دولتی نوین بر پایه تعبیر می« اسالمی
تکفیری، پویش -های تروریستی با ورود متغیرها و عوامل متعددی چون گروه

بازی خاورمیانه، تالش عربستان برای  یقومی کردها، پویش ترکیه در صحنه
ای، با موج نوینی از بحران و  های منطقه تغییر توازن قوا، دکترین اوباما و رقابت

نماید. مسیر حوادث نشان  سابقه می ثباتی مواجه شده که در نوع خود بی بی
دهد که خاورمیانه پس از این اتفاقات، از آشفتگی زیادی در سطوح مختلف  می

المللی( رنج برده و بخش زیادی از این آشفتگی نیز به  ای و بین )داخلی، منطقه
شود. بر این اساس، این نوشتار با  مسأله دولت و بحران دولت ملی مربوط می

ای، به دنبال تبیین  لیلی و با استفاده از منابع کتابخانهتح-روش توصیفی
 6311ثباتی در خاورمیانه پس از تحوالت  تئوریک چرایی این آشفتگی و بی

امنیتی  یمجموعه»میالدی بر آمده است. در این زمینه، با استفاده از رویکرد 
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ای و خارجی( مورد توجه این  و سطوح تحلیل )داخلی، منطقه« ای منطقه
ای،  های منطقه ها، پویش مند آشفتگی دولترویکرد، سعی دارد به صورت نظام
ها و ساختار قدرت در منطقه را تبیین و  الگوهای دوستی و دشمنی، رقابت

         تحلیل نماید.                                                                    

ای، بحران دولت ملی،  وعه امنیتی منطقهبیداری اسالمی، مجم ها: کلید واژه
  ای ساختار قدرت منطقه
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 مقدمه

ها و تحوالت  میالدی با دگرگونی 6311خاورمیانه و به ویژه جهان عرب از سال 
بیداری »بسیاری مواجه شده است. این تحوالت که در مقاطعی از آن به عنوان 

گذشته از اینکه اثرات بسیار مهمی بر شد،  ، یاد می«بهار عربی»و یا « اسالمی
خاورمیانه بر جای گذاشت، فضای جدیدی را نیز های  المللی و دولت روابط بین

نظران  باز کرد. با این فضای جدید، بسیاری از صاحب  برای پویش منطقه
ای را  ها که یک ثبات و نظم منطقه موج نوینی از دولت شاهد امیدوار بودند که

ها کشمکش و منازعه،  آورد، باشند. بدین ترتیب، پس از سالمینیز به ارمغان 
نظم سیاسی نوینی در سطح دولت در منطقه هویدا شود که از نظم و هویت 

. دیری نپایید که این باشد پیشین آن که مبتنی بر تعارض و اختالف بود، متمایز
 های منطقه بار دیگر درگیر نزاع، انتظارات به یأس تبدیل شد و دولت

های داخلی شدند. در یک  فضای  های سیاسی، اجتماعی و حتی جنگ بحران
آنارشیکی، بسیاری از اختالفات تاریخی، هویتی و سیاسی و ژئوپولتیکی 

ور گشتند و  های واقع در منطقه بسان آتش زیر خاکستر دوباره شعله دولت
های  گای به شدت به مخاطره افتاد. در واقع، وقوع جن ثبات و امنیت منطقه

ای در قالب شیعه و  های فرقه های مستمر، نزاع های خونین، بحران داخلی، رقابت
های قومی کردها و ورود ترکیه به صحنه و محیط بازی خاورمیانه،  سنی، پویش
 ها در خاورمیانه را به نمایش درآورد. منفی از منطقه و نظام دولت یهمگی چهره

ها  ثباتی تروریستی که از بیـ  های تکفیری ظهور و پیدایش گروه عالوه بر این، 
های مردمی در برخی کشورهای عربی پدید آمدند،  ش و خأل قدرت ناشی از خیز

. این ساختند تری مواجه جدی یبا مخاطره را نظم سیاسی نوین در خاورمیانه
های بزرگ فراهم  قدرت ینوینی را نیز برای مداخله یفضای تهدید، عرصه

های  جدیدی از دولت یشدن تهدید، آغاز دورهرتیب با برساختهساخت و بدین ت
ای  مطالعات منطقه یای از ابهام قرار گرفت. در حوزه نوین در منطقه در هاله
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ایران، عربستان سعودی و ترکیه برای باز  ای یعنی نیز، تالش سه قدرت منطقه
است و تعریف نقش خود در منطقه و تغییر قواعد و محیط بازی مطابق خو

ها برای تغییر  ای نوین، و رقابت شدید آن خود در راستای ساخت منطقه یاراده
ها  نقش بسیارمهمی  ایفا  ثباتی بی یساختار قدرت در منطقه، در افزایش دامنه

های بزرگ و به  کرد. در نهایت در سطح جهانی، تغییر روش و نوع نگاه قدرت
و « هوشمند»و « قدرت نرم»ترین آمریکا در قالب دک یویژه ایاالت متحده

اوباما به تحوالت جهان عرب و موضوع ایران و رقابت آمریکا « جنگ نیابتی»
زده و ویژه در قضایای سوریه، خاورمیانه با یک فضای آشوببا روسیه به

ای را  آنارشیکی مواجه شد که بر اساس آن، دستیابی به نظم و وحدت منطقه
 بیش از پیش دشوار ساخت. 

ای هم در سطح  با آشفتگی فزاینده« بهار عربی»ین ترتیب، خاورمیانه پس از بد
ای و جهانی مواجه است و بخش بسیار مهمی از این  ملی و هم در سطح منطقه

آشفتگی نیز به مسأله دولت مربوط است. در بررسی این مسأله که چرا سیستم 
و مرج گونه و میالدی، دچار رفتاری هرج  6311خاورمیانه پس از تحوالت 

ای و باثبات شکل نگرفته، باید دولت را مورد  آنارشیک گشته و یک نظم منطقه
ای که طی آن خاورمیانه پس از این تحوالت شکل  شیوهبررسی قرار داد. 

ثبات بودند که این امر معضالت زیادی را پدید  های بی گرفت، شماری از دولت
های دائمی، نزاع بر سر قدرت،  نها با بحرا . در سطح داخلی، این دولتآورد

ملت -ای و هویتی، جنگ داخلی و همچنین تداوم بحران دولت مشکالت فرقه
گرایی بر  ای نیز به علت حاکم بودن واقع سازی، مواجه شدند. در سطح منطقه

ها درگیر توازن بخشی، رقابت و  الگوهای رفتاری اجزای نظام دولتی، دولت
نیز المللی  ابر تهدیدات خارجی شدند.  در سطح بینافزایش توانایی نظامی در بر

الملل، به ویژه دکترین جدید  به علت نفوذ و مداخالت خارجی ناشی از نظام بین
سیاست خارجی آمریکا و جنگ نیابتی این کشور و تالش برای ساختار جدید 

، این نوشتار این اساس ثبات ایجاد شدند. بر های بی در منطقه، شماری از دولت



 27... میالدی 7122خاورمیانه پس از تحوالت 

 

ای در  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-درصدد است با روش توصیفی
و با کاربست سطوح تحلیل « ای امنیتی منطقه یمجموعه»قالب رویکردی به نام 

، الگوهای دوستی و دشمنی،  ای های منطقه ای و خارجی(، پویش )داخلی، منطقه
ثباتی و  دالیل بیطورکلی رقابت، کشمکش، ساختار ناهمگن قدرت و به

پس از  را  نظمی در ساخت دولتی نوین و یا نبود نظم سیاسی در خاورمیانه بی
 میالدی تحلیل و تئوریزه نماید. 6311تحوالت 

 ای منطقه تیامنی یمجموعه یمبانی نظری: نظريه

(، اولین بار به Regional Security Complex«)ای امنیتی منطقه یمجموعه»
Barry Buzan))باری بوزان طور مبسوط توسط

مردم، »در ویرایش کتاب  
مطرح گردید.  1090( در سال People, States and Fear« )ها و هراس دولت

متفکران این حوزه و از جمله باری بوزان، ضمن توجه و استفاده از سطوح 
ای( در تحلیل  ای، جهانی و بین منطقه تحلیل چهارگانه )داخلی، منطقه

ل و موضوعات ئای، رهیافت جدیدی را برای تحلیل مسا موضوعات منطقه
نامیدند و براین اساس عنوان « گرا منطقه»ای ابداع کردند و آن را رهیافت  منطقه

های  ها از درگیری کردند که با پایان جنگ سرد و با کنار رفتن رقابت ابرقدرت
برای نظامی و رقابت استراتژیک در مناطق مختلف جهان، ضمن اینکه شرایط 

فراهم شده است،  خود سیاسیـ  ها و مناطق برای تنظیم روابط نظامی دولت
ها، آشکارا به مکان هندسی منازعه و همکاری  ای نیز برای دولت سطح منطقه

گرانی که در پی تبیین امور امنیتی معاصر هستند، به سطح تحلیل  برای پژوهش
 (. 01: 1099بوزان و ویور، تبدیل شده است )

ای از واحدها که  مجموعه»را « ای امنیتی منطقه یمجموعه»ها اساس، آن بر این
ها  امنیتی کردن و غیر امنیتی کردن یا هر دوی آن یها فرآیندهای عمده در آن

توان جدای از  ها را نمیاند که مشکالت امنیتی آن آن اندازه درهم تنیده شده
، تعریف (01: 1092ویلد، بوزان، ویور و )« یکدیگر تحلیل یا حل و فصل کرد
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های  کردند. نویسندگان این نظریه کوشیدند تا با ترکیبی از رهیافت
جدیدی از درك تحوالت امنیتی در  یانگارانه، به شیوه گرایانه و سازه نوواقع

 مناطق جهان پس از جنگ سرد برسند.
عیین گرایانه، آنان بر توزیع قدرت به عنوان عاملی مهم در ت در مفهوم نوواقع

