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دهچکی
اي باشد، مشخصهمناطقی است که بیشتر از آنکه داراي همگرایی منطقهخاورمیانه از آن دسته 

ها و منازعات در این مجموعه امنیتی، منازعـات  بحرانازجمله. آن منازعه و کشمکش استدائمی
ار تواند بر رونـد و تکامـل مجموعـه امنیتـی خاورمیانـه تأثیرگـذ      داخلی سوریه و عراق است که می

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر منازعات داخلی سـوریه و عـراق بـر تکامـل مجموعـه      . باشد
هاي پژوهش حاکی از آن است که منازعـات داخلـی سـوریه و عـراق     یافته. امنیتی خاورمیانه است

هـاي شـامات و خلـیج فـارس در     تر با ادغام زیرمجموعهاي بزرگگیري زیرمجموعهمنجر به شکل
هاي امنیتی بـین ایـن دو   این روند نتیجه پیوند عمیق پویش. زیرمجموعه واحد شده استقالب یک 

در سطح روابط دولت با دولت این منازعات باعث بازسـازي و تقویـت الگـوي    . زیرمجموعه است
خصوص عربسـتان سـعودي در قالـب    هاي سنی خلیج فارس بهپایدار منازعه و رقابت ایران با دولت

گیري الگوي رقابت درون ائتالفی در بـین  تضاد شده، ولی در کنار این الگو شکلتقابل دو محور م
ایـن منازعـات   . هاي سنی منطقه به ساخت اجتماعی جدید مجموعه امنیتی اضافه شـده اسـت  دولت

.اي با سطح جهانی شده استهاي امنیتی سطح منطقهباعث تعامل بیشتر پویش
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مقدمه
و متعاقبـاً منازعـات داخلـی در ایـن کشـور زمینـه       2011هـاي سـوریه در مـارس    شروع نـاآرامی 

هـاي  اي را فـراهم نمـوده و درنتیجـه پـویش    اي و فرامنطقـه هاي استراتژیک بـازیگران منطقـه  رقابت
طـور کلـی دامنـه و نتـایج ایـن      به. ود آورده استامنیتی جدیدي در مجموعه امنیتی خاورمیانه به وج

اهللا لبنـان و  توان به شکل تقابل حامیان حکومـت کنـونی سـوریه یعنـی ایـران، حـزب      منازعات را می
هـا یعنـی قطـر،    ، در مقابـل حامیـان شورشـی   )بـا هژمـونی شـیعیان در سـاختار سیاسـی     (دولت عـراق  

المللـی در  اي و بـین همچنـان بـا دو بعـد منطقـه    بحران سوریه . عربستان سعودي و ترکیه ترسیم نمود
هاي سنی عـرب در راسـتاي   اي، ترکیه، عربستان سعودي و سایر دولتدر سطح منطقه. جریان است

هـاي تسـلیحاتی و مـالی بـه اپوزیسـیون دولـت در       اي ایران شروع بـه کمـک  مبارزه علیه نفوذ منطقه
راق احساس نمودند کـه بایـد بـا تـوان بیشـتري از      اهللا و دولت عدرنتیجه ایران، حزب. سوریه نمودند

المللی، امریکا و اتحادیـه اروپـا فشـارهایی را در راسـتاي تضـعیف      در سطح بین. اسد حمایت نمایند
هـاي غـرب را بـراي    در نقطه مقابل در شوراي امنیت روسیه و چین تالش. انددولت اسد وارد نموده

الیتی را که منجر به دخالت نظـامی خـارجی در راسـتاي    تنبیه سوریه خنثی کرده و جلوي هرگونه فع
همچنین متأثر از بحـران  (Goodarzi, 2013: 26). اندشود، گرفتهحمایت از اپوزیسیون در سوریه می

وجـود آمـد و درنتیجـه    ها و شـیعیان بـه  سوریه یک انشقاق در بین نیروهاي نظامی در عراق بین سنی
طور کلی نگرانی درباره بحران سوریه براي همـه همسـایگان   به. شددایره منازعه به عراق نیز کشیده

این کشور وجود دارد؛ حتی اسرائیل نیز که مقصد پناهندگان این بحران نیست، با یک خطـر جـدي   
صـورت دوفـاکتور شناسـایی شـدند، مواجـه      هاي جوالن کـه بـه  براي مرزهاي خود در منطقه بلندي

رسد که منازعات داخلـی  نظر میطورکلی بهبه(Barnes-Dacey and Levy, 2013: 5-6). خواهد بود
سوریه که دامنه آن به عراق نیز کشـیده شـده اسـت، رونـد و تکامـل مجموعـه امنیتـی خاورمیانـه را         

در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش محـور کـار خـود را    . تحت تأثیر قرار دهد
:یر قرار داده استحول پاسخگویی به پرسش اساسی ز

سؤال اصلی پژوهش
منازعـات داخلــی سـوریه و عــراق چـه تــأثیري بـر ســطوح و رونـد تکــاملی مجموعـه امنیتــی       

خاورمیانه داشته است؟ 

فرضیه پژوهش
منازعات داخلی سوریه و عراق در سطح روابط دولت با دولـت عـالوه بـر بازسـازي الگـوي      



155)2015-2011(مجموعه امنیتی خاورمیانهتأثیر منازعات داخلی سوریه و عراق بر

خصـوص عربسـتان سـعودي، الگـوي جدیـد      فـارس بـه  هاي خلـیج منازعه و رقابت ایران با دولت
ســاخت اجتمــاعی جدیــد قطــر را بــه-ترکیــه و عربســتان -رقابــت درون ائتالفــی میــان عربســتان

گیـري  ها، این منازعـات منجـر بـه شـکل    در سطح تعامل زیرمجموعه. مجموعه اضافه نموده است
س و در سـطح تعامـل بـا    هـاي شـامات و خلـیج فـار    یک زیرمجموعه واحد از ادغام زیرمجموعه

هاي مجموعـه  هاي امنیتی ایاالت متحده و روسیه با پویشسطح جهانی باعث تقویت پیوند پویش
هـاي جدیـد امنیتـی خاورمیانـه،     همچنـین بـا ورود ترکیـه بـه پـویش     . امنیتی خاورمیانه شده اسـت 

. مرزهاي بیرونی مجموعه امنیتی دچار انبساط شده است

مقدمه
انـد کـه دامنـه و ابعـاد تحـوالت اخیـر و ازجملـه منازعـات         ران سعی نمودهبعضی از پژوهشگ

(Malcolm Kerr)اي با احیاي مفهوم مالکوم کرداخلی سوریه و عراق را بر مجموعه امنیتی منطقه

ازجملــه گریگــوري گــوس در اثــري بــا عنــوان. ، توضــیح دهنــد1»یــک جنــگ ســرد عــرب«از 
تحــوالت جدیــد خاورمیانــه و ، )2014(» اورمیانــهگرایــی، جنــگ ســرد جدیــد خســوي فرقــهآن«

در . کنـد مـی منازعات داخلی سوریه و عراق را در چهارچوب جنگ سرد جدید بررسـی ازجمله 
گرایــی در منازعــات جدیــد، رقابــت اســتراتژیک ایــران و ایــن چهــارچوب در کنــار ظهــور فرقــه

به ضرر یکـدیگر ازجملـه   عربستان در راستاي حفظ و افزایش نفوذ استراتژیک خویش در منطقه
(Gause, 2014: 1-6). شودمحورهاي مهم این منازعات محسوب می

اي در فراینـد  معتقد است کـه سـه نـوع از بـازیگران منطقـه     (Nabeel Khoury)نابیل کوهیري
هـاي در حـال گـذار و سـایر     کار، جمهـوري هاي محافظهپادشاهی«: اندبیداري عربی ظهور نموده

). »یهاي اسالمدولت Khoury, 2013: 73 هـاي در حـال   کنـد کـه جمهـوري   کوهیري ادعـا مـی  (
گـرا در یـک فرآینـد    هـاي اسـالم  وسـیله گـروه  گذار انتظار دارند که جوامع دستخوش انقالب به

نـه از ایــن  هــاي ثروتمنـد خلـیج فــارس فعاال  قـانونی و دموکراتیـک اداره شــوند، ترکیـه و دولـت    
اهللا لبنــان و ســایر کــه ایــران محــتمالً در مقــام حــامی حــزب، درحــالیکننــددیــدگاه حمایــت مــی

اي نتیجه این فرایند احتماالً یک سیسـتم منطقـه  . گرا پدیدار شده استهاي رادیکال اسالمسازمان
هـا هرچنـد بـه ایـن منازعـات از      طورکلی این پژوهشبه(Khoury, 2013: 75). ناپایدار خواهد بود

، ولی به مفهوم تئوریکی مجموعـه امنیتـی خاورمیانـه کمتـر توجـه      انددیدگاه استراتژیک پرداخته
تواند غناي تئوریکی مجموعه امنیتی خاورمیانـه را  در همین راستا نتایج این پژوهش می. اندنموده

. افزایش دهد

1. An Arab Cold War
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(RSCT)اي چارچوب تحلیلی پژوهش؛ مجموعه امنیتی منطقه

»هـا و هـراس  دولـت ،مـردم «ی را در کتاب باري بوزان اولین بار مفهوم تئوري مجموعه امنیت
نمـودن یـک فهـم انتقـادي از مطالعـات      مطرح کرد و هدفش ارائه چارچوبی براي آماده) 1991(

اي حمایـت  یکی از اهداف ابداع مفهوم مجموعه امنیتـی منطقـه  ) Coşkun, 2006: 43. (امنیتی بود
. هاي امنیتی کاربردي بـود تحلیلمنزله سطحی مناسب براي گستره وسیعی ازاي بهاز سطح منطقه

ها فرایندهاي عمـده  اي از واحدها است که در آنمجموعه امنیتی، مجموعه«نظر بوزان و ویور از
انـد کـه مشـکالت    تنیـده شـده  هـا، آن انـدازه درهـم   کردن یا هـردوي آن کردن و غیرامنیتیامنیتی

