ماهیت اتحادها در خاورمیانه؛ قدرت یا هویت؟
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الهام رسولی ثانیآبادی

چکیده
سؤال اصلی این مقاله آن است که ماهیت اتحاد و ائتالفها در خاورمیانه به عنوان یکی از
مهمترین ،راهبردیترین و البته پرمنازعهترین مناطق جهان چیست؟ به عبارت دیگر ،آیا
میتوان ماهیت اتحادها در این منطقه را به مثابه ماهیت اتحادها در غرب بر اساس انسجام
هویتی و شکلگیری هویت دستهجمعی مشترک بر اساس هنجارهای تکوینی و تنظیمی
دانست؟ یا اینکه در بررسی ماهیت و علل شکلگیری اتحادهای این منطقه بایستی نقش
عوامل هویتی را بسیار کمرنگ دانست و به نقش قدرت و توازن قدرت در کنار توازن
تهدید اشاره کرد؟ در پاسخ به این سؤاالت ،استدالل و فرضیه اصلی این مقاله آن است که
بر خالف نظر بارنت ،نظریهپرداز روابط بینالملل که ماهیت اتحادها در خاورمیانه را هویت
و اشتراکات هویتی میداند ،ماهیت اتحادها در این منطقه بر اساس مصلحت دولتها بوده
و ریشه در شرایط مادی و ناشی از توازن قدرت منطقهای و دفع تهدیدات بوده است.
کلیدواژهها :خاورمیانه ،اتحاد ،قدرت ،هویت ،توزان تهدید.

* عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد.
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مقدمه
خاورمیانه یکی از مناطق ژئواستراتژیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچر جهان مییباشید کیه همیین
خصوصیات این منطقه را نسبت به سایر مناطق جهان دارای اهمیت و برجستگی خاصی کیرده
است .بوزان و ویور خاورمیانه را مجموعه امنیت منطقهای 3با سه زیرمجموعه اصلی بیه شیمار
میآورند؛ زیرمجموعه شامات که مهمترین بازیگران آن اسیراییل ،سیوریه و مصیر مییباشیند،
زیرمجموعه مغرب شیامل کشیورهای شیمال آفریقیا (لیبیی ،تیون

و الجزاییر) و در نهاییت،

زیرمجموعه خلیج فارس شامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به همراه ایران و
عراق (نک .بوزان و ویور .)3311
یکی از موارد مهم در خاورمیانه ،چگونگی شکلگییری اتحادهیا و ائیتالفهیای منطقیهای
است ،اتحادها و ائتالفهایی که هم در سطوح بینادولتی درونمنطقیهای وجیود دارد و هیم در
سطوح بینادولتی بینامنطقهای ،یعنی اتحیاد و پیونید مییان دولیتهیای منطقیه بیا قیدرتهیای
فرامنطقهای .در همین راستا ،هدف اصلی این پژوهش آن است که به تحلیل ماهیت این اتحیاد
و ائتالفهای منطقهای بپردازد و این مسئله را مورد بررسی قرار دهد که آیا میتوان همصدا بیا
بارنت ماهیت این اتحادها و ائتالفها را مبتنی بر هویت و عوامل معنایی دانست ییا بایسیتی از
منظر قدرت به این اتحادها پرداخت .برای پاسیخ بیه ایین سیؤال ،در مبحی

اول بیه بررسیی

تبیینهای هویتمحور و قدرتمحور در باب چگونگی شکلگیری اتحادها در روابط بینالملل
از منظر نظریات جریان اصلی به خصوص واقعگرایان و نوواقعگرایان و نظرییات جرییانهیای
سازهانگار و معناگرا خواهیم پرداخت و در همین راستا نمونه موردی اتحادیه اروپا و ناتو را بیه
عنوان اتحادهایی که از منظر هویت و اشتراکات هویتی قابل تبیین هستند ،مطالعه خواهیم کیرد.
سپ