از منظر  (.23)الف(: 1090بوزان،) رفتار بازیگران در یک نظام صحه گذاشتند
، کنش «دگرـ  خود»انگاری نیز تأکید کردند، تفسیر کشورها از روابط  سازه

ها با ، چگونگی ارتباط این هویت(other)« دگر»و ( self) متقابل بین خود
هایی که  طقه، ایدئولوژیهای هویتی میان بازیگران در یک من یکدیگر، تفاوت

ای، خود را با آن بنا و یا  هر یک از قدرت های بزرگ و یا بازیگران منطقه
و الگوهای داده تواند سیاست مناطق مختلف جهان را تغییر  کنند، می تعریف می

 زیستی بکشاند رفتاری بازیگران را به خصومت، رقابت و در نهایت به هم
   (.01-62)ب( 1090بوزان،)

ای سازماندهی مطالعات تجربی  امنیتی منطقه یمجموعه یترین کارکرد نظریهیاصل
ای در یک چارچوب تحلیلی و با استفاده از سطوح تحلیل  امنیت منطقه یدرباره

گوید که در چهار سطح تحلیل دنبال چه چیزی باشیم و  است. این نظریه به ما می
ح عبارتند از: سطح داخلی، روابط ها را به هم ربط دهیم. این چهار سط چگونه آن

 منطقه در جهانی های قدرت نقش و همسایه مناطق با منطقه تعامل دولت،ـ دولت 

اصلی که مورد توجه و بررسی  یدر سطح داخلی، نکته (.26: 1099 ویور، و بوزان)
های واقع در یک منطقه، به ویژه  پذیری داخلی دولت گیرد میزان آسیب قرار می

سویی میان دولت و  ها از یک ثبات داخلی برخوردارند و یا هم این دولت که آیا این
ـ انسجام اجتماعی  یدرجه (.26: 1099)بوزان و ویور، است ملت قوی  یا ضعیف

-سازمان ایدئولوژی در سیاسی یعمده کشمکش گسترده، داخلی خشونت سیاسی،

در  رقیب ملی های هویت حضور یا ملی ییافته انسجام هویت فقدان دولت، یدهنده
 یدولت، فقدان سلسله مراتب روشن و مشهود اقتدار سیاسی و فقدان قدرت حاکمه

ها و معیارهایی هستند که بوزان  از جمله شاخص غیره قوی برای ایجاد وحدت و
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)بوزان، داند  های ضعیف مهم می برای تحلیل امنیت ملی در تحلیل دولت
 (.110-160)الف(: 1090

پویش امنیتی، الگوی روابط کشور با کشور )بین کشوری( است سطح بعدی 
بوزان و )دهد  گونه که هست شکل می که به تعبیر بوزان و ویور منطقه را آن

در واقع این سطح بیانگر نوع روابط کشورها با یکدیگر در  (.26: 1099ویور ،
ای، این  امنیتی منطقه یمجموعه یامنیتی است. در نظریه یدرون یک مجموعه

ای است که از همکاری نزدیک دو بلوك و ساختار  روابط شامل طیف گسترده
 گیرد.  شدید و جنگ را در بر می یگرفته تا منازعه

های  ، به بررسی نقش قدرت«ای امنیتی منطقه یمجموعه»سطح دیگر در یک 
زد. پردا ای می عبارتی تعامل میان ساختارهای امنیتی جهانی و منطقهجهانی و به

امنیتی با استفاده از این سطح تحلیل، تا حدی یک  یمجموعه یدر واقع نظریه
ای  کند که الگوهای منطقه منطق ساختاری ارائه و بر این فرض تأکید می

بوزان و کند ) های سطح جهانی را تعیین می قدرت یمنازعه، خطوط مداخله

این امکان را به ما « ای امنیتی منطقه یمجموعه». رویکرد (26-20: 1099ویور، 
شرایط داخلی، روابط میان واحدها، روابط میان مناطق و  یدهد تا با مطالعه می

های عمل کننده در سطح جهانی و مرتبط  ای با قدرت های منطقه تعامل پویش
ها با یکدیگر، درك جامعی از منطقه و تحوالت مربوط به آن و کردن آن

 یمطالعه ی در مناطق مختلف و از جملههمچنین آشفتگی و بحران دولت مل
 میالدی بدست آورد.  6311مورد نظر ما یعنی؛ خاورمیانه پس تحوالت 

 یای؛ سطوح تحلیل و مطالعه امنیتی منطقه یمجموعه ینظريه
 خاورمیانه پس از بهار عربی

 سطح داخلی .2

ای و جهانی خود به طور مستقل بسیار  میانه سطوح منطقهورهرچند عمدتاً در خا
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عبارتی درون کشوری نیز با به نمایش قدرتمند بودند، سطح داخلی و یا به
های  های نامطمئن رسته از استعمار و دارای نگرانی گذاشتن الگویی از رژیم

گونه برای کسب امنیت در درون کشورهایشان بسیار درخور توجه  وسواس
ها عمدتاً در  در بسیاری از موارد، ناامنی و بحران(. Ayoob,1995است )

چارچوب نظام کشوری وجود دارد. در سطح داخلی بسیاری از کشورها در این 
 در دموکراسی. دارند قرار سیاسیـ منطقه در بخش ضعیف انسجام اجتماعی 

 سیاسی حیات در سرکوب و زور کارگیری به و متداول استبداد و کمیاب هاآن
های اقتدارگرا با منابع نفت و  . ارتباط مستحکم بین رژیماست رایج داخلی

های بزرگ سبب شده است که این  المللی و اتحاد با قدرت های بین سرمایه
امنیت داخلی خود را برای سرکوب  یهای رانتیر بتوانند نیروهای گسترده دولت

مدنی به کار گیرند  یهایشان از جامعه مردم خویش و فاصله گرفتن رژیم
(krause, 1995: 339-342) .  

، هر چند چارچوب دولت در خاورمیانه استقرار یافته است، اما ردر تحلیل دیگ
هایی چون کردها که دولتی  گرایان، موجودیت هایی چون اسالم از سوی گروه

تروریستی با چالش  ـ های تکفیری ندارند و در این اواخر جریانات و گروه
شده است. با توجه به این، به واسطه مسائل و مشکالتی که در سطح مواجه 

شود، هنوز تا رسیدن به یک ثبات  داخلی در بین کشورهای خاورمیانه دیده می
زیادی وجود دارد. در این بین دالیل و عوامل زیاد دیگری را نیز  یو نظم فاصله

پس از  ییانهتوان فهرست کرد که در کنار مواردی که بیان شد، خاورم می
 است. ثباتی کرده  میالدی را دستخوش ناامنی و بی 6311تحوالت 

 ثباتی در سطح داخلی داليل مهم بیـ 2

: در تحلیل مسایل و های دايمی و مشکالت اساسی جهان عرب بحران ـ الف
های موجود در  بینانه به واقعیت مشکالت موجود در خاورمیانه، اگر با دیدی واقع

شماری اشاره کرد که چه در  ها و مشکالت بی ، باید به بحرانمنطقه بنگریم
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ها گذشته و چه در زمان کنونی، خاورمیانه را درگیر خود کرده است. این بحران
و مشکالت که در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی 

قان، این بندی هستند، پس از بهار عربی نیز به اعتقاد برخی محققابل تقسیم
هایی چون:  نظمی شدیدی کرده است. مشکالت و بحرانمنطقه را دستخوش بی

بندی سیاسی فرهنگی شدید بین نیروهای  فقدان نگرشی استراتژیک، قطب
گرا از یک طرف و نیروهای سلفی و سکوالر از سوی دیگر، وابستگی به  اسالم

های کوچک با  کشورهای عربی به دولت ینیروهای خارجی، تقسیم و تجزیه
ای و عشایری در درون یک میهن واحد برای نمونه  رویکردهای نژادی و طایفه

ای که وحدت یک کشور یا یک میهن را به  در عراق، سوریه، لبنان، به گونه
استفاده از خشونت برای برخورد با مردم،  ،آرزویی دشوار تبدیل کرده است

فلسطین، فقدان آزادی فردی  اشغال مستقیم کشورهایی چون عراق، افغانستان،
رشد و   و دموکراسی، تفاوت شدید بین اقشار ثروتمند و فقیر، توقف روند رو به

به جای آن افزایش واردات و تولید کاالهای مصرفی برای برآورده کردن 
ای که «گذشته»نیازهای طبقات توانمند درکشورهای عرب؛ محاصره شدن در 

از مهمترین موضوعات و مسائلی است که  (1006)حنفی، همچنان وجود دارد، 
ها و مشکالتی چون بحران مشارکت، نفوذ، مشروعیت و توزیع،  عالوه بر بحران

بیداری  ی( آینده100ـ632و  179ـ196: 1009)روحی، تعارض هویتی و نقشی 
ای از ابهام قرار داده است. از این رو، از دید برخی متفکران،  اسالمی را در هاله

ها حل و فصل نشوند، امیدی به رستاخیز عربی نیز وجود  که این بحرانتا زمانی
 (.1006)حنفی، نخواهد داشت 

این سؤال که ثباتی الگوی نوين دولت در خاورمیانه:  تعارضات و بیـ  ب
،  های اقتدارگرا به سوی انقالب چرا کشورهای عرب منطقه در گذار از رژیم

ها باشد،  ملت یهایی که مبتنی بر اراده لتاند، اما این گذار به دو موفق بوده
نینجامید و یا اساساً چرا الگوی نوینی از  دولت در پس بیداری اسالمی صورت 

گران  نگرفته است؟ سؤاالتی هستند که همواره ذهن بسیاری از محققان و تحلیل
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ای در ساخت دولت  مسائل خاورمیانه را به خود مشغول کرده است. موانع عمده
میالدی وجود داشته است. از جمله مهمترین  6311خاورمیانه پس از سال نوین 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می آن
: پس از فروپاشی دولت عثمانی و کسب سازی ملت ـ تداوم بحران دولتـ 2