هـاي  ع ایده اصلی این است که بخـش درواق. »تواند جدا از یکدیگر تحلیل یا حل شودامنیتی نمی
هــاي الملــل خــود را در خوشــهکــردن در نظــام بــینکــردن و غیرامنیتــیعمــده فراینــدهاي امنیتــی

هـا از فراینـد غیرامنیتـی کـردن در     درواقع این مجموعـه . اي نشان خواهند دادهاي منطقهمجموعه
).55: 1388ر، بوزان و ویو(ها پایدارترند سطح جهانی جدا بوده و نسبت به آن

ايمتغیرهاي اصلی نظریه مجموعه امنیتی منطقه) الف
ــدار دوســتی و دشــمنی کــه در اشــکال الگوهــاي منســجم     مجموعــه امنیتــی را الگوهــاي پای

ي تـاریخی  درواقـع متغیرهـا  . کنندشوند، تعریف میجغرافیایی از وابستگی متقابل امنیتی ظاهر می
گـرفتن در یـک حـوزه    یـا قـرار  ) هـا ها، اعراب و فـارس تركها ویونانی(هاي پایدارنظیر دشمنی

ویژگـی خـاص یـک    ...) هـا و ها، آسیاي جنـوبی اعراب، اروپایی(تمدنی داراي فرهنگ مشترك 
از طـرف دیگـر مجـاورت فیزیکـی     . دهنـد اي محلی را تحت تأثیر قرار مـی مجموعه امنیتی منطقه

مراتـب بیشـتر از تعـامالت امنیتـی     ان بـه شـود کـه تعـامالت امنیتـی میـان همسـایگ      ساده باعث می
امـا  . والت نیز بر این نکته تأکید کـرده اسـت  . اندشدههایی باشد که در مناطق مختلف واقع دولت

دهد، در مورد بخـش اقتصـادي کمتـر از    این قاعده کلی که مجاورت تعامل امنیتی را افزایش می
شـدت متـأثر   ن وابستگی متقابل امنیتی، بـه بودايهمچنین میل به منطقه. ها صادق استسایر بخش

هـا  شـمار بـه آن  هاي بیها وسیع است و قابلیتمنافع ابرقدرت. از قدرت واحدهاي موردنظر است
سـان قـدرت   بـدین . هایشـان را در کـل کـره زمـین هـدایت و تنظـیم کننـد       دهد رقابـت امکان می

آنکــه حــال. را کنــار بگذارنــداي کنــد، الزامــات منطقــههــا را تشــویق مــیبــودن، دولــتبــزرگ
از ایـن منظـر   ). 57-56: 1388بـوزان و ویـور،   (هـا دارنـد   هاي کوچک میل به تقویـت آن قدرت

مثابـه یــک سـطح تحلیـل در تبیــین رفتـار بـازیگران درون ایــن      اي بـه مجموعـه امنیتـی خاورمیانــه  
هـاي بـزرگ   قدرتهاي درون این مجموعه امنیتی در زمرهشود، زیرا دولتاستفاده میمجموعه

هـاي متقابـل امنیتـی ایـن بـازیگران      هـاي امنیتـی مشـترك و وابسـتگی    یا ابرقدرت نیستند و پویش
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.شودها محسوب میمنزله منبع رفتار آنبه

ايسطوح تحلیل و متغیرها در مجموعه امنیتی منطقه) ب
:ازاي در چهار سطح تحلیل حائز اهمیت است که عبارتند مجموعه امنیتی منطقه

هـا بررسـی   پـذیري داخلـی آن  ویـژه آسـیب  هاي منطقه و بـه در این بعد، دولت: بعد داخلی-ا
.شودمی

در این سطح تأکید بر این اصل اسـت کـه رابطـه دولـت بـا دولـت       : دولت–رابطه دولت -2
.شودگونه که هست، میگیري مجموعه امنیتی آنباعث شکل

شـود کـه تعامـل منـاطق بـاهم تـا       یـن سـطح فـرض مـی    در ا: تعامل منطقه با مناطق همسایه-3
شـود،  واسـطه تعـامالت درونـی توصـیف مـی     اي کـه بـه  اي محدود اسـت، چـون مجموعـه   اندازه

اي در الگوهــاي وابســتگی متقابــل امنیتــی کــه امــا اگــر تغییــرات عمــده. تراســتمراتــب مهــمبــه
.شودیهاست در راه باشد، تعامالت مناطق پراهمیت مکننده مجموعهتعریف

در این سطح تعامل مجموعـه امنیتـی بـا سـطح جهـانی      : هاي جهانی در منطقهنقش قدرت-4
درنهایت این چهار سطح بـاهم  .هاي امنیتی موردنظر استهاي جهانی از منظر پویشیعنی قدرت

تواند داراي چند زیرمجموعـه  دهند و همچنین هر مجموعه امنیتی میمجموعه امنیتی را شکل می
اي اسـت، امـا   هاي امنیتی منطقهها همانند تعریف مجموعهاساساً تعریف زیرمجموعه. باشدامنیتی

شـده اسـت،   تر احاطهیک مجموعه امنیتی بزرگر این است که یک زیرمجموعه درون تفاوت د
).62: 1388بوزان و ویور، (کنند هاي امنیتی مشترك باهم ارتباط پیدا میوسیله پویشزیرا به

مـرز کـه   -1اي نیز چهار متغیر دارد که عبارتنـد از  یادین یک مجموعه امنیتی منطقهساختار بن
ساختار آنارشیک، بـه ایـن معنـا کـه     -2کند؛اي را از همسایگانش جدا میمجموعه امنیتی منطقه
قطـبش کـه   -3اي باید از دو یا چند واحد خودمختار تشـکیل شـده باشـد؛    مجموعه امنیتی منطقه

ساخت اجتماعی که شامل الگوهـاي دوسـتی و   -4زیع قدرت میان واحدهاست؛ دهنده توپوشش
تـوان در هـر   همچنین با توجه به تحـوالت، سـه رونـد تکـاملی را مـی     . دشمنی میان واحدها است

حفظ وضع موجود و ایجادنکردن تغییـرات مهـم   -1: مجموعه امنیتی مشاهده کرد که عبارتند از
خـاطر  والت درونـی بـه معنـاي تغییـر در سـاختار آنارشـیک بـه       تحـ -2در ساختار بنیادین منطقـه؛ 

یـا  .. هـاي رشـد کـم و    فـتح، نـرخ  اي، تغییر در قطبش به دلیـل واگرایـی، ادغـام،   همگرایی منطقه
شـدن در جنـگ، تغییـر    خاطر گـذرهاي ایـدئولوژیک، درگیـر   دشمنی به/ الگوهاي غالب دوستی

یعنـی  . انی انبسـاط یـا انقبـاض مرزهـاي بیرونـی     تحول بیرونی به معـ -3رهبري و غیره و درنهایت 
هـاي  کردن ساختار بنیـادین بـا روش  تر از همه متحولتغییر عضویت در مجموعه امنیتی و محتمل
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).62-64: 1388بوزان و ویور، (دیگر 

مجموعه امنیتی خاورمیانه
ي اباوجود مداخالت قوي و مسـتمر از سـوي سـطح جهـانی در خاورمیانـه، یـک سـطح منطقـه        

هـاي متعـددي از خاورمیانـه    تعریـف . مستقل امنیتی چندین دهه مستقل و قدرتمند عمل کرده اسـت 
اي اسـت  دهنـده منطقـه  ارائه شده است اما مبناي تعریف ما وابستگی متقابل امنیتی است که پوشـش 

. اضـافه ایـران و اسـرائیل اسـت    هـاي عربـی بـه   که از مراکش تا ایران گسترش یافتـه و شـامل دولـت   
برس، سودان و شاخ آفریقا جز این منطقه نیستند و افغانستان حایلی میان خاورمیانـه و جنـوب آسـیا    ق

بـوزان و ویـور مجموعـه    ). 101: 1388بـوزان و ویـور،   (و ترکیه حایلی میان خاورمیانه و اروپاسـت  
ن معنـی کـه وابسـتگی    انـد؛ بـه ایـ   مشخص نمـوده » ساخت منازعه دائمی«مثابهامنیتی خاورمیانه را به

(Buzan and Weaver, 2003: 187). متقابل در مجموعه امنیتی خاورمیانه داللت بـر همکـاري نـدارد   

سـوي سـاخت   مثالی از تغییر جهت از فرایند استعمارزدایی بهخاورمیانهاي، در مجموعه امنیتی منطقه
هـاي امنیتـی در   بـه چـالش  نگـاهی اجمـالی   (Buzan and Weaver, 2003: 216). آمیـز اسـت  منازعـه 

درواقـع بایـد   . خاورمیانه حاکی از سطح باالي منازعـات، معمـاي امنیـت و رقابـت تسـلیحاتی اسـت      
سـاز تـاریخی اسـت کـه زمینـه تـنش و       توجه داشت که منطقه خاورمیانـه سرشـار از عوامـل منازعـه    

اي رزي پیچیـده ازجمله اینکـه منازعـات مـ   . دهدهاي تهدیدآمیز را از یکدیگر گسترش میبرداشت
).100- 101: 1392نیاکویی، (تقریباً بین تمامی کشورهاي این منطقه وجود دارد 

هاي مجموعه امنیتی خاورمیانهمشخصه
اي خاورمیانه را می توان بعد از موج اسـتعمارزدایی  بهترین تاریخ آغاز مجموعه امنیتی منطقه

هـاي مسـتقل بـه    جرم بحرانی از دولـت در نظر گرفت که یک 1948تا 1945هاي بین مهر و موم
درواقــع نخســتین تحــول اصــلی در مجموعــه امنیتــی ). 102: 1388بــوزان و ویــور، (وجــود آورد 

و تحوالت بعد از آن اسـت کـه نیروهـاي نظـامی     1948گیري دولت اسرائیل در خاورمیانه شکل
هـاي  ر مشخصـه در زیـ . دعـراق بـه اسـرائیل حملـه کردنـ     هاي عربی مصر، سـوریه، اردن و  لتدو