در مبح

دوم ،با بررسی ماهیت اتحادها در خاورمیانه با تکیه بر مطالعات میوردی و بیا

استفاده از رویکرد مقایسهای ،استدالل خواهیم کرد که منطق و ماهیت اتحادها در این منطقه که
متشکل از دولتهایی اقتدارگرا و فاقد هویتی مشترک هسیتند ،بیر عکی

ماهییت اتحادهیا در

غرب میباشد ،جایی که هویت مشترک لیبرال دموکراسی مبنای اتحاد و ائتالف منطقیهای بیوده

1. Security Complex
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و همین هویت مشترک 3است که ادراک از تهدیید مشیترک 2را نییز در مییان دولیتهیا ایجیاد
میکند .این در حالی است که در خاورمیانه ،این هویتهای متفاوت است که در قالب اتحاد و
ائتالفهای منطقهای ادراک از تهدید مشترک را ایجاد میکند.

الف .تبیینهای قدرتمحور و هویتمحور در باب شکلگیری اتحادها
نظریههای اتحاد از هر منظری که به آنها نگریسته شود ،به این مسئله میپردازند کیه دولیتهیا
برای دستیابی بهتر به اهداف خود در عصر کنونی ناگزیر به اتحاد و ائتالف با یکدیگر هسیتند،
به ویژه دولتهایی که دغدغههای امنیتی /سیاسی و اقتصادی مشترکی با یکدیگر داشته باشیند.
اتحادها در سراسر تاریخ ،پدیده محوری در سیاست بینالمللی بودهاند .در همین زمینه ،جیور
لیسکا بر این باور است که صحبت در مورد مسائل روابط بینالملیل بیدون اشیاره بیه اتحادهیا
ناقص میباشد (.)Liska 1968: 3
نظریات جریان اصلی روابط بینالملل به خصوص واقیعگراییان و نوواقیعگراییان بیر ایین
باورند که مقابله با تهدیدات مشترک یا ادراک از تهدیدات مشترک (واقعگرایی نئوکالسییک بیا
قرائت والت) منجر به ائتالف و اتحاد میان دولتها یا کنشگران اصلی نظام بینالملل میشیود.
در این نظریهها ،با الهام از نظریات اقتصاد خیرد ،نظرییه بیازیهیا و نظرییه انتبیاب عقالنیی،
دولتها به عنوان کنشگران عقالنی فرض میشوند کیه بیا محاسیبه سیود و زییان خیود و در
صورت وقوع تهدیدات مشترک بر اساس اصل مصلحت ،3برای دفع تهدیدات دست بیه اتحیاد
و ائتالف با همتایان خود که آنها نیز در معیرض چنیین تهدییدات مشیابهی هسیتند ،مییزننید.
بنابراین ،اتحاد و ائتالف در چنین نظریاتی عامل دفع تهدیید و ایجیاد موازنیه قیدرت در برابیر
تهدیدگر به شمار میرود (برای مثال نک.)Elman 2007 .
در همین زمینه ،اسنایدر از نظریهپردزان واقع گرایی نئوکالسیک بر این اعتقاد است که در
شناسایی پویشهای شکل گیری اتحادها بایستی به دو عامیل اصیلی توجیه بسییارکرد :یکیی
شناسایی ماهیت تهدید و دیگری تعیین اینکه آیا در واکنش به تهدید بایستی با دیگران متحد
1. Common Identity
2. Common Threat
3. Expediency
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شد و در این راه با چه کسی بایید متحید شید؟ در اینجاسیت کیه تصیمیم در میورد نحیوه
برساختن اتحاد و نیز انتباب متحد به محاسبه عقالیی هزینهها و قاعده هایی بستگی دارد که
عمدتاً از عوامل مادی و قدرت نظامی نسبی دولت در برابر تهدییدهای بیالقوه و ییا بالفعیل
نشأت میگیرند ( .)Snyder 1992: 83-104از نظر مرشیایمر ،اتحادهیا واکینش مقابلیهای بیه
رفتار تجاوزگرانه از طرف دولت دیگر در راستای بازداشتن تهدیید و بیشیینهسیازی قیدرت
میباشد (.)Mersheimer 2001
والتز نیز از نظریهپردازان نوواقعگرایی ساختاری ،با تأکید بر اینکه اتحادها نتیجه دسیتاوردهای
امنیتی میان دولتهاست ،بر این باور است که در نظیام آنارشییک ،دولیتهیا نیه بیه همراهیی بیا
یکدیگر بلکه به موازنهسازی در قبال یکدیگر روی مییآورنید .اتحادهیا شیکل مییگیرنید ،زییرا
دولتهای ضعیف بایستی برای مقابله با قدرتهای بزرگ بیا یکیدیگر متحید شیوند تیا در نظیام
بینالملل آنارشیک بقا یابند .از نظر وی ،اتحادها همچنین بیا تغیییر الگیوی توزییع قیدرت تغیییر
مییابند .بنابراین ،اتحادها پدیدههایی بسیار موقت به شمار میآیند که با دفع تهدیدات و بیا تغیییر
الگوی توزیع قدرت آنها نیز دگرگون میشوند (.)Waltz 1988: 615-617
والت ،از نظریهپردازان واقعگرایی نئوکالسیک ،با بییان اینکیه اتحیاد آراییش رسیمی بیرای
همکاریهای امنیتی میان دو یا چندین دولت مستقل است ،با تکیه بر نظریه تیوازن تهدیید 3بیه
جای نظریه توازن قدرت 2بر این باور است که دولتها در نظام آنارشیک بیه جیای موازنیه در
برابر قدرت و توانمندیهای اقتصادی و نظامی یکدیگر در برابر تهدیدات 3و آنچه تهدید تلقی
میکنند ،با یکدیگر متحد میشوند .بنابراین ،دولتهیا در مواجهیه بیا دولیتهیایی کیه از آنهیا
احساس تهدید دارند و دارای ویژگیهایی چون قرابیت جغرافییایی ،قیدرت نظیامی تهیاجمی،
نیات تجاوزکارانه و ایدئولوژی تهاجمی هستند ،دست به اتحاد و ائتالف بیا یکیدیگر مییزننید
(نک.)Walt 1987 .
1. Balance of Threat
2. Balance of Power