عربی حاکم  یهای سیاسی گوناگونی بر خاورمیانه های عربی، رژیم استقالل ملت
العمر مبتنی  های مادام مشروطه، جمهوری یاندانی و شیعههای خ شدند: پادشاهی

 یگرا، سه گونهرهای تک حزبی اقتدا بر کودتای نظامی افسران آزاد و رژیم
ای، ناسیونالیسم عربی و  گرایی قبیله اند. سنت اصلی دولت در منطقه بوده

ست و سیای ههای حاکم بر عرص سوسیالیسم و اخیراً نئولیبرالیسم، نیز گفتمان
اند. با وجود تفاوت ساخت و  اخیر بوده یهاقتصاد این کشورها درچند ده

ها، نوسازی اقتدارگرایانه و  های سیاسی، وجه مشترك این دولت گفتمان
قبیله، حزب و الیگارشی نظامی بوده است  یههای مبتنی برسلط حاکمیت

، مبنای تأسیس بر این مبنا، سنت وستفالی (.107: 1006هاشمی،  )جوانپور و بنی
های  های ملی خاورمیانه نبوده، بلکه نظام گیری دولت کشور ـ ملت و شکل

ها، منطق سیاست و حکومت این منطقه  قرن ،ای پادشاهی با تمایالت عشیره
های مشارکت و مشروعیت نتیجه و  بحران .(10-16: 1090)مارتین، اند  بوده

پیامد چنین الگوی تکوین دولت و نوسازی جهان عرب بوده است. تداوم این 
های فراگیر مردمی  ها و انقالب خیزش یترین زمینه توان مهم ها را نیز می بحران

ها در تونس، مصر، لیبی و سپس بحران  درپی دولت خاورمیانه عربی و سقوط پی
های  های دولت فراگیر سیاسی یمن، سوریه و بحرین و تزلزل پایههای  خشونت

)جوانپور و بنی های منطقه دانست  نشین اقتدارگرای اردن، مراکش و شیخ

 .(107-109: 1006هاشمی، 
بنیادی و اصلی هر انقالب، آفرینش و  یهانیتنگتون، مرحله ی  براساس نظریه

یروزمند، نیازمند ایجاد نظم نهادمندی سامان سیاسی نوین است و انقالب پ
 ینگاهی به پدیده (.099:1079)هانتینگتون، سیاسی نوین یا دولتی نوین است 
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دهد که نظم سیاسی و یا دولتی نوین که بتواند  های عربی نشان می انقالب
سازی ببرد،  های یک دولت با ثبات که کشور را به سمت دولت ـ ملت پایه

قه برای دستیابی به نظم سیاسی راه طوالنی در ایجاد نشده است. کشورهای منط
ناهماهنگی و تضاد در  یپیش دارند. برخی متفکران که در تبیین ریشه

خاورمیانه، به لحاظ عملی و نظری، علت اساسی را در عدم تحقق و ناقص بودن 
که بسیاری از کنند درحالیبینند، عنوان میملت سازی میـ  یندهای کشورآفر

گیری کشورشان تعریف مشخصی کشورها از خود، جامعه و جهت مناطق جهان،
درصد مردم،  03جنوبی، باالی  یدر کشوری مانند کرهـ دارند؛ برای مثال 

، اقتصاد، «کره»تعریفشان از  یاین کشور درباره غیرهت حاکمه و أاکثریت هی
نه این اند، در خاورمیا به اجماع رسیده-های قدرتمند شدنروابط خارجی و بنیان

توان یافت که   شود. در خاورمیانه به ندرت دولتی را می موضوع دیده نمی
مسائل خود را « قرارداد اجتماعی»ظرفیت آن را داشته باشد که در چارچوب 

تعریف و در همین چارچوب نیز منابع ملی را به استخدام بگیرد. به همین علت 
مونه، کشوری مانند مصر، با شود. برای ن در خاورمیانه این همه تضاد دیده می

ها درباره مواردی از  دار و قدیمی است، اما مصری که کشوری ریشهوجود این
خواهند ثروت تولید کنند،  این دست که از مصر چه تعریفی دارند، چگونه می

ها چیست و جایگاه مفاهیم کلیدی مانند دولت، دین،  ماهیت روابط خارجی آن
اند  های مشترکی دست نیافته جاست، به تعریفزمان، آینده و حقوق مردم ک

کند. بنابراین،  . این برای بیشتر جوامع خاورمیانه صدق می(1006)سریع القلم، 
و « خود»شود، تعریف مشترکی از  تا زمانی که این تضاد و ناهماهنگی دیده می

نیز شکل نخواهد گرفت. بر این اساس، تکوین دولت نوین نیز « دیگری»
 از دسترس خواهد بود. همچنان دور

سازی آمرانه و از باال که  : در کنار دولتفقدان ايدئولوژی هژمونیک ـ1
طراح آن بود، فقدان ایدئولوژی هژمونیکی در منطقه که بتواند همه  ،استعمار

ها را در برگیرد، یکی دیگر از عوامل مهمی است که ساخت دولت نوین  گروه
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را با مشکل مواجه ساخته است. به اعتقاد نزیه در خاورمیانه « بهار عربی»پس از 
در جهان عرب هیچ ایدئولوژی هژمونیکی که (، (NazihAyubiایوبی

های سیاسی به  ها باشد، وجود ندارد. در نتیجه، نظام گروه یهمه یدربرگیرنده
با پذیرش این ایده  (.Ayubi,1995:3شوند ) دولت نظامی و یا باندی تبدیل می

های  های فکری و عقیدتی جریان های اخیر که بنیان در دههتوان گفت،  می
سیاسی و اجتماعی جهان عرب متأثر از مکاتب فکری و سیاسی؛ چون لیبرالیسم 

اند،  تجددگرایی، سنت و اسالم سیاسی، ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم بوده و
کدام های سیاسی و فکری که هر  عمده میان این مکاتب و ایدئولوژی یمناقشه

ثباتی  آمدند، یکی از عوامل مهم بی نیز رقیبی برای همدیگر به حساب می
ای که هر  خاورمیانه بوده است. در واقع، رقابت بر سر هژمونی و رهبری منطقه

های  اند، اگر چه در گذشته بنیان ها برای خود قائل بوده کدام از این گفتمان
سیاست و قدرت  یو عرصههای پس از استقالل را بنا نهاد  عقیدتی دولت

ایجاد دولتی نوین و  یبندی کرد، اساساً یکی از موانع عمده خاورمیانه را صورت
)جوانپور و آمده است  یا ایجاد نظم سیاسی در داخل کشورهای عربی به حساب 

ای که میان  های منطقه دور جدیدی از رقابت (.162: 1006هاشمی،  بنی
گفتمان انقالب اسالمی به رهبری ایران، اسالم ـ  های حاکم بر خاورمیانه گفتمان

سلفی به رهبری عربستان، اسالم اخوانی با رهبری ترکیه و اسالم رادیکال با 
رهبری که هر کدام از  یشکل گرفته است، با داعیه ـ های تکفیری رهبری گروه
زده شده است. در ها دارند، فضای سیاسی خاورمیانه به شدت آشوب این گفتمان

 تری مواجه شده است. ها و موانع جدی نتیجه ساخت دولت نوین با چالش
: در پی سقوط دیکتاتورهای عربی، ائتالفی فراگیر اختالف نظرهای درونی ـ3

ها، براندازی  از نیروهای سیاسی ـ اجتماعی تشکیل شد که هدف مشترك آن
ه تکوین دولت گذار بی  های حاکم بود اما پس از تحقق این امر، در مرحله رژیم

های اجتماعی فعال در  نوین و دموکراتیک، احزاب سیاسی مؤثر و سازمان
های فلسفی  های دستیابی به دولت جدید، ساختار و بنیان موضوعاتی مانند شیوه
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و فکری آن، از جمله منشاء حاکمیت و مشروعیت، نقش دین و شریعت در 
طورکلی ن در حاکمیت و بهتدوین قانون اساسی و جایگاه و میزان قدرت نظامیا

 ای شدند. نوع دولت نوین، با هم دچار اختالف نظر گسترده
های اقتدارگرا را تجربه کردند،  آمیزی از دولت در جوامعی که گذار مسالمت

مانند مصر، اختالف بینشی در مورد ساختار و ماهیت دولت آتی، بین نهادهای 
ی با انقالبیون درگرفت که یقضا کار حاکمیت پیشین مانند ارتش و نظام محافظه

هنوز هم جریان دارد. از طرف دیگر، در بین انقالبیون نیز میان دو جریان 
روها با نیروهای رادیکال نسل  گرا و میانه گرایان سنت کار مانند؛ اسالم محافظه

جدید و احزاب لیبرال و چپ، تعارضات فکری و سیاسی قابل توجهی به وجود 
قدرت چهارضلعی که بین این سه نیروی  یز، رقابت و مبارزهآمد. از این پس نی

ی، علیه یا له این نیروها شکل خواهد گرفت، عوامل فراملّ یداخلی و جبهه
سرنوشت الگوی دولت در مصر و تونس و دیگر جوامع انقالبی را تعیین خواهد 

 (.197-199: 1006هاشمی،  )جوانپور و بنیکرد 
گرایی و  وین در جهان عرب در تعارض میان سنتهای ن عالوه بر این، دولت

یند انتقال قدرت و آاند. همچنین، ارتش و نقش آن در فر تجددخواهی گیر کرده
های پیشین، یک فرصت و از  ایجاد دولتی نوین از یک سو با توجه به تجربه

های  شود. در جریان تحوالت و خیزش می سوی دیگر چالش مهمی محسوب 
انتقال قدرت و هم در  یای را هم در مرحله قش چندگانهجهان عرب، ارتش ن

سازی در مصر، تونس و تا حدودی لیبی و یمن بازی کرده است  دولت یمرحله
در این خصوص، نقش ارتش در جریان انقالب مصر قابل  .(121-126)همان: 