. مجموعه امنیتی از زوایاي مختلف موردبررسی قرار خواهد گرفت

ها در مجموعه امنیتی خاورمیانه زیرمجموعهتعامل 
مجموعه امنیتی خاورمیانه خود داراي سه زیرمجموعه اسـت کـه شـامل دو زیرمجموعـه اصـلی      

یرمجموعـه شـامات   ز. تر در غرب اسـت شامات و خلیج فارس و یک زیرمجموعه کمابیش ضعیف
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ایـن  . شـده اسـت  که بر منازعه اعـراب و اسـرائیل تمرکـز نمـوده، واقـع     )Levant(در شرق مدیترانه 
هـایی  زیرمجموعه شـامل اسـرائیل و همسـایگان عـربش یعنـی مصـر، سـوریه، لبنـان، اردن، سـازمان         

ي درون هـا عـالوه بـر دولـت   . اهللا است، حماس و حزب)PLO(بخش فلسطینهمانند سازمان آزادي
هایی دیگر در دو زیرمجموعه خلیج فارس و مغرب ماننـد عـراق،   زیرمجموعه شرق مدیترانه، دولت

اسـرائیل  - شدت در منازعات اعـراب هایی بهایران، عربستان سعودي، کویت، لیبی و تونس در دوره
:Buzan & Weaver, 2003(. انددرگیر بوده ارس دومین زیرمجموعه، زیرمجموعـه خلـیج فـ   ) 190-1

اولـین حرکـت در تشـکیل ایـن زیرمجموعـه      . شکل گرفت1971است که بعد از خروج بریتانیا در 
مشخصـه اصـلی   . بود1971تصاحب برخی جزایر مورد مناقشه ایران و امارات از سوي ایران در سال 

هـاي خلـیج فـارس، عربسـتان     اختالف درون این زیرمجموعـه، رقابـت بـین ایـران، عـراق و دولـت      
. رهبري عربستان سعودي بـوده اسـت  یت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان بهسعودي، کو

هاي شامات و خلیج فـارس، قرابـت جغرافیـایی    هاي امنیتی محلی مستقل زیرمجموعهباوجود پویش
خـوردن عناصـر   گـره هـا بـه وجودآیـد و بـه    باعث شده است که مسائل مشترك و متعـددي بـین آن  

ازجملـه ایـن فراینـدها    ) Buzan & Weaver, 2003: 191-2. (وعه کمـک کنـد  امنیتی این دو زیرمجم
سـومین  . توان بـه بحـران فلسـطین و همچنـین منازعـات کنـونی در سـوریه و عـراق اشـاره کـرد          می

هاي امنیتی میان لیبـی، تـونس، الجزایـر، مـراکش، چـاد و صـحراي غربـی        زیرمجموعه که از پویش
جموعـه در تعـامالت امنیتـی بـین سـه زیرمجموعـه محسـوب        تـرین زیرم تشکیل یافته است، ضعیف

این زیرمجموعه در اصل مبتنی بر مجموعه از روابط متغیـر و شـکننده میـان لیبـی، تـونس،      . شودمی
هاي مغـرب بـه حـد کـافی در منازعـه      ولی درنهایت دولت. الجزایر، مراکش و صحراي غربی است

هـا در  انـد، تـا جـایی کـه در عضـویت آن     دهاسـرائیل و منازعـات خلـیج فـارس درگیـر بـو      - اعراب
)Buzan & Weaver, 2003: 191-2(. گـذارد اي خاورمیانه تردیـدي بـاقی نمـی   مجموعه امنیتی منطقه

سـومالی، جیبـوتی   . ها شاخ آفریقا را زیرمجموعه چهارم این مجموعه تلقی کنندممکن است بعضی
ي از کشـمکش و مـداخالت خصـمانه    انـد و الگـوي پایـدار   و سودان همگی اعضاي اتحادیه عرب

امـا مـا بـا اجمـاع نظـر چشـمگیر در میـان        . زنـد ها را به اتیوپی، اریتـره و گـاهی مصـر پیونـد مـی     آن
متخصصان موافقیم که این زیرمجموعه شاخ آفریقا بوده و نبایـد آن را جزیـی از خاورمیانـه در نظـر     

).103- 102: 1388بوزان و ویور، (گرفت 

در سطح داخلیهاي امنیتیمشخصه
هاي خاورمیانـه در انتهـاي ضـعیف طیـف انسـجام      همانند جنوب شرق آسیا، بسیاري از دولت

دموکراسی نادر بوده، دیکتاتوري گسترده است و اسـتفاده از زور و  . اجتماعی سیاسی قرار دارند
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از طرف دیگر تداخل ). 107: 1388بوزان وویور، (سرکوب در حیات سیاسی داخلی رایج است
گرایـی مـرز سـطوح    گرایـی، ضـد صهیونیسـم و ضـد غـرب     هاي ناسیونالیسم عربی، اسـالم جریان

همچنـین بـه  . هاي پیچیده و متناقض و اغلب مؤثر کدر کـرده اسـت  اي را به شیوهداخلی و منطقه
اي بـا  هاي داخلی در کشورهاي دیگر، سطوح داخلـی و منطقـه  ها از گروهدلیل حمایت حکومت

هـا در خاورمیانـه بـه    تـر نـاامنی بسـیاري از رژیـم    در حالت کلی. شوندمالتی مییکدیگر وارد تعا
مثالً شوراي همکاري خلیج فارس بـه همـان انـدازه کـه     . شوداي سرازیر میسیاست امنیتی منطقه

اي از ائتالفی در مقابل تهدیدات خارجی است، ابزاري نیز براي تقویـت امنیـت داخلـی مجموعـه    
).110-109: 1388بوزان و ویور، (ناهمگون است هاي پادشاهی  رژیم

پیوندهاي امنیتی مجموعه امنیتی با سطح جهانی
بریتانیا در مراحل ابتدایی قـدرت خـارجی اصـلی در مجموعـه امنیتـی خاورمیانـه بـود، امـا بـا          
افزایش اهمیت نفت در محاسبات ایاالت متحـده، ایـاالت متحـده بـه قـدرت غالـب خـارجی در        

درواقـع یکـی از عوامـل مهـم کـه باعـث پیونـد        (Bilgin, 2005: 75). تی تبـدیل شـد  مجموعه امنی
از طرف دیگر، شوروي نیـز بعـد از   . شود، اهمیت انرژي استمجموعه امنیتی با سطح جهانی می

کودتا در کشورهاي سوریه، عراق و مصر و بـا حمایـت از ناسیونالیسـم عربـی سـعی در افـزایش       
در همـین راسـتا شـاهد حضـور     . اي با آمریکا داشـت موازنه منطقهحضور خویش در منطقه براي 

هاي امنیتـی مجموعـه امنیتـی    دلیل پیوند پویشها در منطقه در دوران جنگ سرد بهقوي ابرقدرت
هـاي خـارجی در مجموعـه    فاکتور مهم دیگري که باعث دخالـت قـدرت  . با سطح جهانی هستیم

هاي مشـترك تهدیـد   به عبارتی یکی از مخرج. ل استشود، منازعه اعراب و اسرائیخاورمیانه می
منزلـه یـک محـور    اسرائیل است که یک تنگناي امنیتی در منطقه ایجـاد کـرده و بـه   ، جهان عرب

)Buzan & Weaver, 2003: 190(.مهم منازعه در مجموعه امنیتی خاورمیانه تعریـف شـده اسـت   
خصوص با آمریکـا در  را با سطح جهانی بهايدرواقع مسئله اسرائیل پیوندهاي امنیتی سطح منطقه

.مقام یک هژمون و متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه تقویت نموده است

فرایند تاریخی تکامل مجموعه امنیتی خاورمیانه
فراینـدها و تحـوالت   توجـه بـه  تـوان بـا   طور کلی تکامل مجموعه امنیتـی خاورمیانـه را مـی   به

:یم نموداساسی به پنج دوره زمانی تقس
گیرد تا پایان جنگ سرد؛یعنی زمانی که مجموعه امنیتی خاورمیانه شکل می1948از ) الف

؛1991پایان جنگ سرد  تا حمله  ائتالف به رهبري امریکا به عراق در ) ب
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؛)102-126: 1388بوزان و ویور، (2003تا حمله آمریکا به عراق در 1991از ) پ
هـاي عربـی و همچنـین منازعـات داخلـی      تـا شـروع انقـالب   یعنی سقوط صـدام  2003از ) ج

؛)2011-2003(سوریه و عراق 
هــاي عربــی و بــه دنبــال آن منازعــات داخلــی ســوریه و عــراق تــاکنون از شــروع انقــالب) چ

که این پژوهش محور بررسی خویش را بر مبناي بررسی تحوالت دوره پنجم بـر  ) 2015-2011(
.ه استمجموعه امنیتی خاورمیانه گذاشت

در ایـن پـژوهش بــراي تبیـین تـأثیر ایــن منازعـات بـر مجموعــه امنیتـی خاورمیانـه، رویکــرد         
اهللا و اي ایـران، رژیـم اسـد، حـزب    هـاي اسـتراتژیک دو ائـتالف منطقـه    بازیگران در قالب رقابت

اضـافه  هاي سنی عرب بهدولت عراق با هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی در مقابل ائتالف دولت
هـاي درون ائتالفـی   هـا، رقابـت  در کنار بررسـی رویکـرد ایـن ائـتالف    . خواهد شدکیه بررسی رت

هــاي ســنی عــرب و ترکیــه، رویکــرد بــازیگران خــارج از ائــتالف و همچنــین بــازیگران   دولــت
. اي امریکا و روسیه بررسی خواهد شدفرامنطقه

ولـت بـا دولـت،    تعامل د(اي به منازعات سوریه و عراق رویکرد بازیگران منطقه
ها بـاهم، گـذارهاي   شکل جدید الگوهاي دوستی و دشمنی و تعامل زیرمجموعه

) ایدئولوژیک
اهللا و دولت عراق بـا هژمـونی شـیعیان در سـاختار     محور ایران، رژیم اسد، حزب) الف