 .3تهدید به عنوان موقعیتی تعریف میشود که در آن کنشگر یا گروهی از کنشگران توانایی یا نیت تحمیل پیامید
منفی بر کنشگر یا گروهی از کنشگران دیگر را دارد (لطفیان .)371 :3391
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والت معتقد است اگرچه ترتیبات دقیق در هر اتحادی متفاوت از دیگری است ،اما اتحادها
در کل تعهدی برای حمایت متقابل نظامی در مقابل برخیی از بیازیگران خیارجی در برخیی از
شرایط ویژه است که این مسئله میتواند هم تعهدات رسمی و هم تعهدات غیر رسمی را در بر
گیرد ( .)Walt 1997: 158-160وی سپ

نظریه اتحاد و ائتالف خیود را بیا ایین سیؤال آغیاز

میکند که آیا دولتها در برابر قدرتهای تهدیدگر به استراتژی دنبالهروی روی مییآورنید ییا
علیه آنها ایجاد موازنه میکنند؟ در پاسخ به این سؤال ،وی بر آن است که رفتیار موازنیه بسییار
معمولتر از رفتار و استراتژی دنبالهروی است ،چراکیه دنبالیهروی تنهیا در شیرایط معینیی ر
میدهد ،یعنی هنگامی که آسیبپذیری دولت هدف به سیبب ضیعف در قیدرت ملیی و عیدم
دسترسی به اتحادها شدت یابد .در چنین وضیعیتی اسیت کیه دولیت میورد تهدیید موازنیه را
امکانپذیرتر از استراتژی دنبالهروی مییابد (.)Walt 1987: 29
به باور والت ،همچنین ایدئولوژی نقش تعیینکننیدهای در شیکلگییری اتحادهیا نداشیته و
اهمیت تفاوتهای ایدئولوژیکی هنگام افزایش سیط تهدیید ،کیاهش میییابید .از منظیر وی،
ایدئولوژی مشترک تنها میتواند نقش تسهیلکننده و نه تکوینکننیده در شیکلگییری اتحادهیا
داشته باشد (.)Walt 1987: 38-39
نهادگرایان لیبرال نیز با بهرهگیری از مفهوم عقل متعارف 3در زمینه چگونگی شکلگیری اتحیاد و
ائتالف میان دولتها به تحلیلهای واقعگرایان نزدیک میشوند و بیان میکنند که بیازیگران عقالنیی
به همکاری در شرایط آنارشی برای کسب سود ناشی از این همکاری ،البته تحت تأثیر و بیه واسیطه
رژیمهای بینالمللی به عنوان مکانیزمهای تنظیمکننده و اعتمادببش میان دولیتهیا روی مییآورنید
(برای مثال نک .)Wexler 2006 .بنابراین ،در هیر دو تحلییل ،مباحی
دولتها و تعریفی که از خود دارند ،کامالً از دایره بح

هیویتی و کیسیتی و چیسیتی

کنار گذاشیته مییشیود و فقیط بیه شیرایط

مادی ایجادکننده اتحاد و ائتالفهای میاندولتی پرداخته میشود؛ اتحادهایی که فقط بنا بیه مصیلحت
دولتها و دوراندیشی آنها برای مقابله با تهدییدات و ییا کسیب سیود حاصیل از همکیاری شیکل