طرفی  تأمل است. در مصر، ارتش ابتدا در جریان تشدید جنبش اعتراض، بی
گر سقوط مبارك بود، ولی بعد در جریان  د و در واقع به نوعی نظارهاختیار کر

نویس قانون اساسی جدید، نظارت و نفوذ خود را اعمال کرد و  تدوین پیش
نقش موازنه بخشی را بین نیروهای رقیب و متعارض در مصر ایفا کرد تا روند 

زد. تحوالت سیاسی و حقوقی، به طور ساختاری نظم موجود را دگرگون نسا
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المسلمین قدرت را به دست گرفت، پس از یک سال از عمر دولت  وقتی اخوان
، با یک کودتای نرم به عمر این دولت خاتمه داد. در لیبی نیز با «محمد مرسی»

ژنرال سابق  ـگذشت چند سال از انقالب، اکنون ارتش به رهبری ژنرال حفتر 
های انقالبی را  رهبری گروهکه انحراف لیبی از انقالب،  یبه بهانه ـ ارتش لیبی

ایجاد مدل دیگری را  یبر ضد شبه نظامیان برعهده گرفته است، سعی دارد زمینه
 چه در مصر اتفاق افتاد در لیبی نیز محقق سازد.همانند آن

توان گفت که ساخت دولت ملی در خاورمیانه چه پیش از  با توجه به این می
های زیادی به این روند  بینی ری و خوشبهار عربی و چه پس از آن که امیدوا

زیادی تا نهادینه  یشد، به علت مشکالتی که بیان شد، هنوز فاصله احساس می
شدن دارد. ساخت دولت در خاورمیانه براساس مصالحه، به معنی اینکه هر دو 
طرف نقطه تعادلی را بیابند تا ضمن تعقیب اهداف خود، مجالی نیز برای اهداف 

شود، شکل نگرفته است. این عدم توافق و مصالحه موجب شده تا دیگر فراهم 
ای باشد که نفع یکی به ضرر  های مختلف به گونه همیشه وضعیت برای گروه

دیگری باشد. در واقع، هر گروهی قدرت را به ضرر دیگری بخواهد و نه در 
 اشتراك با یکدیگر.

نگ داخلی رسیدند. : کشورهای عربی خیلی زود از انقالب به ججنگ داخلی ـ4
روزگاری چهار قطب جهان  کشورهایی چون سوریه، عراق، مصر و لبنان که 

میالدی و عراق از سال  6311از سال (، 1006)خواری، آمدند  شمار میعرب به
گذارند. وضعیت در لیبی، بحرین و  سر می ، روزهای ناآرامی را پشت6330

نگار و شربل، روزنامه یمن نیز دست کمی از این کشورها ندارد. غسان
مشهور لبنانی در این زمینه، ضمن اینکه خأل سیاسی را جوهر اصلی  ینویسنده

های مرکزی  در عراق و سوریه دولت» نویسد:  داند، می مشکالت می
المللی در این کشورها دیگر جایی ندارند. امروز  اند. مرزهای بین فروپاشیده

شود،  ان در جایی که عراق نامیده میصحبت بر سر تعیین کجایی مرزهای شیعی
ها است؟  است؟ صحبت بر سر کجایی مرزهای اهل تسنن، کردها و علوی
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اند.  های شبه نظامی پیوسته ها، به باندهای به شدت متعصب و گروه ارتشی
های  آمیز از بین رفته است. ما )جهان عرب( غرق در جنگزندگی مسالمت

فعلی نیز،  یناختیم، دیگر وجود ندارد. سوریهش ای که می ایم. سوریه گروهی شده
تر از قبل شده است. امروزه،  هم برای خودش و هم برای همسایگانش خطرناك

ای را در سوریه، عراق و یمن شاهد هستیم که هر کس قدرت  های فرقه جنگ
رها را  های برجامانده از این کشو بیشتری داشته باشد، بخش بیشتری از ویرانه

کند. این وضعیت خاورمیانه فعلی است. سقوط تمدن عربی، نکبتی  تصاحب می
« را به بار آورده که اکثریت و اقلیت، هر دو را با هم به بدبختی کشانده است

 (.1006)شربل، 
های سابق به انتقال  سرنگونی رژیم محقق نشدن تغییرات دموکراتیک: ـ5

آرام قدرت به جوامع دموکراتیک و متکثر منجر نشده است. بسیاری از امیدها 
برای تغییرات دموکراتیک کشورهای عربی به دلیل شرایط مختلف این 

، ستون نویس «توماس فریدمن» یکشورها هنوز محقق نشده است. به نوشته
خلیج  یکه تغییرات کشورهای عرب حوزه نیویورك تایمز، هرچند یروزنامه

خلیج  یفارس موجب تغییری ظریف اما واقعی در روابط میان کشورهای حوزه
فارس و مردم این کشورها شده است، اما رهبران این کشورها همچنان مانند 

ها پس از بهار عربی نیز گذشته، وقت اندیشیدن به دموکراسی را ندارند. آن
اند که دیگر  که هنوز درنیافتهیت خود هستند در حالیعمیقاً نگران مشروع

توان مشروعیت را با پرداخت پول بیشتر به مردم خرید یا آن را از پدر به  نمی
 (.1/13/06)روزنامة اطالعات، پسر منتقل کرد 

، زمانی شرایط برای ایجاد دموکراسی با ثبات در کشورها 1از نظر رامی خواری
های محلی باشد و همچنین کشورها دوران  ته از ارزششود که برخاس فراهم  می

                                                                                                             
الملل عصام فارس در دانشـگاه   رامی خواری سردبیر سیار دیلی استار و مدیر مؤسسه سیاست عمومی و امور بین. 1

 . آمریکایی بیروت است
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سر گذاشته باشند. از نظر وی، درسی که از ناامنی و  سازی را پشت ملت
توان آموخت این است  ها در شهرهای بغداد، دمشق، بیروت و قاهره می آشوب

یعنی مذهب  ـ دنیای عرب یای تعریف کننده غالب منطقه یکه شش پدیده
که  ـ گرایی گرایی و قبیله گرایی، عرب مسلح، مقاومت، فرقه)اسالم(، قوای 

هویت شخصی اعراب و ابزارهای مؤثر برای فعالیت و تجمع  یشکل دهنده
های متکثر مدرن مناسب نیستند و  خیابانی هستند، دیگر برای ایجاد دموکراسی

 های دموکراتیک و با توانند امیدی به حکومت ها کشورهای منطقه نمی با این
  (.1006)خواری، ثبات داشته باشند 

نیز در پرسشی تحت  6310جوالی  10اکونومیست چاپ انگلیس در  ینشریه 
که عنوان روی جلد خود را ؟ در حالی«چه بر سر اعراب آمده است»این عنوان 

اصلی مشکالت فعلی جهان عرب را  ینام نهاده بود، ریشه«مصیبت اعراب »نیز 
های برابری، مشارکت  دانسته بود؛  اصالحاتی که ارزشفقدان اصالحات سیاسی 

و تکثرگرایی سیاسی، شفافیت، احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون و مواردی 
عرب تحکیم بخشد. از منظر نویسندگان این نشریه،  یاز این دست را در جامعه

سیاسی و ایجاد دموکراسی  تنها راه پیش روی جهان عرب، برقراری اصالحات
شود  ت و از این طریق است که جنگ با تروریسم نیز محقق میاس

Economist,2013/07/13).) 

 ای سطح منطقه ـ1ـ2

بین   وجود عناصر مذهبی، قومیت، مسائل ژئوپولتیک و ایدئولوژیک، تقابل
  ها، مشکالت ناامنی کردها، کشمکش ها و اعراب و یا بین اعراب و ترك ایرانی

های  که در گذشته، مواردی بودند که پویشاسرائیل، همچنانها و  بین فلسطینی
است  کرده  ای تعریف می زا در خاورمیانه را در سطح منطقه کشمکش

ای، قومی و مذهبی،  در دوران کنونی نیز این عوامل فرقه .(209: 1091)بوزان،
ها با اسرائیل بر سر دولتی مستقل و ممانعت  به همراه کشمکش فلسطینی
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گیری چنین دولتی، پشتیبانی و حمایت برخی بازیگران  از شکل اسرائیل
ها و جریانات داخلی کشورهایی که درگیر بحران و جنگ  ای از گروه منطقه

هایی چون جهاد  اند؛ از جمله حمایت ایران از گروه داخلی پس از بهار عربی شده
جریانات ها در یمن و  اسالمی و حماس در فلسطین، حزب اهلل در لبنان، حوثی

شیعی در عراق و بحرین، و در مقابل حمایت عربستان سعودی از نظامیان مصر، 
های جبهه  های مخالف بشار اسد از جمله گروه حاکمان بحرین و یمن،گروه

النصره و داعش، و سرانجام حمایت و پشتیبانی ترکیه از جریانات اخوانی در 
احرار شام و داعش در  هایی چون عربی و همچنین گروه یسراسر خاورمیانه

 یهای پیچیده ای را به شیوه سوریه، مرزهای موجود بین سطح داخلی و منطقه
حال نیرومند کمرنگ ساخته است. با سرایت این ناامنی به متناقض و در عین

ای شکل  های امنیتی به نحو گسترده ای نیز به نوبه خود پویش سیاست منطقه
جدی بر سر انرژی و آب نیز به این فضای  یهگرفته است. افزون بر این، مناقش

 . (670: 1009)روحی، تنش در منطقه افزوده است  یناامنی و دور تازه
از سوی دیگر، ساختار نامتوازن قدرت در خاورمیانه، تالش برخی از بازیگران 
برای تغییر ساختار قدرت به نفع خود، همچنین کشمکش بر سر قدرت و 

ها و اتحادهای شکل گرفته، ترکیب  پرتو آن ائتالفای و در  رهبری منطقه
های شکننده  وجود دولت های ضعیف، دولت -های موجود در این منطقه دولت