)حامی وضع موجود(سیاسی 
اي حفـظ  منزله خط مقدم و جایگاه حیاتی عراق برجمهوري اسالمی ایران؛ سوریه به

ايموازنه منطقه
شـروع شـد، قبـل از    2010-2011هنگامی که موج اعتراضات مردمی در تـونس در زمسـتان   

. گسترش این موج به کشورهاي همسایه، تهران حمایت خویش را از ایـن اعتراضـات بیـان نمـود    
هــاي آمیــز را کــه تــا حــدود زیــادي مشــروعیت رژیــمهــاي اعتــراضرهبــران ایــران ایــن جنــبش

گـرا بـه تصـویر    هـاي اسـالم  عنـوان جنـبش  کشـید، بـه  کار طرفدار غرب را بـه چـالش مـی   همحافظ
از طــرف دیگــر بــا شــروع بحــران در ســوریه و عــراق، ایــران  (Goodarzi, 2013: 25). کشــیدند

اي از رژیم اسد و دولت کنـونی عـراق بـا هژمـونی شـیعیان در سـاختار سیاسـی        صورت فزایندهبه
سـؤال اساسـی مطـرح اسـت کـه سـوریه و عـراق چـه جایگـاهی در          حـال ایـن   . کنـد حمایت می

استراتژي کـالن جمهـوري اسـالمی ایـران در منطقـه دارد و چـرا ایـران از رژیـم اسـد در مقابـل           
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گیـري دولـت اسـالمی و    اي و همچنین از دولت عـراق در مقابـل شـکل   مخالفین داخلی و منطقه
کند؟هاي معارض حمایت میگروه

منزلـه بـازي حاصـل    صورت فزاینده به بحران سوریه بـه دالل کرد که، ایران بهدر پاسخ باید است
این ترس که سقوط اسد منجر به هموار شدن راهی خواهد بـود کـه در آن   . کندجمع صفر نگاه می

. صورت طبیعـی بـا تهـران متخاصـم خواهـد بـود، وجـود دارد       اي جدید بهرژیم جدید و نظم منطقه
تنها یک متحد مهم عرب خود را از دست خواهد داد بلکـه  سقوط اسد نهدرواقع، ایران در صورت 

طور خالصه نفوذ در لبنـان و همچنـین فلسـطین و مسـئله     اهللا و بههایش براي حمایت از حزبتوانایی
همچنین ایران ممکن است با ظهور یک هالل سـنی طرفـدار   . اسرائیل کاهش خواهد یافت- اعراب

بـه سـوریه، اردن، عربسـتان سـعودي و امـارات متحـده عربـی کشـیده         غرب در منطقه که از ترکیـه 
منزلـه خـط اول دفـاع خـویش     در این راستا، ایران در حال حاضر به سوریه به. شود، مواجه گرددمی

تنها به دنبـال تغییـر رژیـم در سـوریه و     اش که نهاياي و فرا منطقهنواي دشمنان منطقهعلیه تالش هم
عنـوان  نمـودن و فروپاشـی جمهـوري اسـالمی ایـران بـه      ران بلکه به دنبال منـزوي پایان اتحادش با ته

در چنـین شـرایطی، فراخـوان روحـانی     . کنـد بخشی از استراتژي بلندمدت خویش هستند، نگاه مـی 
اهللا شـیعه  ها را به جنگیدن در سوریه علیـه ایـران و حـزب   که سنی»شیخ یوسف القرضاوي«برجسته؛

اي نـام بـرد، ماهیـت فرقـه    (The Party of Satan)» حـزب شـیطان  «عنوان اخیر بهفراخواند و از جریان
این نـزاع را کـه شـیعه و سـنی بـراي بـه دسـت آوردن برتـري در منطقـه علیـه همـدیگر بـه رقابـت              

همـراه بـا ظهـور    در همـین راسـتا  (Goodarzi, 2013: 26-27). پردازند بیشـتر نمایـان نمـوده اسـت    می
شدن مرزهـایش بـا   انداز سهیمعراق، تهران خودش را بیشتر در مواجهه با چشمدولت اسالمی شام و 

منزلـه  طـور کلـی ایـران عـراق را بـه     بـه )Esfandiary and Tabatabai, 2015: 3-4(.یک دشـمن دیـد  
کند و نیز عـراق را در مقـام یـک دوسـت و     اي حیاتی در راستاي امنیت ملی خود ارزیابی میمنطقه

. دانــد، حیــاتی مــیمنــافع امنیــت ملــی ایــران در منطقــهراســتاي حمایــت ازیــک دولــت متحــد در 
(Larrabee and Nader, 2013: 12)

گرایی و تهدید فراروي هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی عراقدولت عراق؛ فرقه
هـا در سـوریه   شد، محیط امنیتی در عراق از زمان شروع خصـومت بینی میطور که پیشهمان

هـاي وابسـته بـه القاعـده بودنـد، در      مبارزان مخالف سوري که عمـدتاً گـروه  . ه استثبات شدبی
عنـوان سـکوهایی بـراي    هـاي امنـی در غـرب عـراق بـه     شـروع بـه تأسـیس لنگرگـاه    2014ژوئن 

گرفتـه از  هـاي سـرریزي نشـأت   این شواهد نخسـتین نشـانه  . حمالتشان به درون این کشور کردند
در همـین راسـتا بـا    (Young and Etal, 2014: 36). عـراق اسـت  مخالفان سوري و متحدانشـان در 
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گیري حوادث اخیر در سـوریه موجـب   سوریه، شکل-وجود روابط تردیدآمیز دهه گذشته عراق
وزیـر  نخسـت (مالکی . تجدیدنظر در استراتژي دولت عراق در روابط خویش با سوریه شده است

ریه و پیامـدهاي آن بـراي منطقـه و عـراق     با درك این مسئله که جنـگ داخلـی سـو   ) سابق عراق
ها در عراق شود، سعی نمـود کـه از   هایی مثل القاعده و سنیگرفتن گروهتواند موجب قدرتمی

، در همـین  (Al-Khoei, 2013: 34)رژیم اسد در مقابل مخالفین داخلی و خـارجی حمایـت نمایـد    
ت حمایـت از رژیـم اسـد بـه سـوریه      راستا در همان زمان بغداد تعـدادي از نیروهـاي شـیعه را بابـ    

، افزون بر آن مساجد شیعی عراقی آشکارا مبـارزانی بـراي   (al-Khoei, 2013: 36-37)گسیل نمود 
درواقـع مـالکی   (Young and Etal, 2014: 37).کمک به رژیم اسد علیه شورشیان گسیل نمودنـد 

در گذشته از رقیبان مـالکی در  به این نتیجه رسیده بود از آنجا که عربستان سعودي، قطر و ترکیه
توانـد نشـانه نامبـارکی از    هـا از مخـالفین اسـد مـی    کردند، حمایـت ایـن دولـت   عراق حمایت می

ایـن تـرس در   (Al-Khoei, 2013: 36-37). آفرینی این کشورها علیه دولت شیعی او نیز باشـد نقش
کلـی رونـد تحـوالت در    طـور بـه . وزیر جدید حیدر العبادي نیز همچنان وجود داردزمان نخست

هـاي سـابق، منجـر    هاي سنی ناراضی از دولت و بعثیها با همکاري قبیلهعراق و گسترش شورش
ت اتحاد طبیعـی بـا   مبه وضعیتی شده که دولت عراق را با هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی به س

.ایران هدایت نموده است

اهللا لبنان؛ نتایج تهدیدآمیز منازعات حزب
وزیــر دولــت لبنــان، نجیــب میقــاتی،  ، نخســت2011روع بحــران در ســوریه در مــارس بــا شــ

گرایـی در  طرفانه در قبال بحران سوریه در پیش گرفـت و خطـر سـرایت ایـن فرقـه     رویکردي بی
هـاي مختلـف در   هرحال با تـداوم بحـران در سـوریه، گـروه    اما به. سوریه را به لبنان گوشزد نمود

صورت مستقیم سرنوشـت خـویش را در پیونـد بـا بحـران      ي مسلح لبنان بههالبنان و ازجمله گروه
هـا  مـارس کـه از شورشـی   14توان به شکاف بین دو گروه ائتالفدر این راستا می. سوریه دیدند

عهـده دارد و  مـارس را بـه  8اهللا شیعه که رهبري ائتالف کردند و حزبدر مقابل اسد حمایت می
بـراي هـر دو گـروه بحـران کنـونی      . کنند، اشاره کردسد حمایت میبه پیروي از ایران از دولت ا

توانـد بـر آینـده    سوریه پیامدهاي استراتژیکی مهمی دارد، زیرا روند و فرایند آینده این بحران می
اهللا در همین راسـتا در ابتـدا حـزب   ) Dacey, 2013: 61-62. (توازن قدرت در لبنان تأثیرگذار باشد

اهللا درواقـع حـزب  . ها در لبنـان حفـظ نمـود   خاطر ترس از فوران تنشسد را بهمیزانی از فاصله با ا
تـدریج کـه دامنـه بحـران گسـترش یافـت و اسـد بیشـتر بـه          کرد اما بـه زیرکانه از اسد حمایت می

تـوان ایـن   توان بیشتري به کمک اسد شتافت کـه مـی  اهللا باهاي خارجی وابسته شد، حزبکمک
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اهللا از التـزام و  حسن نصراهللا رهبـر حـزب  در همین راستا سید. اهده نمودمسئله را در نبرد قصیر مش
طـور کلـی در   به) Dacey, 2013: 62-63. (مشارکت در راستاي تضمین پیروزي اسد حمایت نمود

اي را در منطقـه بـه ضـرر محـور ایـران،      توانـد موازنـه منطقـه   اهللا، سقوط اسد مـی محاسبات حزب
محور عربستان سعودي و کشورهاي عرب سنی و همچنـین در داخـل   اهللا و به نفعسوریه و حزب

.مارس تغییر دهد14اهللا و به نفع ائتالف موازنه را به ضرر حزب

طلبی ایرانی با محوریت عربستان سـعودي، ترکیـه و سـایر    محور ائتالف ضد تفوق) ب
هاي خلیج فارسدولت