میگیرد .در این دسته از نظریهها ،منطق حسابگری نه تنها بر تشکیل و ایجاد اتحادهیا حیاکم اسیت،
بلکه در دوام این اتحادها نیز بسیار مؤثر میباشد .به عبارت دیگر ،اتحادها در این نگیرش تیا زمیانی
بادوام هستند که منافع بازیگران ،به خصوص منافع و قدرت اقتصادی آنها را حفظ نمایند.
1. Conventional Wisdom
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در کنار این تبیینهای قدرت محور در باب چگونگی شکلگیری اتحادها و ائیتالفهیای
منطقهای و بین المللی ،نظریات معناگرا و سازهانگار روابط بین الملل بر هویت مشیترک مییان
دولت ها و اشتراکات هویتی آنها به عنوان عامل مهم قوامببش اتحادها توجه میکنند .به این
ترتیب ،این نظریهها شرایط هویتی ،معنایی و انگاره ای را جایگزین شرایط مادی و تأکید بیر
قدرت مینمایند .این تبیینهای هویتمحور ،همچنین با تکیه بر هویتهای دستهجمعی 3کیه
نه تنها به ارائه تعریفی از خود و خودیها پرداخته ،بلکه مرزهای ما را از دیگری و دیگیران
جدا می کنند ،به بررسی چگیونگی اتحیاد و ائیتالفهیا مییپردازنید .بنیابراین ،ایین هوییت
دستهجمعی و هنجارهای شکل دهنده بیه آن اسیت کیه (مثیال هنجارهیای فرهنیگ سیاسیی
دموکراسی که شکل دهنده به هویت کشورهای لیبرال دموکراسی اسیت) کیه در درون اتحیاد
رفتار مناسب را در قبال خودیها و غیر خودی ها تکوین داده و تنظیم مییکنید (بیرای مثیال
نک.)Wendt 1994: 384-396 .
با این برداشت شاید بتوان نظریه صل دموکراتیک 2کانت را نیز با قرائتی سیازهانگارانیه در
این رویکرد جای داد .به نظر وی ،حکومتهایی که دارای ویژگیهای بارز دموکراتیک هسیتند
(هویت مشترک لیبرال دموکراسی) ،میتوانند اجتماعی امن و منطقه صل را مییان خیود ایجیاد
کنند( 3نک .)Kant 2001 .در واقع ،این هنجارهای فرهنگ سیاسی دولتهای لیبرال است که از
طریق فرایندهای جامعهپذیری ،ارتباطات و وضع قانون به هیویتی مشیابه در مییان کینشگیران
سیاسی شکل میدهد و برداشت آنها از یکدیگر را برداشتی دوستانه کرده و اتحاد مییان آنهیا را
برقرار میسازد ،اتحادی که در برابر غیر خودیها و دیگران خار از این حلقه هویتی هستند.
در نظریه کانت ،همین هویت مشترک لیبرالی است که ادراک از تهدید مشترک را نیز در مییان
دولتها ایجاد میکند .بر اساس همین ادراک و هویت مشترک بود که فرانسه و انگلستان ،به رغیم
فاصله قدرت بسیار ،درک تهدیدآمیزی از ایاالت متحده پ