های مهم  سیاست خارجی دولت -های قوی و یا در حال گذار در کنار دولت
ای از قبیل ایران، عربستان، ترکیه، سوریه و عراق نیز، از جمله عوامل  منطقه

امنیت  یکه روابط دولت با دولت )بین کشوری( را در مجموعه دیگری است
های امنیتی در منطقه را شکل داده و  ای خاورمیانه و از نظر تبیینی پویش منطقه

خیز و آنارشیک این منطقه  برد. این عوامل که ماهیت منازعه آن را به پیش می
اخیر در خاورمیانه های  ثباتی را باز تولید کرده است، نقش بسیار مهمی در بی

 است.  داشته
بسیاری از  یاما با این اوصاف، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ریشه



 يفصلنامه دولت پژوه   77

 

باید در  زای کنونی و بحران دولت ملی درخاورمیانه را می های کشمکش پویش
ای جستجو کرد که در سطح کشوری در منطقه پس از بهار  های منطقه رقابت

سیاسی  -نظامی یهای بین کشوری در حوزه . این رقابتعربی اتفاق افتاده است
منازعه  یطور که در گذشته به تعبیر بوزان و ویور، در مجموعهو فرهنگی همان

(، 160: 1099بوزان و ویور، کرده است )  خیز خاورمیانه نظم روزمره را تعیین 
وامل بسیار گران، یکی از عامروزه نیز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل

های ملی در خاورمیانه پس از بهار عربی  مهم در تعیین الگوهای رفتاری دولت
 است که نقش بسیار مهمی در آشوب و بحران دولت ملی در منطقه دارد.

  ای در خاورمیانه های منطقه رقابت ـ3ـ2
های  های بزرگ، رقابت قدرت نظران، رقابت قدرتبه اعتقاد بسیاری از صاحب

های ایدئولوژیک چهار رقابت مهمی  های مذهبی و رقابت ای، رقابت منطقه
 پس از بهار عربی را با خود درگیر کرده است. یهستند که خاورمیانه

تیک یلوهای ژئوپ هر چند، خروجی های بزرگ جهانی: رقابت قدرتـ  الف
های کشورهای  ها و تفاوت تحت تأثیر اختالفات، رقابت خاورمیانه عمدتاً

های جهانی و اروپایی،  قدرتمند خاورمیانه است، ولی در عین حال، رقابت
های  ای که قطب رقابت آمریکا و روسیه برای جایگاه و نفوذ در سطح منطقه

کنند، بیشتر در پی مدیریت اختالفات هستند  ای را تقویت می موجود خاورمیانه
ها، از ساختار دو قطبی برای فروش اسلحه و تعادل اقتصادی  حل آن تا

های  کنند و آن را به عنوان اهرم در تشدید یا کاهش اختالف برداری می بهره
ثباتی در منطقه داشته است.  برند، نقش بسیار مهمی در بی مابین به کار میفی

تحت تأثیر ماهیت  مسائل سوریه، عراق، یمن و ایران، عربستان و ترکیه عمدتاً
رقابتی است که در سطح جهانی و به صورت دو جانبه بین روسیه و آمریکا 

 (.130-132: 1002)سریع القلم، است  شکل گرفته 
پس از بهار عربی رقابت شیعه و سنی نیز که مرز و جبهه رقابت مذهبی:  ـ ب
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ثباتی  بیهایی است که به  گاه بین کشورها تعریف نشده، یکی از عرصهآن هیچ
در منطقه دامن زده است. این رقابت که به ویژه بین ایران و عربستان پس از 
تحوالت عراق و ایجاد دولت شیعی در این کشور شکل گرفته، به درون 
مرزهای بحرین، عربستان، لبنان و یمن نیز کشیده شده است، خاورمیانه را 

جنگ »که بسیاری ای  نزاع، کشمکش و منازعه ساخته است به گونه یعرصه
این دو کشور در عراق، سوریه و « جنگ نیابتی»ایران و عربستان و « سرد

 ,Gause III)دانند  بحرین را ناشی از این رقابت مذهبی بین دو کشور می

2014, Cooke & Stokes and Brock,  2014). 
های اقتدارگرای جهان عرب در پی  سرنگونی دولت رقابت ايدئولوژيک: ـ ج

عربی به ویژه در مصر، هر چند باعث افول جایگاه گفتمان اقتدارگرایی در بهار 
گرایی و دموکراسی یا پلورالیسم  های اسالم منطقه شد اما به جای آن گفتمان

بندی عناصر گفتمان خود شدند، رقابت مهمی را  باز مفصل  ضمن اینکه ناگزیر به
بازیگران بیشتر، به جایگاه  نیز شکل دادند تا بتوانند با مقاومت اندك و حمایت

هایی با رقابت مذهبی دارد،  ها،  شباهت هژمونی دست یابند. هر چند این رقابت
سازمان دادن به سیاست در این کشورهاست.  یولی بخش اصلی آن بر سر شیوه

گرایی هدف خود را سامان دادن شریعت بر سیاست قرار داده، پلورالیسم  اسالم
بیشتر با لیبرال دموکراسی هماهنگ است و سعی دارد  گرایی نیز که یا کثرت

گفتمان لیبرال دموکراسی را در منطقه حاکم کند؛ گفتمانی است که برای 
چه امروز از آن به شریعت نقش چندانی در سیاست قائل نیست. در این بین آن

شود، معطوف به اسالم سیاسی است که  عنوان گفتمان اسالمی یاد می
کار  اسالم محافظهکه  د جای داده استگونی را هم در درون خوهای گونا گرایش

یا  اگرا و اسالم سیاسی بنیادگر سنتی، اسالم سیاسی مدنی، اسالم سیاسی امت
ها نیز حامالن خاص خود را دارند  اند. هر کدام از این گفتمان تندرو از آن جمله

کار سنتی را راهبری  (. عربستان گفتمان اسالم محافظه73: 1006فام،  )یزدان
کند. ترکیه مروج و مبلغ اسالمی سیاسی مدنی با گرایش اخوانی است.  می
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گرا است. القاعده و  جمهوری اسالمی ایران نیز به دنبال اسالم سیاسی امت
 اند. هر کدام های تکفیری نیز مروج اسالم سیاسی بنیادگرا و یا تندرو شده گروه

و در   میالدی خاورمیانه فعال شده 6311ها در تحوالت پس از  از این گفتمان
ها،  گذشته از این اند، در واقع، رقابت بین آن پی هژمونی و گفتمان برتر برآمده

ای  به عرصه خارجی را در منطقه باز کرده که پای مداخالت و نفوذ بازیگران 
 .بدیل شده استای نیز ت های منطقه برای تعارضات و رقابت

یکی از اثرات مهم تحوالت جهان عرب در ای:  های منطقه رقابت قدرت -د
تیک و ایدئولوژیک این تحوالت بر یای، آثار ژئوپول مطالعات منطقه یحوزه

تیک آن منجر به یای است. تحوالت جهان عرب و آثار ژئوپول بازیگران منطقه
ای شده است. در این بین  ای و فرا منطقه بازتعریف نقش بازیگران منطقه

تیک و یبازیگرانی چون ایران، ترکیه و عربستان همگی براساس منافع ژئوپول
ایدئولوژیک خود وارد صحنه و محیط بازی رقابتی خاورمیانه شدند و هر کدام 
سعی کردند تا قواعد و محیط بازی را به نفع خود تغییر و یا مصادره نمایند. با 

ای نسبت به این تحوالت، رقابتی جدی و مهم بر  منطقههای سه قدرت  نوع نگاه
 Cook)ها درگرفت سر نفوذ، هژمونی و کسب قدرت مسلط در منطقه بین آن

& Stokes and Brock, 2014:3-14) ،کردند تا  که هر کدام سعی میبه طوری
ها برآورده شود. این موضوع که به  مسیر تحوالت طوری پیش رود که منافع آن

اصلی بازی در خاورمیانه پس از بهار عربی  یبرخی محققان به قاعده یگفته
 تبدیل شد، گذشته از اینکه افق راهبردی خاورمیانه را ترسیم کرده است

(Treeill,2012 ) ثباتی و تنش را نیز در خاورمیانه به همراه آورده  ، موجی از بی
  است.

 ثباتی در خاورمیانه و بی  ای ساختار قدرت منطقه ـ4ـ2

ای ممکن است آثار  دگرگونی ناگهانی یا خیلی شدید در توزیع قدرت منطقه
ای داشته باشد. در خاورمیانه نیز فرآیند  مهمی برای نظم منطقه یشتاب دهنده



 72... میالدی 7122خاورمیانه پس از تحوالت 

 

منی اهای مربوط به نا توزیع قدرت، یکی از عوامل مهمی است که همواره پویش
امنیتی خلیج  ی. به اعتقاد بوزان، زیر مجموعهکرده است و تعارضات را تعیین

های خاورمیانه که بعد از جنگ جهانی دوم   فارس به عنوان یکی از زیر مجموعه
بر اساس یک مثلث رقابت آمیز میان ایران، عراق و عربستان )که بعداً دیگر 

خلیج فارس را در قالب شورای همکاری خلیج فارس  یکشورهای عرب حوزه
های ایران با عراق به  کرد( شکل گرفته بود، رقابتهدایت و رهبری می

گشت. پس ای از مسائل مانند اختالفات مرزی، قدرت برتر بودن برمی مجموعه
های ایران و عربستان نیز که تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی  از آن، رقابت

ای  برتر منطقههای  های دو کشور برای تبدیل شدن به قدرت متأثر از تالش
ای به شکل  استوار بود، پس از آن رقابت دو کشور بر سر توازن قوای منطقه

)بوزان و ها و تعامالت را در منطقه تعریف کرده است  مطلوب خود، پویش
 .(136-139: 1099ویور، 