یرانیگرایی اچالش کشیدن هژمونیکشورهاي خلیج فارس؛ به
دادن هاي خلـیج فـارس بـا وجـود حمایـت از خاتمـه      همگام با شروع بحران در سوریه دولت

در . بحران از طریق گفتگو و مـذاکره، در ادامـه بـه سـمت تغییـر رژیـم در سـوریه روي آوردنـد        
دنبـال تغییـر موازنـه در رأس هـرم قـدرت     هاي خلیج فارس بـه عراق نیز همواره عربستان و دولت

به نفع خویش و به هزینـه جمهـوري   ) کشیدن هژمونی سیاسی شیعیان در ساختار سیاسیچالشبه(
هاي خلـیج فـارس از   هاي اساسی مطرح است که چرا دولتحال این سؤال. انداسالمی ایران بوده

هـاي  توانـد منـافع دولـت   نمایند؟ از طرف دیگر سـقوط اسـد چگونـه مـی    سقوط اسد حمایت می
طور کلـی رقابـت ایـران و    بستان را در منطقه و عراق تأمین نماید؟ بهخصوص عرخلیج فارس و به

.خصوص عربستان سعودي بر چندین محور قرار داردکشورهاي خلیج فارس به
هـاي سـاختاري   خصوص بعد از سقوط دولـت صـدام، متـأثر از تـنش    رابطه بین ایران و عربستان به

ه دنبـال رهبـري جهـان اسـالم و همچنـین چیـدمان       هر کدام از این دو بازیگر ب. موجود در منطقه است
منزلـه یـک بـازیگر وابسـته بـه      که برداشت ایران از عربستان بـه درحالی. خاصی از نظم در منطقه هستند

کشـد، عربسـتان   چـالش مـی  امریکا است که برتري مشـروع ایـران را در خلـیج فـارس و خاورمیانـه بـه      
خصوص افزایش قـدرت ایـن کشـور بعـد از     منطقه و بههاي ایران درطلبیسعودي نگران قدرت و جاه

ایـن دو کشـور در خصـوص    . اي احتمـالی آن اسـت  افزارهـاي هسـته  سقوط صدام و همچنـین جنـگ  
ُقدرت نرم ایـران نیـز بهتـرین تجلـی را در     هاي سیاسی و حکمرانی نیز تضاد دارند همچنینایدئولوژي

هاي بسیاري را در جهان اسـالم و منطقـه از   ها و ذهنایران قلب. اسرائیل داشته است–اختالف اعراب 
وسـیله  بـه افکـار عمـومی ایـن برداشـت را    . طریق مواجهه و تقابل با اسرائیل و غرب تسخیر نموده است

خصـوص بـر سـر    بـه (شکل داده است که ایران تنها کشور اسالمی است که در مقابل اسرائیل و غرب 
از طـرف دیگـر سیاسـت خـارجی عـراق در      (Shabaneh, 2013: 3-4). ایسـتاده اسـت  ) مسـئله فلسـطین  

قـبالً  وزیـر وقـت عـراق نـوري المـاکی      نخسـت . منطقه بیشتر از هر کشور دیگري با ایران همراه اسـت 
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نمودن انتقال تسلیحات ایـران بـه خـاك سـوریه از طریـق قلمـرو و       حمایت خویش را از ایران با میسور
(Larrabee and Nader, 2013: 12). فضاي هوایی عراق  اعالم نموده بود

کنند که با استفاده از بحران کنـونی، سـوریه   هاي خلیج فارس تالش میدر همین راستا دولت
. اي ایران هدایت کننـد کردن از صف متحدان منطقهرا به سمت دوري از تهران و درنتیجه خارج

س در منطقه اخالل ایجاد نمایـد  اهللا لبنان و حما، حزبتواند در محور ایران، سوریهاین تالش می
خصـوص رهبـران عربسـتان سـعودي و     به. اي را به ضرر ایران در منطقه تغییر دهندو موازنه منطقه

تواند قدرت شیعیان عـراق را  آمدن یک رژیم دوست در سوریه، میقطر باور دارند که روي کار
هـا را در مقابـل   اي آنیک منطقهکه به ایران نزدیک هستند، محدود نماید و درنتیجه وزن استراتژ

هـاي خلـیج   توانـد بـه تقویـت پیونـد دولـت     همچنین تغییر رژیم در سوریه می. ایران افزایش دهد
پیمانان خود در لبنان که ازنظـر روابـط اقتصـادي، سیاسـی و نظـامی در مقابـل محـور        فارس با هم

(Hassan, 2013: 17-18). اهللا لبنان و بشار اسد قرار دارند،کمک کنندحزب

هـاي  هـاي سـنی سیاسـت   در ارتباط با بحران کنـونی عـراق، دولـت عربسـتان هماننـد سـایر دولـت       
آمدن بحـران داعـش شـده، سـرزنش     وجودوزیر سابق عراق را که منجر بهانداز ضد سنی نخستتفرقه

سـبت بـه بحـران    در حال حاضر نیـز رویکـرد دولـت عربسـتان ن    (Reuters, 16 June 2014). کرده است
از یک طرف عربستان سعودي علیه دولت اسـالمی عـراق   . کنونی عراق و دولت اسالمی دوپهلو است

، طـرف دیگـر  و از(Daily Star (Lebanon), 25 September 2014)گیري نمـوده  موضع) داعش(و شام 
ي وابسـته بـه دولـت    هـا طور که شایعه است، افراد سعودي و احتمـاالً دفتـر  هاي رسیده آنبنا بر گزارش

ایـن رویکـرد   (BBC News Online, 19 June 2014).کننـد مـی داعـش هـاي چشـمگیریی از   حمایـت 
ولـی درنهایـت آمـال نهـایی     . هاي قطر و امارات متحـده عربـی نیـز وجـود دارد    دوپهلو در مورد دولت
ختار سیاسـی  شـدن هژمـونی سیاسـی شـیعیان در سـا     کشیدهچالشها در عراق، بهاستراتژیک این دولت

.عراق و درنتیجه تغییر موازنه به سود خویش و به ضرر شیعیان و ایران است

(JDP)ترکیه؛ افزایش وابستگی امنیتی به مجموعه امنیتی خاورمیانه تحت رهبري 

)انبساط مرزهاي بیرونی مجموعه امنیتی(
بازیگري بسـیار  آنکارا در طی دهه گذشته با یک تغییر جهت چشمگیر از سنت کمالیستی، به 

تا قبل از بهـار عربـی و  ) Taspinar, 2012: 127(. مهم و فعال در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است
ــتراتژي       ــه اس ــه ب ــا توج ــعه ب ــدالت و توس ــزب ع ــت ح ــوریه، دول ــیان در س ــاز شورش تاخــت و ت

رساندن مشکالت با همسایگان، تغییر روابطـش را بـا دمشـق از لبـه جنـگ بـه یـک رابطـه         صفربه
هـا در سـوریه، ترکیـه    ولی بعد از شروع شـورش (Yilmaz, 2013: 67)نزدیک مدیریت کرده بود
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با وضعیت جدیدي مواجه شده که نیـاز بـه بـازبینی روابطـش بـا همسـایگان و بخصـوص سـوریه         
.دچار بحران داشت

. دتوان در قالب سه فاز مـورد بررسـی قـرار دا   طور کلی سیاست ترکیه را در قبال سوریه میبه
در روزهاي اول شورش در سوریه، ترکیه امیدوار به حفظ روابط رو بـه رشـد خـویش بـا دمشـق      

در همـین  . و گفتگو بین مخالفان و رژیم اسد صورت گیـرد تقویتبود به شرط آنکه اصالحات 
ترکیه سعی کرد اسد را بـراي انجـام اصـالحات و اقـدامات الزم     2011راستا از مارس تا سپتامبر 

کـه اسـد هـیچ قصـدي بـراي انجـام       ولی ازآنجایی. این بحران را حل کند، متقاعد نمایدکه شاید 
در مرحله بعد ترکیه عناصـر  . دار نداشت، سیاست ترکیه به تغییر رژیم تغییر یافتاصالحات معنی

. ها اجازه داد که در ترکیه سـاکن و سـازماندهی شـوند   اپوزیسیون سوریه را تقویت نمود و به آن
کنار رفتن اسد از قـدرت بـراي حـل ایـن بحـران ضـروري       معتقد استاضر نیز آنکارا در حال ح

صـورت اساسـی بـا منـافع     ، رهبران ترکیه بر این باورند که اسـد بـه  (Yilmaz, 2013: 67-68)است 
دادن بــه خشــونت از طریــق رفــورم سیاســی المللــی بــراي پایــانهــاي بــینترکیــه و دیگــر تــالش

طـور  نین به این نتیجه رسید که تداوم حمایـت بـراي رژیمـی کـه بـه     ترکیه همچ. ناهماهنگ است
توانـد بـه   مـی ، شدههاي مردمش معرفیمثابه یک رژیم گستاخ در مقابل خواستهکلی در منطقه به

درنهایـت ترکیـه بـا اسـتراتژي     ) Sharp and Balanchard, 2012. (پرستیژ ترکیه ضـربه وارد نمایـد  
رژیم جدیدي در سوریه است که ازنظر پیونـدهاي اسـتراتژیک و   گیريتغییر رژیم به دنبال شکل

رویکـرد  . تـر باشـد تـا ایـران    هاي نظامی، سیاسی، اقتصادي و دیپلماتیک به ترکیه نزدیکحمایت
شود، بلکـه ترکیـه در بحـران کنـونی عـراق نیـز سـعی بـر         ترکیه تنها به بحران سوریه محدود نمی

.در تقابل با ایران داردخصوص افزایش وزن استراتژیک خویش به
آنکـارا  .شـود یک مانع بر سر راه منـافع سیاسـی ایـران در عـراق محسـوب مـی      درواقع ترکیه 

دو تمایل به اینکه عراق تبدیل به یک دولت موکل بـراي ایـران باشـد، نـدارد و در همـین راسـتا       
. انـد نمـوده هاي سیاسی مخالف در طول انتخابات پارلمانی گذشته عراق حمایتکشور از بلوك

(Larrabee and Nader, 2013: 12-13)  از طرف دیگر روابط ترکیه با دولت مرکزي در بغداد بعـد
نـوري المـالکی پیونـدهایش را بـا     ) وقـت (وزیـر  زیرا نخست. از اقدامات مالکی به تیرگی گرایید

ه کـردن  تـالش مـالکی بـراي کوتـا    همچنین . نشینی ایاالت متحده تقویت نمودایران بعد از عقب
ها معطـوف بـه ایـن بـوده     درواقع ترس ترك. ها روابط را با آنکارا بغرنج کردنفوذ کردها و سنی

توانـد خطـر بازگشـت  نـوعی از     هـا مـی  هـا و سـنی  که تـالش مـالکی بـراي کـاهش نفـوذ تـرك      
همراه بیـاورد و منجـر بـه اضـمحالل عـراق      اتفاق افتاده بود به2007و 2006گرایی را که در فرقه

ــه  ه ــا بــ ــراه بــ ــتمــ ــود     دســ ــراق شــ ــمال عــ ــا در شــ ــل کردهــ ــتقالل کامــ ــدن اســ .آمــ
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(Larrabee and Nader, 2013: 12-13)      تـوان  در همـین راسـتا و متـأثر از فراینـدهاي گذشـته مـی
.گیري منازعات در عراق درك نمودرویکرد ترکیه را بعد از شکل

ساخت جدید الگـوي  (طلبی ایرانیهاي درون ائتالفی ائتالف ضد توفقماهیت رقابت
)هاي عربی خلیج فارسدولت–دوستی و دشمنی در کنار منازعه ایران 

شـاید فـرض شـود کـه     . سادگی دوجانبه نیستمحورهاي تقابل در منازعات سوریه و عراق به
اي چنـد سـال   توانند هدف مشترکی در خیزش منطقـه هاي مختلف میگرایان سنی از جناحاسالم

المسـلمین و  هـا، اخـوان  سـعودي . اما منازعه سوریه یک مورد خاص اسـت گذشته وجود بیاورند،
هـاي جهـادي القاعـده و    ها ازجمله حزب عدالت و توسعه در ترکیـه، سـلفی  اي آنمتحدان منطقه

ها بر سر یک اختالف که چه نقـش سیاسـی از اسـالم بایـد در     هاي سنیوابستگانشانو دیگر گروه
از یـک چهـارچوب خـالص    (Gause, 2014: 16).انـد زعـه جهـان سـنی حـاکم باشـد، درگیـر منا     

گرایی، اخوان المسلمین و عربسـتان سـعودي بایـد اتحـاد نزدیکـی علیـه ایـران شـیعی داشـته          فرقه
جمهـور منتخـب   ترین حامی کودتاي نظامی که رئـیس ها بزرگاما در نقطه مقابل سعودي. باشند

، رسـماً عربسـتان سـعودي اخـوان     2014ارس در مـ . اخوان المسلمین مصر را برکنار کـرد، بودنـد  
هـاي تروریسـتی   عنوان سازمانالمسلمین، القاعده و وابستگانش و دولت اسالمی عراق و شام را به

هـا بـه   اعتمـادي سـنی  رسـد بـی  نظر مـی اي، بهفرقه-اي در این پنداشت منازعه منطقه. معرفی کرد
در نقطـه مقابـل حمایـت    (Gause, 2014: 16).هـا بـه شـیعه اسـت    اعتمادي آناندازه بیهمدیگر به

.ها را افزایش داده استهاي این رقابتترکیه و قطر از اخوان المسلمین پیچیدگی

هـاي  آلماهیت رقابت عربستان و ترکیه؛ تالش براي رهبري جهـان اسـالم بـا ایـده    
اسالمی متفاوت 

اي ایـران  موازنـه منطقـه  درواقع آنچه ترکیـه و عربسـتان را بـا وجـود اهـداف مشـترك یعنـی       
عنوان دو رقیب در تحوالت بهار عربـی و منازعـات داخلـی سـوریه و عـراق روي درروي هـم       به

حمایـت خـویش در دوره گـذار    قرار داده است، رقابت بر سر گسترش ایدئولوژي اسالمی مورد
. کنونی است

دموکراتیـک  شـده و  موضوع واقعی این است که حزب عدالت و توسعه کـه دولتـی انتخـاب   
در همین راستا یک حکومـت قـانونی را کـه در    . گیردمیاست، دموکراسی و اسالم را باهم دربر

آن اشخاص غیرنظـامی بـر نخبگـان نظـامی در رأس حکومـت برتـري دارنـد و همـراه بـا توسـعه           
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کـه از محبوبیـت و   ) Duran and Yilmaz, 2013: 152. (اقتصادي است، به نمـایش گذاشـته اسـت   
بـه همـین دلیـل ترکیـه در مقـام      . م باالیی در جهان اسالم و خاورمیانـه برخـوردار اسـت   قدرت نر

دانـد، تحـت دولـت حـزب عـدالت و توسـعه       کشوري که خـود را پـل دموکراسـی و اسـالم مـی     
Duran and(. دگـرا را در منطقـه بـه سـمت مـدل ترکیـه دار      هـاي اسـالم  درخواست جذب گروه

Yilmaz, 2013: 151 (ل، نظم اسالمی عربستان سعودي یک پادشـاهی سـلطنتی را بـا    در نقطه مقاب
کـار کـه در تعلیمـات وهـابی ریشـه دارد، بـاهم ترکیـب        یک قانون شرعی بیش از اندازه محافظه

همچنـین  . شـود ازنظر این رژیم، عمل اعتراض علیه پادشاهی سلطنتی گناه محسـوب مـی  . کندمی
پـس  (Unver Noi, 2014: 94). کنـد این حاکمان میدکترین وهابی مسلمانان را ملزم به اطاعت از 

گرا همراه با حکومت انتخـابی  برخورد دو دیدگاه متضاد از اسالم یعنی اسالم دموکراتیک غرب
کـار یعنـی حمایـت بـدون قیـد و شـرط از حکومـت غیرانتخـابی         و قانون اساسی و اسالم محافظه

ربستان و ترکیه را در شرایط انتقـالی مجموعـه   تواند تقابل عناپذیر است و در آینده نیز میاجتناب
.امنیتی خاورمیانه افزایش دهد

رقابت قطر و عربستان؛ رقابت براي افزایش نفوذ در منطقه
منزلـه بـازیگري   هاي سیاسی را بـراي تثبیـت خـود بـه    فرصت2011هاي عربی قطر در خیزش

ولوژیک درازمـدت بـا اخـوان   دوحـه بـا توجـه بـه پیونـدهاي ایـدئ      . اي  فـراهم دیـده اسـت   منطقه
المسـلمین در آینـده   گرایی چون اخوانالمسلمین، بر این باور بوده است که وفاداري متحد اسالم

منــافع قطــر را ضــمانت خواهــد کــرد؛ درنتیجــه قطــر حمــایتش را از اخــوان در شــرایط انتقــالی   
بـه همـین دلیـل    و (Khatib, 2014: 4)کشـورهاي  مصـر، تـونس، یمـن و لیبـی افـزایش داده بـود        

در مصـر،  . هـاي سـنی ظهـور نمـوده اسـت     هاي حائز اهمیتـی بـین قطـر و سـایر دولـت     کشمکش
.اندالمسلمین به زندان محکوم شدهخاطر کمک به اخوانهاي قطري شبکه الجزیره بهژورنالیست

(Al-Jazeera, 23 June 2014)د گران در خلیج فـارس بـر ایـن باورنـ    در نقطه مقابل، بعضی تحلیل
اي اسـت کـه در آن ترسـی از    که سیاست عربستان و امارات بر اساس وحشت از یک جو منطقـه 

نشدن قدرت ایران و چرخش ایاالت متحده از حمایـت  ، کنترلوسیله اسالم سیاسیشدن بهاحاطه
یکـی از ایـن تهدیـدها    (Cook and Etal, 2014: 9-10). اي وجـود دارد از متحداي قـدیمی منطقـه  

است که بـا توجـه بـه دیـدگاه انتخـابی و قـانون       ) حمایت قطرگروه مورد(المسلمینانگروه اخو
کـار عربـی ازجملـه عربسـتان و امـارات      هاي محافظهتواند مشروعیت رژیمها میگراي آناساسی

. چالش بکشدمتحده را به
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هااي خارج از ائتالفجو منطقهبازیگران منفعت) پ
رساندن منافعنده منطقه و تالش براي به حداکثراسرائیل؛ ابهام در وضعیت آی

در . براي تجزیه و تحلیل استراتژي اسرائیل در قبال بحران سوریه بـا دو روایـت مواجهـه هسـتیم    
اي مواجه بـوده کـه توانسـته اسـت     شدهتعبیر اول، اسرائیل در چند دهه گذشته با یک دشمن شناخته

ي جوالن را محفـوظ نگـاه دارد ولـی بـا یـک تغییـر در       هاشرقی اسرائیل یعنی بلنديمرزهاي شمال
. عنوان گروه مخالف، ایـن اطمینـان از بـین خواهـد رفـت     ها بهحکومت یعنی آمدن جهادي و سلفی

اهللا در منطقـه  تواند سوریه را از صف متحدان ایـران و حـزب  در تعبیر دوم، تغییر رژیم در سوریه می
اهللا در مقـام دشـمنان اسـتراتژیک اسـرائیل در     یـران و حـزب  اي اخارج نماید و درنتیجه نفوذ منطقـه 

دهد که اسرائیل  موقعیـت خـودش را   تر نشان میهرحال بررسی دقیقبه. منطقه کاهش خواهد یافت
داند ولـی تمـایالت   ناپذیر میسنجد و هرچند که  ادامه این بحران را اجتنابدر ارتباط با پیامدها می

(Reider, 2013: 41). نمایـد مکان و زمانی که متناسب بداند حفـظ مـی  مداخله جویانه خویش را در 