با ساقط شدن حزب بعث در عراق، به قدرت رسیدن شیعیان و کردها در قالب 
قدرت اعراب سنی، یکی از اضالع مثلث رقابت  روند دموکراتیک و کاهش

 یحذف شد و معادالت استراتژیک و توازن قدرت در منطقه وارد مرحله
جدیدی شد. رژیم بعثی عراق به خاطر گرایش و رویکردهای ضد ایرانی 

بخش در برابر ایران محسوب شدیدی که داشت، عمدتاً به عنوان بازیگر موازنه
رژیم و روی کار آمدن دولت شیعی در عراق، و فراهم  شد، اما با سقوط این می

شدن بسترهایی برای ایجاد روابط استراتژیک بین ایران و عراق، این مسأله که 
قوا بود، باعث نگرانی  یبه مفهوم تغییر در توازن استراتژیک سنتی موازنه

 مدیترانه )لبنان، فلسطین و سوریه( و یمقامات سعودی شد. پس از آن، حوزه
دریای سرخ )تحوالت یمن(،  یخلیج فارس )تحوالت بحرین(، منطقه یمنطقه
رقابت استراتژیک دو کشور بر سر دستیابی به توازن قوای مطلوب شد  یصحنه

 (.1006)روحی، 
هایی و با توجه به تحوالت پیش آمده، به اعتقاد برخی از  با چنین ویژگی
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ای  به نام نبود یک نظم منطقهمحققان، خاورمیانه با یک چالش بزرگ دیگر 
ای را مدیریت و مانع از فراگیری آن  های منطقه مطلوب؛ نظمی که بتواند بحران

های ساختاری منطقه، بهترین  به علت نوع ویژگی شود، نیز مواجه شده است.
ای که توانسته درخاورمیانه از کارآمدی الزم  الگوی مدیریت نظم منطقه

های مختلف  ای است که در دوره قوای منطقه یزنهبرخوردار باشد، الگوی موا
های های مکرر قدرت خود را نشان داده است. اما این الگو نیز، به علت دخالت

بزرگ در منطقه، نظم و امنیتی به همراه نیاورده است. به همین دلیل، گریگوی 
های  بهترین چارچوب برای فهم سیاست (،(Gregory Gause IIIگاوس،

ای  منطقه« جنگ سرد»ك آن به صورت نوعی رر خاورمیانه را دای د منطقه
های پس از حمله آمریکا به عراق و افغانستان، ایران و  بیند که در سال می

کنند. به گفته او، این دو  عربستان نقش هدایت کنندگان اصلی آن را بازی می
ه رقابت شوند، بلک بازیگر به صورت مستقیم وارد درگیری نظامی با یکدیگر نمی

های داخلی  ای که خود را به صورت نفوذ بر سیاست ها برای نفوذ منطقهآن
 این در مذهبی–های قومی کشورهای ضعیف نشان داده است، تشدید گسل

را موجب شده است. به همین دلیل وی، رقابت ایران و عربستان در  کشورها
در  صرفاًمیالدی و سپس در یمن، سوریه و  بحرین را  6330عراق پس از 

های مذهبی را ادامه همان  کند، بلکه این رقابت های مذهبی خالصه نمی رقابت
توزیع قدرت در خاورمیانه  یبیندکه ناشی از شیوه می  ای های منطقه رقابت
 .Gause III,2014:1-2) (است
تحوالت « ای امنیت منطقه یمجموعه» یاگر بخواهیم براساس نظریه ،سانبدین

یابیم که الگوی رفتاری خاصی بر  خاورمیانه را تحلیل کنیم در می یجدید منطقه
جغرافیایی حاکم شده است که براساس آن به  یکشورهای واقع در این محدوده

 علت ویژگی جغرافیایی، یعنی نفوذ پذیری باالی آن به همراه شکنندگی 
همچنین دخالت باالی  و منطقه در واقع کشورهای از بسیاری اجتماعیـ سیاسی 

ای از حالت  خارجی، نظم درونی بهم خورده و بدین ترتیب ساختار نظم منطقه
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لفه )یعنی شکنندگی ؤدو م پیوندیِزا خارج شده است. هم طبیعی و درون
ای( موجب شد،  های منطقه پذیری آنان به همراه رقابت های منطقه و آسیب دولت

داشته « متشنج»واره ساختاری کشمکش زا و خاورمیانه به تعبیر باری بوزان، هم
 (202-263: 1091)بوزان، باشد 

 سطح جهانی  ـ1

های امنیت در  هرچند به دلیل پیچیدگی و چندالیه بودن سرنوشت پویش
ای و ساخت نظم  های منطقه ها و پویش توان بین نفوذ ابرقدرت خاورمیانه نمی

شد، اما سطح )متغیر( جهانی مستقیمی قائل  یسیاسی و یا دولتی نوین، رابطه
، به نحو بسیار خاورمیانه ییرهای بیرونی بر منطقهکه به تأثیرات عوامل و متغ

ل و موضوعات ئزیادی در خاورمیانه دخیل و مؤثر بوده است. تأملی بر مسا
سازد  خاورمیانه پس از فروپاشی عثمانی تا زمان کنونی به روشنی مشخص می

ها، اختالفات و منازعات  در جهت خطوط رقابتهای بزرگ همواره  که قدرت
ها، مسئول به وجود آمدن الگوهای  موجود در منطقه عمل کرده و همین قدرت

در خصوص  اند. ها در خاورمیانه بوده ها و رقابت ها، خصومت بومی دوستی
خاورمیانه، این واقعیت  یتأثیرات و نقش عوامل بیرونی و جهانی بر منطقه

های  قدرت یها در این منطقه ساخته و پرداخته دولت کافیست که نظام
استعماری است و این امر آگاهانه هر حرکتی برای وحدت عربی را به شکست 

استاد روابط  (Fred Hollidy)(. فرد هالیدی، 260: 1091بوزان، کشانده است ) 
 ها و مقاالت متعدد در خصوص خاورمیانه، نیز در کتاب یالملل و نویسنده بین

میالدی که به تقسیم خاورمیانه بر اساس  1063نویسد، تاریخ این زمینه می
ها انگلستان و فرانسه و نه  های غربی و در رأس آن مطامع و نیازهای قدرت

نیازهای بومی و خواست شهروندان خاورمیانه انجامیده است، تمام ادعاهای 
ش از این مطرح مربوط به مشروعیت، هویت ملی یا پیوستگی فرهنگی را که بی

. پس از آن نیز با بیرون رفتن (1092)هالیدی،سست و یا از بین برده است  ،بوده
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های نفتی غرب با اقتصاد سیاسی بومی  های استعماری و پیوند شرکت قدرت
 11منطقه و پس از آن جنگ سرد و تحوالت پس از آن، نظام هژمونیک پس از 

ای کشورهای خاورمیانه و  طقههای داخلی و من سپتامبر، در تعیین سیاست
سیاسی و -های قدرتمند نظامی های امنیتی و در نهایت پویش بندی تشکیل صف 

 اند.  ای، نقش بسیار زیادی داشته ثباتی منطقه امنیتی خاورمیانه و به تبع آن بی
توان گفت، هر چند متغیرهایی چون عوامل مذهبی، اختالفات  در واقع می

های  ای و رقابت سر جایگاه و ایفای نقش قدرت منطقه ایدئولوژیک، مناقشه بر
همه منابع پایداری از کشمکش و  ،ای، منازعات قومی، سرزمینی و آب منطقه

(، اما 113-110: 1099بوزان و ویور، دادند ) منی در خاورمیانه را تشکیل میانا
چگونگی توزیع قدرت،  وسطح جهانی نیز از طریق کمک و تأمین جنگ افزار

 6311های منطقه بازی کرده است. پس از تحوالت  نقش بسیار مهمی در پویش
روسیه و آمریکا  یمیالدی خاورمیانه نیز، مداخالت قومی و رفتار رقابت جویانه

ای در بسیاری از اوقات در تعیین  های منطقه در راستای حفظ و تقویت پویش
-ای به های منطقه شدن بحراننظمی و فرسایشی شک در باال بردن بی نتایج و بی

است. در این زمینه بررسی   ای داشته ویژه در سوریه و یمن، نقش تعیین کننده
های اخیر  ثباتی ها و دکترین جدید آمریکا در منطقه و نقش آن در بی سیاست

 ازمند بررسی بیشتری است.نی های منطقه، دولت

 آمريکا یتحدهها و اقدامات اياالت مسیاست ـ1ـ2

 های نیابتی سیاست و دکترين اوباما و جنگ ـ الف

یکی از شعارهای  6339در جریان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در سال 
ها در آمریکا؛ یعنی باراك اوباما پرهیز از  کلیدی نامزد مورد حمایت دموکرات

ایی از عراق و نظامی در خاورمیانه و بیرون کشیدن نیروهای آمریک یمداخله
افغانستان بود. سردمداران و حامیان دموکرات رئیس جمهورآمریکا، به علت 
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دوش  شمار دو جنگ آمریکا علیه عراق و افغانستان بر های بی ها و هزینه سیاست
دهندگان این کشور و همچنین به علت مخالفت افکار عمومی در سطح مالیات
ها، رویکرد جدیدی را در سیاست  ستالمللی با این سیا داخلی و بین یجامعه

که بر عدم ورود مستقیم ایاالت خارجی پیشنهاد کردند که بر اساس آن، ضمن این
ت و کنترل اوضاع ریهای خاورمیانه، تأکید شده بود، بر مدی متحده در درگیری

طور غیرمستقیم و از طریق یاران نیابتی ایاالت متحده در منطقه پافشاری داشت.  به
تئوریسین مشهور ،  (Joseph Nye)ع در رویکرد جدید با تأثی از جوزف نایدر واق

گیری از قدرت سخت، ایاالت متحده خواهان استفاده  الملل، به جای بهره روابط بین
 Smart)و  قدرت هوشمند  (Soft Power)از رویکرد دیگری به نام قدرت نرم، 