دهد ولی نگران این موضوع اسـت  رفته اسرائیل آلترناتیو تغییر رژیم را در سوریه ترجیح میهمروي
درنهایـت اسـرائیل امیـدوار اسـت کـه یـک رژیـم        . که جانشین رژیم بشار اسد چـه حکـومتی باشـد   

ید، اما داراي نفوذي محدودشـده باشـد و از جریـان ضـد اسـرائیلی در      سکوالر در سوریه سرکار بیا
صـورت  هرحـال اسـرائیل بـدون تغییـري بـزرگ، سـعی دارد کـه بـه        بـه . جهان عرب حمایت ننماید

هایی را براي ظهور بازیگري که در آینده پیامدهاي مثبتی بـراي اسـرائیل داشـته باشـد،     مدبرانه کانال
هـاي خلـیج فـارس بعضـی از     ا همسایگانی مانند اردن، ترکیه و دولتآورد و همچنین ببه وجود می

صـورت یـک   کنـد کـه منحصـراً بـه    بنـابراین اسـرائیل سـعی مـی    . اهدافش را مشترکاً پیگیري نمایـد 
(Rabinovich, 2012: 1). تماشاگر در بحران سوریه نباشد

در منطقـه را جامـه   تواند یکی از اهداف استراتژیک اسـرائیل  طور کلی وضعیت موجود میبه
منزله یکی از قدرتمندترین تهدیدهاي همسایه بـراي اسـرائیل، در یـک    اهللا بهحزب. عمل بپوشاند

ایـران  . نزاع خونین فرورفته و عالوه بر ضعف کلی با تضعیف  مشروعیت نیز مواجـه خواهـد شـد   
اي ه دلیل شـکافه هاي مختلف مادي و معنوي مواجه بوده و بنیز در حال حاضر در سوریه با هزینه

درواقـع همـه   . اي در منطقه و حمایت از رژیم علوي با کاهش قدرت نرم مواجه شـده اسـت  فرقه
المللـی  از طـرف دیگـر توجـه بـین    . دادن اسـت این تحوالت به هزینه ایران در منطقه در حـال رخ 

ه توجـه  بحران سوریه معطوف شده و مسائل غـزه و کرانـه غربـی بـه حاشـی     اي بهصورت فزایندهبه
در ارتباط با بحران عراق نیـز بایـد عنـوان کـرد کـه      (Reider, 2013: 41-42). المللی رفته استبین

اسرائیل به چالش کشیده شـدن هژمـونی شـیعیان در سـاختار سیاسـی عـراق را کـه از محورهـاي         
توانـد منـافع اسـتراتژیک   زیـرا ایـن رونـد مـی    . دهـد اي ایران است ترجیح مـی اساسی نفوذ منطقه
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توانـد تهدیـدي بـراي    ولی در درازمدت ایدئولوژي دولت اسالمی مـی . اسرائیل را برآورده نماید
.شوداسرائیل در منطقه باشد، درنتیجه داستان سوریه در عراق براي اسرائیل تکرار می

گروهی در سوریه تا ائتالف در مقابل تهدید دولت اسالمی کردها؛ از رقابت درون
اي یعنـی  تواند بدون نگاه وسیع به دو قدرت مرکزي منطقهسوریه نمیهاي کردي درسیاست

هـر دو قـدرت مرکـزي در    . اي کردستان و حـزب کـارگري کردسـتان درك شـود    دولت منطقه
براي نفوذ در مناطق کردنشین سوریه که کنترل بشـار اسـد بـر    سبقتزمان بحران سوریه در حال 

هـاي بـارزانی و طالبـانی در اقلـیم     گفـت کـه رقابـت   توانطور کلی میبه. آن ضعیف شده، بودند
در مقابل حمایـت بـارزانی از   درواقع . خودمختار کردستان به بحران سوریه نیز سرایت نموده بود

شوراي ملی کردي، حزب واحد دموکراتیک توسط مخالف بارزانی یعنی طالبـانی موردحمایـت   
گیـري دولـت اسـالمی در    یعنـی شـکل  ولی تحوالت بعـدي  ) Bechev, 2013: 55-56. (بوده است

شدن منافع و قلمرو کردها در منطقه، کردها را در مقام یکـی از بـازیگران   عراق و سوریه و تهدید
هـا نیـز از   هاي درونی آناي دخیل در منازعات با معادالت جدیدي روبرو ساخته که رقابتمنطقه

طـرف قلمرویـی کـه    ه دولت اسالمی بـه شدنیروهاي هدایتبه همین دلیل وقتی.اندآن متأثر شده
اي ي کردند، دولت منطقـه شد در نزدیکی آگوست پیشروترل میمرگ کنوسیله نیروهاي پیشبه

واقـع بعـد از   در(Katzman and Etal, 2014: 4). کردستان با چالش و شوك عظیمی مواجـه شـد  
ا، کردها سعی نمودنـد در  اي کردهظهور دولت اسالمی و تهدید آن فراروي قلمرو و منافع منطقه

قالب یک ائتالف در مقابل دولت اسالمی قرار گیرنـد، ائتالفـی کـه در خـط مقـدم آن نیروهـاي       
.اندقرار گرفته» مرگپیش«موسوم به 

اي بازیگران فرامنطقه)چ
صـورت اساسـی   که به) ایاالت متحده و روسیه(اي در این بخش رویکرد دو بازیگر فرامنطقه

ها به تحوالت جدید مجموعه امنیتی خاورمیانـه افـزایش یافتـه اسـت، بررسـی      یتی آنوابستگی امن
تواننـد در جریـان   هاي بزرگ مـی عنوان قدرتخواهد شد، هرچند که چین و اتحادیه اروپا هم به

هـا بـه تحـوالت کنـونی     منازعات اخیر در مجموعه امنیتی ورود نمایند، ولی وابسـتگی امنیتـی آن  
مراتـب کمتـر اسـت و    توجه به مجموعه امنیتی در مقایسه با آمریکـا و روسـیه بـه   براي ورود قابل

.  گیرددرنتیجه خارج از دایره بررسی قرار می
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اي بلندمدت در راستاي هژمونی گراییآمریکا؛ موازنه منطقه
انــدازه انتقــاد بــه انتقــاد بــه تنــاقض در سیاســت خــارجی کنــونی ایــاالت متحــده در خاورمیانــه بــه 

از یـک طـرف ایـاالت متحـده از اتحـاد ایـران و       . خـورد ارادگی این کشور در منطقه به چشـم مـی  بی
کنـد،  کنند، تا حـدي حمایـت مـی   دولت عراق علیه شورشیان مسلمان سنی که نقش مهمی را بازي می

ولی از طرف دیگر مخالف اتحاد ایران با دولت بشـار اسـت و از شورشـیان سـنی علیـه ایـران حمایـت        
در پاسخ به ایـن ابهامـات بایـد اسـتدالل کـرد کـه ایـن ناسـازگاري و عـدم همـاهنگی شـاید            . ایدنممی

. صورت جدي متصل به منازعات ایران و عربستان در منطقـه نیسـت  منافع آمریکا به. انگیز نباشدتعجب
تـیم  . اندازه تهـران و ریـاض بـراي واشـنگتن مهـم نیسـت      کند بهاینکه چه کسی بر سوریه حکومت می

کند که فراتر از جنگ سـرد جدیـد در منطقـه    اجرایی اوباما ترتیبی از اهداف را در خاورمیانه دنبال می
(Gause, 2014: 23). باشنداست و درنتیجه این اهداف با همدیگر سازگار می

ــی  ــت ب ــین حمای ــن   همچن ــل داعــش در ژوئ ــت مــالکی در مقاب ــگ امریکــا از دول 2014درن
انگیز نیست که دولـت امریکـا   بنابراین تعجب. سلفی در منطقه استهايدهنده خطر جهادينشان

در مقایسه با عربسـتان سـعودي در برخـورد بـا مخالفـان در سـوریه ماننـد القاعـده و وابسـتگانش          
عربسـتان سـعودي در مقایسـه بـا امریکـا بـا       . تـر باشـد  ، محتاط...)جهاد النصره، دولت اسالمی و (

توانـد در درازمـدت بـه    کنار خواهد آمـد، هرچنـد ایـن مسـئله مـی     تر مسلمانان سنی مبارز راحت
واشنگتن تمایل دارد که اسد از قدرت برود، امـا بـه ایـن    . امنیت داخلی عربستان ضربه وارد نماید

. هایش تحت تأثیر عناصر سلفی در منطقـه قـرار نگیـرد   مسئله توجه دارد که منافع بلندمدت منطق
اي ایـران دارد امـا نـه بـه قیمـت افـزایش نقـش        اهش نفـوذ منطقـه  به عبارتی واشنگتن تمایل به کـ 

کـه در درازمـدت هژمـونی سیاسـی ایـدئولوژیک      (هاي سـلفی در قالـب دولـت اسـالمی    جهادي
هـاي  منزلـه ناسـازگاري سیاسـت   آنچـه دیگـران بـه   ). امریکا را در منطقه به خطر خواهد انـداخت 

تنهـا شـامل   این عمل تـوازن نـه  .اي استافع منطقهبینند درواقع توازن مندولت اوباما در منطقه می
تـر دولـت امریکـا را کـه اجتنـاب از      شـود، بلکـه منـافع سیاسـی وسـیع     اي امریکـا مـی  منافع منطقه

(Gause, 2014: 24). کنـد اي است، برآورده مـی هاي خاورمیانهدر دیگر جنگدرگیري گسترده

متحـده در منطقـه مبتنـی بـر     کـالن ایـاالت  در پایان باید استدالل کرد کـه رویکـرد و اسـتراتژي   
یکـی از  (نظـامی و اقتصـادي   –ایـدئولوژیکی، امنیتـی   -گانـه سیاسـی  گرایی در ابعاد سـه هژمونی

.است) محورهاي آن تضمین انتقال آزاد انرژي از خاورمیانه به جهان غرب صنعتی است

اي آمریکاروسیه؛ تالش براي موازنه منطقه
اي را به منظور احیا و تقویـت نقـش خـود در مقـام     هاي عمدههاي اخیر تالشروسیه در مهر و موم
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قدرتی جهانی انجام داده و از عضویت دائم در شوراي امنیت به شکلی فعاالنه براي حفظ چنـین نقـش   
,Nikitin). جهانی استفاده نموده است اي، روسیه در پی ایـن اسـت کـه    در بعد اهداف منطقه(1 :2012

هـا  آن. حسـاب آورده شـود  بایست در منطقه بـه هم در خاورمیانه باقی بماند و جایگاهش میبازیگري م
معتقدند که رفتن اسد منجر به متحدشدن سوریه با ترکیه و غرب در منطقه یا رفـتن سـوریه در آشـوب    
و جنگ طوالنی خواهد شد که در هر دو وضعیت، روسیه یک متحد قابل اتکـا را در منطقـه از دسـت    

سـوریه در  - هـاي دوسـت خـود یعنـی ایـران     ها نگران فروپاشـی محـور رژیـم   افزون بر آن. د دادخواه
,Gorenbury). انـد راسـتاي موازنـه حضـور غـرب در منطقـه      روسـیه محاسـبه کـرده اسـت     (3-4 :2012

اي از سـوي  پذیري بیشتر آن بـراي حملـه  تواند ایران را ضعیف و منزوي و باعث آسیبسقوط اسد می
رسد شکست دیگري در مفهومی دومینـویی باشـد   نظر میپس سوریه به. ل یا ایاالت متحده شوداسرائی

از طـرف  (Nizameddin, 2012: 7-8)که بعد به سمت حاشـیه جنـوبی روسـیه ادامـه پیـدا خواهـد کـرد        
ویـژه سـوریه،   شـده مسـکو در لیبـی و بـه    هاي حمایـت دیگر حمایت عربستان سعودي از مخالفان رژیم

تنهـا در  گـراي سـنی نـه   قدیمی مسـکو از عربسـتان سـعودي را در مقـام حـامی نیروهـاي اسـالم       تصویر 
,Katz). خاورمیانه بلکه در داخل روسیه تقویت نمود جمهـور اسـد و   به همین دلیل، رئـیس (2-5 :2013

شـوند و کـرملین   منزله لنگرگـاه ثبـات علیـه شورشـیان افراطیـون سـنی تصـور مـی        رژیم سکوالرش به
:Fix, 2012). وسـیله مداخلـه خـارجی شـود    است که مانع سـرنگونی رژیـم اسـد بـه    مصمم از منظـر  (1

دیگر، دولت فعلی سوریه در حال حاضر کاري ویژه و اصلی با سوریه دارد و آن، پرستیژ یـک پایگـاه   
. دریــایی در بنــدر طرطــوس اســت کــه آخــرین پایگــاه روســیه وراي مرزهــاي شــوروي پیشــین اســت

(Galpin, 2012: 5) اي برخـوردار اسـت  دسترسی استراتژیک روسیه به دریاي مدیترانه از اهمیت ویـژه .
اش زیرا روسیه به دنبال گشودن راهی به سمت اقیانوس هند و تأمین امنیت بیشتري براي جبهـه جنـوبی  

وسیله اعضاي اتحاد طرفـداران غـرب درون کشـورهاي    شدن بهدرواقع به دلیل احساس محاصره. است
,Kervtz). ود، مسکو در صدد فرار از محاصره و یافتن متحدانی در جنوب کشـور خـویش اسـت   سهم

2010: 5)

نتیجه
سوریه و عـراق منجـر بـه شـکنندگی دولـت و      هايبحراندهد هاي این پژوهش نشان مییافته

در بعد روابط دولـت بـا دولـت، ایـن     . هاي معارض شده استدرنتیجه منازعات داخلی بین گروه
اهللا گیري یک الگوي تقابل دوجانبه بین ائتالف ایران، رژیـم اسـد، حـزب   ازعات منجر به شکلمن

در ) حـامی وضـع موجـود   (لبنان و تا حدودي دولت عراق با هژمونی شیعیان در سـاختار سیاسـی  
اي به ضرر ایـران  اضافه ترکیه شده که به دنبال تغییر موازنه منطقههاي سنی عرب بهتقابل با دولت
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ز طریق تغییر رژیم اسد و همچنین در مرحله بعـد تضـعیف هژمـونی شـیعیان در سـاختار سیاسـی       ا
هـاي  هاي استراتژیک ایران با دولـت در این میان عالوه بر بازسازي و تقویت رقابت. عراق هستند

هـاي سـنی ازجملـه عربسـتان     خلیج فارس، یک الگوي جدید از رقابت درون ائتالفی میان دولت
اي ترکیه از یک طرف و از طرف دیگر عربستان با قطر بر سر رقابت براي نفوذ منطقـه سعودي با 

و همچنین اختالف بر سر نوع شایسته نقش اسالم در آینـده منطقـه، بـه سـاخت اجتمـاعی منطقـه       
.افزوده شده است

در سطح تعامل مجموعه امنیتـی خاورمیانـه بـا منـاطق همسـایه، ایـن منازعـات باعـث جـدایی          
از مجموعه امنیتی بالکان و ترکیه و ورود کامل ترکیه به مجموعـه امنیتـی خاورمیانـه شـده     ترکیه 

ولی این بحران نتوانسته بازیگران مهم مجموعه امنیتی جنوب آسیا ازجمله هنـد و پاکسـتان   . است
در سـطح تعامـل مجموعـه امنیتـی     . هاي امنیتی جدید درگیر نمایـد صورت اساسی در پویشرا به

ه با مجموعه امنیتی قفقاز و آسیاي مرکزي، با وجود حضور چشـمگیر مبـارزان خـارجی    خاورمیان
از کشورهاي این منطقه در این منازعـات، ایـن کشـورها حضـور درخـور تـوجهی  در منازعـات        

در . هاي امنیتی منطقه دخیـل بـوده اسـت   مثاب قدرتی جهانی در پویشاند و فقط روسیه بهنداشته
و ) عنـوان ابرقـدرت  بـه (انی، این منازعات باعث افزایش حضـور امریکـا   سطح تعامل با سطح جه

عنوان قدرت جهانی در مجموعه امنیتی خاورمیانه شده اسـت، ولـی هرچنـد کـه چـین و      روسیه به
صـورت اساسـی در   توانند به نتیجه و فرایند این منازعات حسـاس باشـند، امـا بـه    اتحادیه اروپا می

.اندر نشدههاي امنیتی منطقه درگیپویش
ازنظر تأثیر این منازعات بر تکامل مجموعه امنیتی، این منازعات باعث ادغام دو زیرمجموعـه  

. هاي امنیتی دو زیرمجموعـه بـاهم شـده اسـت    دلیل اتصال فزاینده پویششامات و خلیج فارس به
عنوان یک عضو از زیرمجموعه خلیج فـارس و سـوریه در مقـام یـک عضـو از     منازعات عراق به

هـم افـزایش داده   هاي امنیتی بازیگران دو زیرمجموعه را بهشدت وابستگیزیرمجموعه شامات به
گرفتـه اسـت  کـه    تـی شـکل  هـاي امنی هـا وپـویش  است و درنتیجه یک هسته مشـترك از رقابـت  

هرچنـد در منازعـات قبلـی ماننـد اعـراب و      . هـا قائـل شـد   مرز جدایی میان زیرمجموعـه توان نمی
هـاي امنیتـی بـه میـزان     سرریزها وجود داشت، ولی براي اولین بار هسته اصلی پـویش اسرائیل این 

زمـان بـه   توجهی در هر دو زیرمجموعه متمرکز شده و تمام بازیگران هر دو زیرمجموعه هـم قابل
صـورت بهـار عربـی    با وجود اینکه ابتدا بحران به. اندهاي امنیتی شدید درگیر شدهدلیل وابستگی
و سـپس زیرمجموعـه   ) مصـر و سـوریه  (بـه زیرمجموعـه شـامات    ) تـونس (ه مغرب از زیرمجموع
صـورت اساسـی در   سرریز شد، ولی در ادامه زیرمجموعه مغرب بـه ) بحرین و یمن(خلیج فارس

پـس  . هـا مشـارکت داشـته باشـد    این منازعات درگیر نشده که بتواند در ادغـام ایـن زیرمجموعـه   
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شـامات و مغـرب   -میانه را به دو زیرمجموعه خلـیج فـارس  توان ساختار مجموعه امنیتی خاورمی
. بندي نمودتقسیم

در ) در قالـب الگوهـاي دوسـتی و دشـمنی    (از طرف دیگر باید به تغییر در ساخت اجتمـاعی  
صـورت کلـی ایـن منازعـات منجـر بـه یـک گـذار         بـه . مجموعـه اشـاره کـرد   ادغام ایـن دو زیـر  

اسـرائیل بـا عناصـر    –اسرائیل و جبهه مقاومـت  -رابصورت اساسی از منازعه اعایدئولوژیک به
ناسیونالیسم عربی و اسالم به سمت ساخت اجتمـاعی منازعـات درون گفتمـانی اسـالمی ازجملـه       

هاي متفاوت از نقش شایسته اسالم سنی میان بـازیگران درون  سنی و تقابل دیدگاه–منازعه شیعه 
از طـرف دیگـر نتیجـه ایـن     . با عربسـتان شـده اسـت   ائتالفی سنی ازجمله عربستان با ترکیه و قطر 

ها در فراینـد  سود هر کدام از این ائتالف-اي را به هزینهتواند قطبش و موازنه منطقهمنازعات می
در بعد تکامل بیرونی مرزهاي مجموعه امنیتی بایـد عنـوان   . ادغام این دو زیرمجموعه تعیین نماید

ورود کامـل ترکیـه بـه مجموعـه امنیتـی خاورمیانـه در       هـاي امنیتـی و  کرد که افـزایش وابسـتگی  
.شامات، باعث انبساط مرز مجموعه امنیتی خاورمیانه شده است-زیرمجموعه خلیج فارس
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