Power) .شد 
میالدی  6319در سال« امنیت ملی آمریکااستراتژی »در تبیین این رویکرد در 

کند، اما این به  آمریکا از یک موقعیت قدرتمند پیروی می»آورده شده است: 
توانیم یا باید تمام رخدادهای سراسر جهان را دیکته  این معنی نیست که ما می

ها و  نفوذ ایاالت متحده بی حد و حصر نیست. درگیری یکنیم. منافع و دایره
توانند از خودشان دفاع کنند،  کند، شرکایی که می ورمیانه ملزم میتنش در خا

خود اقدام کنند. بنابراین، در حالی که ما تعهد خلل ناپذیرمان به امنیت اسرائیل 
کنیم، این توانایی را به اسرائیل، اردن و از جمله برتری کیفی نظامی را حفظ می

 National)«کنیم میشرکای خلیج فارس برای جلوگیری از تجاوز اعطا 

Security Strategy, 2015).  بدین ترتیب، بر اساس این دکترین، ایاالت
های یحال که از شرکت و درگیری مستقیم در درگیرآمریکا در عین یمتحده
اری کرد، با انجام یک حرکت زیرکانه به بقیه دای یعنی؛ خاورمیانه، خود منطقه

توان گفت که در جریان  ظیم کنند. میاجازه داد، خودشان موقعیت خود را تن
پس از آن در جریان منازعات و جنگ داخلی این کشورها، ایاالت  ،بهار عربی

آمریکا در عین حال که به رصد روند تحوالت پرداخت، تالش کرد با  یمتحده
پیگیری سیاست صبر و تحمل و اقدامات تأخیری و حساب شده، رفتارهای 
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های سیاست  یانه اتخاذ کند و با این کار، هم هزینهتعاملی و نرم را در خاورم
های که به طور مستقیم وارد درگیریدهد و هم بدون آن قدرت سخت را کاهش 

 ای شود، از طریق یاران نیابتی خود به مدیریت بحران اقدام نماید. منطقه
 کردن خاورمیانهبالکانیزه کردن و يا لبنانیزه ـ ب

ثباتی است. هر  گرفتار هرج و مرج، خشونت و بیهاست که خاورمیانه  سال
ثباتی، خشونت و رنج و مشقت برای مردم  گذرد موج جدیدی از بیسالی که می

های کلیدی که همواره مطرح  رسد. در این بین، یکی از پرسش منطقه از راه می
ها به ویژه با  و تنش  ها، درگیری ثباتی شود این است که آیا این افزایش بی می

کفایتی خود کشورهای  بی یتحوالت جدید جهان عرب، نتیجه یشاهدهم
ویژه ایاالت ای از جانب غرب و به ای است و یا استراتژی حساب شده منطقه
یل است که از روی عمد در پی هرج ئاش؛ اسرا ای آمریکا و متحد منطقه یمتحده

سواالت، ها به این  اند؟ یکی از مهمترین پاسخ و مرج و آشوب در منطقه
های جدی و مهمی است که در خصوص تغییر ساختار سیاسی در  بحث

خاورمیانه و برپایی نظم جدید در منطقه از سوی محافل و افراد خاصی در 
 تشکیالت آمریکا زده شده است.

بالکانیزه » یگران مسائل منطقه از گزارهلهای اخیر، گروهی از تحلی در سال
اند و معتقدند که غرب به  خود استفاده کرده یظریهبرای بیان ن« کردن خاورمیانه

، «بالکانیزه کردن»ها دنبال بالکانیزه کردن خاورمیانه است. آن
(Balkanization)  را ایجاد جنگ، آشوب و منازعه با هدف از بین بردن قدرت

ها به کشورهای کوچک و خرد شبیه های موجود و خرد کردن آن دولت
کنند. این تعبیر از لحاظ محتوا تفاوتی با  ان معنی میکشورهای موجود در بالک

خاورمیانه؛ یعنی وضعیت هرج و مرجی از  (Lebanozation)« لبنانی کردن»
با یکدیگر مشاجره و نزاع  ها، قبایل، مذاهب و احزاب متخاصم که دائماً فرقه

که یکنند. در حال کنند، ندارد. در واقع هر دو مفهوم، معنی واحدی را دنبال می
بالکانیزه کردن خاورمیانه در بیان سیاست انتقادی  ینیروهای ضد جنگ از واژه
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طلبانه غرب  خود از توصیف و تحلیل اوضاع جاری خاورمیانه و راهبرد جنگ
طلبان و طرفداران راهبرد مداخله،  گرایان و جنگ کنند، راست استفاده می

موجود در خاورمیانه به را برای توصیف وضع « های سی ساله نوین جنگ»مفهوم
 .(00: 1006)موسوی،برند  کار می

در اروپا که در آن  1269و  1219های بین  به جنگ ـ های سی ساله که جنگ
های جدید  های بزرگ اروپایی به منظور تثبیت قدرت و تعیین مرزبندی قدرت

و در پی آن، نظم نوینی در روابط بین کشورهای اروپایی بر  ـ شرکت داشتند
حاکمیت، تثبیت مرزها، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حق تعیین  یپایه

های هیأت  سرنوشت شکل گرفت، اشاره دارد. بر اساس این، برخی از حلقه
های مهم این کشور بر این  آمریکا و گروهی از فعاالن اندیشکده یحاکمه

قرن هفدهم در ی های سی ساله اند تا اوضاع کنونی خاورمیانه را با جنگ رآمدهب
 اروپا مقایسه کنند. 

دیر پیشین ، م (Richard Hass)کنندگان، ریچارد هاسیکی از این مقایسه
آمریکا و رئیس شورای روابط  یگذاری وزارت خارجه ریزی سیاست برنامه

جنگ »ای تحت عنوان  در مقاله 6316خارجی این کشور است که در جوالی 
شورای روابط  یدر نشریه، (The New Thirty Years War)« جدید ساله سی

 یوضعیت فعلی خاورمیانه با اروپای سده یخارجی آمریکا، ضمن مقایسه
ساله و در نهایت پیمان وستفالیا، استدالل کرد که  های سی هفدهم و جنگ

نظمی و آشوب خواهد بود  ر آینده گرفتار بید امروزی نیز احتماالً یخاورمیانه
 .(Hass, 2014)مگر آنکه نظم محلی جدیدی ظهور یابد 

جنگ داخلی لبنان نام برده  یهنری کسینجر نیز که از او به عنوان طراح اولیه
که از بالکانیزه سوریه، ضمن آن یای درباره در مصاحبه 6310شود، در سال  می

های  میان آورد و شرایط موجود را مشابه شرایط جنگکردن خاورمیانه سخن به 
-سی ساله قرن هفدهم اروپا دانست، کلید حل مسأله سوریه و خاورمیانه را این

سال به این نتیجه رسید که  03گونه که اروپا بعد از طور عنوان کرد، همان
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ها کشتار در کنار هم زندگی کنند،  های مختلف مسیحی باید بعد از سال گروه
 (.00: 1006)موسوی،ردم خاورمیانه هم به این نتیجه برسند م

ای در بحران سوریه، ناتوانی آمریکا و  ای و فرامنطقه رقابت بازیگران منطقه
متحدینش در راستای کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای 

های  ها و همچنین حمایت نظامی به سوریه به علت سرسختی روس یحمله
غ ایران از دولت بشار اسد و ناکامی جبهه عربی ـ غربی ـ صیهونیستی در دری بی

ویژه داعش، موجب شد های تروریستی و بهسقوط بشار اسد و سربرآوردن گروه
-سیاسی جدید خاورمیانه، در محافل غربی و به یتا بیش از پیش ترسیم نقشه

اساس،  این یرد. برویژه در ایاالت متحده و اسرائیل دوباره مورد توجه قرار گ
حل برای برپایی نظم جدید و به عبارتی این محافل در راستای بخشی از راه

عراق و سوریه را پیشنهاد کردند. در این  یکردن خاورمیانه، تجزیه بالکانیزه
، تمایل 6310فورد در سال  یزمینه، هنری کسینجر که طی سخنانی در مدرسه

شدن سوریه و تبدیل آن به مناطقی کم و بیش بالکانیزه  یخود را برای مشاهده
ای با یک  های سوریه، در مصاحبه ناآرامی نیمه خودمختار فاش کرده بود، با آغاز

جهان  یای برای خیزش غرب برای تجزیه لهستانی، سوریه را نقطه یروزنامه
معروف شده است، دانست « سایکس پیکو» یعرب یا برچیدن آن چه به معاهده

 (. 1006لخالی، موسوی خ)
میالدی، شواهد فراوانی حاکی از  6311ث جهان عرب از سال دبهرحال با حوا

ها در داخل آمریکا برای  وجود یک دستورکار، حداقل در بخشی از استراتژیست
کردن خاورمیانه و تبدیل کردن و یا لبنانیزهها و بالکانیزه ملتـ  نابود کردن دولت

طوالنی  ی میکروکشورها وجود دارد. پس از یک دورهآن به کشورهای کوچک و 
ویرانگری و آشوب در منطقه، مردم خاورمیانه ممکن است چنان از تبعات جنگ 
هراسان شوند که حتی اگر همین نیروهای خارجی را مسئول ایجاد آشوب و هرج 

 ها را به عنوان راهی های غیر قابل تحمل شده ببینند، نظم تحمیل شده غربی و مرج
  .(00: 1006)موسوی،ها بپذیرند  برای خاتمه یافتن جنگ
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های زیادی در پایان باید گفت، هر چند این اظهارات دارای ضد و نقیض  
است، اما در تحلیل مسائل خاورمیانه و جهان عرب، یک واقعیت بسیار مهم 

فعلی خاورمیانه است. چرا که،  یارتباط مستقیم این ادعاها با وضعیت آشفته
ثبات، بهترین سیاست برای منافع ملی آمریکا و در  نظم و بی همواره وضعیت بی

جهان عرب  یشود. این وضعیت که همه س آن اسرائیل در منطقه شمرده میأر
از عراق گرفته تا سوریه، عربستان و یمن درگیر مشکالت، جنگ داخلی و 

ورها از افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه در ثباتی شوند، همگی این کش بی
هراس باشند و حتی بیشتر این کشورها به نوعی جمهوری اسالمی ایران را به 
عنوان تهدیدی عمده برای خود تلقی کنند، بهترین خدمت به سیاست ایاالت 

  (.1006)اسکوبار،  متحده و اسرائیل در منطقه است
 تکفیریـ  وريستیهای تر بازی دوگانه با گروه ـ ج

ها در  ابزاری از این گروه یتکفیری و استفادهـ  های تروریستیپیدایش گروه
ثباتی منطقه است. هر چند بسیاری اشغال  منطقه، یکی دیگر از عوامل مهم در بی

های عمیق قومی و  های عربی، وجود شکاف عراق، سردرگمی ناشی از خیزش
جنگ قدرت و  یها به واسطه ن شکافتر شدن ای مذهبی در جهان عرب و عمیق

تکفیری   های ای کشورها  را، از جمله عوامل مهم در پیدایش گروه رقابت منطقه
طبیعی  یها را نتیجه این گروهدانند، اما برخی دیگر، پیدایش  در منطقه می

ابزاری  یاستفاده کنند. اخیر آمریکا در خاورمیانه تلقی می یساله 13های  سیاست
آمریکا از داعش به خصوص علیه ایران و محور مقاومت به منظور حفظ امنیت 

منطقه، بیش از پیش آشکار شده است. به طور  یاسرائیل و تسریع روند تجزیه
، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، که اکنون در «ادوارد اسنودن»مثال، 

آژانس امنیت ملی آمریکا با روسیه حضور دارد، چندی پیش، از زمینه سازی 
موساد، برای پیدایش  یهای ویژه همکاری انگلیس و مرکز اطالعات و مأموریت

یک گروه تروریستی که بتواند تندروها را از سراسر جهان در یک مکان به نام 
 (.2/2/00)روزنامه اطالعات، جمع کند، پرده برداشته بود « زنبور یالنه»
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ه حاکی از سیاست دو پهلو و مبهم آمریکا در برابر دالیل زیادی وجود دارد ک
 Defence)،«آژانس اطالعاتی دفاعی ارتش آمریکا»برای نمونه، داعش است. 

Intelligence Agancy( )DIA) ، اسنادی را منتشر کرد که در 6316در اگوست ،
یک دارایی »بینی شده بود و حتی از آن با عنوان  پیش آن خیزش داعش کامالً

 ,Fabian)ها استفاده کرد، یاد شده بود که باید در برابر اسد از آن« تژیکاسترا

، مدیر سابق آژانس اطالعات (Michael Flynn) «مایکل فلین»ژنرال  .(2015
ریزی  نظامی آمریکا، نیز در گفتگوی تلویزیونی با شبکه الجزیره، از آگاهی و برنامه

  .(Flynn, 2015)رانده بود های تکفیری سخن  آمریکا در ایجاد چنین گروه
کانادا نیز، داعش را  (Global Research) «گلوبال ریسرج»پایگاه خبری تحلیلی 

و از آن به عنوان استراتژی آمریکا برای محدودسازی محور « اسب تروای آمریکا»
کرد  مقاومت و ابزاری برای تحت فشار قرار دادن سوریه، عراق و ایران یاد 

.(Gunnar, 2015) آمریکا  یایاالت متحده یحال چه داعش را دست پروردهبهر
چه که مسلم است این است که داعش در ها را انکار کنیم، آناین یبدانیم و چه همه

حال حاضر بهترین خدمت را به استراتژی ایاالت متحده کرده است. در این زمینه، 
سپتامبر 10در تاریخ  ،1«کانترپانچ»، محقق دانشگاه هاروارد در «گارسیا چنگو»

نوشته است که چگونه آمریکا از داعش برای حمله به دشمنان خود در  6316
نظامی در خارج از کشور، و در کشور  یای برای مداخله خاورمیانه و به عنوان بهانه

آن برای  از برداری خود، برای دامن زدن به یک تهدید داخلی ساختگی و سپس بهره
برده  نظارت داخلی برای تهاجمات در مناطق دیگر، بهره یسابقه توجیه گسترش بی

 .(www.counterpunch.org/2014/09)است

 گیرینتیجه

 یامنیت یپدید آمدن مجموعه یاعراب و اسرائیل مبنای اولیه یهر چند مناقشه

                                                                                                             
1. Counterpunch  
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ای  ای خاورمیانه است و هنوز هم از نظر سیاسی موقعیت بسیار برجسته منطقه
 6311های مربوط به امنیت و ناامنی در منطقه دارد، اما با تحوالت  در پویش

گیری  توان گفت که این مناقشه، دیگر کانون شکل میالدی خاورمیانه می
اع شیعه و سنی گرایی جدیدی که در قالب  نزخشونت در منطقه نیست. فرقه

ای شکل گرفته و  هایی که در سطح منطقه ها و رقابت درگرفته است، کشمکش
 یهای داخلی در برخی کشورهای منطقه، مجموعه ها و جنگ در نهایت بحران

ای خاورمیانه را فراتر از خصومت اعراب و اسرائیل، تحت تأثیر  منطقه یامنیت
ها از جمله باری  چند که برخیخود قرار داده است. در سطح جهانی نیز هر 

ها مسئول به  بوزان، قائل به این هستند که پس از استعمار زدایی، ابرقدرت
 یامنیت یها در مجموعه ها و خصومت وجود آمدن الگوهای بومی، دوستی

( و  معتقدند که دالیل ذاتی چون 227:  1091)بوزان،ای خاورمیانه نیستند  منطقه
ی ایدئولوژیک، منازعات قومی و اختالفات ها عوامل مذهبی، اختالف

دهند، اما مشاهدات  منی در خاورمیانه را تشکیل میاتیکی منابع اصلی نایژئوپول
دهد که این سطح، همچنان از طریق دامن زدن به اختالفاتی  ای نشان می منطقه

مداخله در توزیع قدرت  وچون ایران هراسی، شیعه هراسی، تأمین جنگ افزار
ای و به تبع آن  های منطقه ، نقش بسیار مهمی در حفظ و تقویت پویشای منطقه

نماید. ترس از نزدیکی اعراب به  ثباتی ساخت دولتی نوین در منطقه ایفا می بی
های جهانی و به ویژه آمریکا را به  یکدیگر و هراس از وحدت مسلمانان، قدرت

ت و رقابت و درون الگوهای فوق العاده پیچیده و ناهمساز دوستی، خصوم
های امنیتی در خاورمیانه کشانده  ها و پویش بندی، ائتالف های صف ویژگی
 است. 

ها )اسالم شیعی، اسالم سلفی و  ای نیز مناقشه بر سر ایدئولوژی در سطح منطقه
منی را در اهای مربوط به نا ها و پویش اسالم اخوانی(، به نحو زیادی کشمکش

توان گفت که سرشت همواره  مینه میبرد. در این ز منطقه به پیش می
 یمجموعه یکاملی از یک گونه یزای خاورمیانه آن را به نمونه کشمکش
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در آورده است. چند  سیاسی –ای کالسیک دولت محور و نظامی  امنیت منطقه
ترکیه در شمال عراق و  یعربستان به یمن، مداخله یپارگی جهان عرب، حمله

ایران در سوریه، عراق و حمایت از جنش حوثی حضور در خاك سوریه، حضور 
تا  ه استمنی را تشدید و موجب شداای نا یمن، عالوه بر اینکه به طور گسترده
اش تبدیل شود. همچنین با معمای امنیتی  هر کشوری به تهدیدی برای همسایه

کالسیکی که ایجاد شده، امنیت تا هویت مشترك و یک نظم سیاسی جدید 
 –است. همچنین، با رقابت شدیدی که در سطح ایدئولوژیکی ترجیح داده شده

 یموازنه یای شکل گرفته و آن نیز بر پایه های منطقه بین قدرت سیاسی
شان را در چارچوب  ها منافع ناپایدار قدرت است، در این وضعیت، چون دولت

ده ای نیز پدید نیام کنند، در نتیجه، ثبات و نظم منطقه امنیت نظامی تعریف می
قدرتمند و بازی جدید این کشور در  یاست. از سوی دیگر ظهور یک ترکیه

زای خاورمیانه اثر زیادی گذاشته و  کشمکش یای نیز بر خصیصه منطقه یعرصه
شکل گیرد. با این وضعیت و با   های جدیدی در منطقه بندی موجب شده، صف

-های موجود در منطقه، هم شانس این ها و رقابت توجه به سطح باالی خصومت

امنیتی شکل  یهای آینده یک رژیم امنیتی جدی یا یک جامعه که طی سال
 غیر ممکن شده است. ای عمالً و هم یک نظم و ثبات منطقهگیرد، به صفر رسیده 

های زیادی برای  ها، تالش از سوی دیگر، به علت ماهیت تهدیدات و رقابت
ها از طریق دستکاری و مدیریت در چارچوب ائتالف نیز  منیامدیریت این نا

پس از   ای است. این موضوع یکی از عوامل مهم منطقه صورت گرفته 
میالدی  6311شده است. تحوالت  ر خاورمیانه محسوب میسپتامبر د11

مسائل امنیتی،  یخاورمیانه  نیز این بعد را برجسته کرده است. در نتیجه
های خاورمیانه  ای نیز در بسیاری از بخش دولتی نوین و یک نظم منطقه ی پدیده

ض ثیر قرار گرفته است. این امر گذشته از اینکه موجبات افزایش تعارأتحت ت
ای نیز بیشتر تحت تاثیر  باعث شده ترتیبات منطقه و واگرایی را فراهم آورده، 

 های خارجی شکل گیرد. الزامات امنیتی و تحت دخالت و بازی قدرت
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