از پایان جنگ جهیانی دوم نداشیتند،

چراکه این کشورها دولت آمریکا را ببشی از «خود /ما» تحت عنیوان هوییت مشیترک بازنمیایی

1. Collective Identity
2. Democratic Peace Theory
3. Community among Democracies
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میکردند و به همین علت است که شوروی را به دلیل هویتی غییر مشیترک ببشیی از «غییر میا»
تصور میکردند (نک .ری

کاپن .)363 -346 :3391

همچنین ،در نظریات معناگرا اتحادها مبنایی هویتمحور دارند و با ارزشهای درونیی بیازیگران
گره خوردهاند .از این رو ،باور به مشروعیت حفظ و تداوم ایین اتحادهیا در مییان بیازیگران درونیی
میشود ،چراکه بازیگران نه تحت تیأثیر منطیق حسیابگری ،بلکیه بیه ایین خیاطر بیه اتحادهیا روی
آوردهاند که مشروعیت آن را قبول کرده و آن را جزیی از هوییت خیود قلمیداد کیردهانید .از سیوی
دیگر ،اگرچه فروپاشی اتحادها در منطق نئورئالیستی با برطرفشدن تهدید مشترک برای اعضا تبییین
میشود و در نگرش نئولیبرالیستی با پیشیگرفتن هزینه بر منافع ،در نگیرشهیای سیازهانگارانیه ایین
تغییر هویتها در بلندمدت است که منجر به دگرگونی یا فروپاشی اتحادها میشود.
به عبارت دیگر ،از منظر نظریات جریان اصلی ،بیه خصیوص رئالیسیم و نئورئالیسیم و بیه
ویژه نظریه والیت ،تغیییر در درک از تهدییدات مشیترک مییان دولیتهیا عامیل اصیلی پاییان
اتحادهاست ،در حالی که در نظریههای هویتمحیور ،تغیییر در هوییت دولیتهیا و فروپاشیی
هویت جمعی آنها می تواند عامل پایان اتحادها محسوب شود .بنابراین ،از این منظیر ،اتحادهیا
دوام بیشتری داشته و حتی در صورت نبود تهدید مشترک عینی خارجی ،دوام دارند.

ب .ماهیت هویتمحور اتحادها در غرب
اتحادها در غرب (نمونه میوردی نیاتو ییا اتحادییه اروپیا) را مییتیوان بیر اسیاس تبییینهیای
هنجارمحور تبیین نمود .به این معنا ،این اتحادها بر اساس اشیتراکات هیویتی و ایجیاد هوییت
دستهجمعی میان دولتهای با هویت مشابه لیبرال دموکراسی شکل گرفته است؛ اتحادهایی کیه
بر اساس هویت تعریفشده و متمیایز ،اعضیای درون 3و بیرون گیروه 2را مشیبص مییکنید.
بنابراین ،کنشگران دولتهیای دموکراتییک از طرییق فراینید هیمذراتپنیداری اجتمیاعی 3بیه
شییناخت مشییترک از خییود و دیگییری میییپردازنیید (نییک)Riss Kappen 1995: 489-515 .؛
همذاتپنداری اجتماعی که آنها را به طور ناخودآگاه و حتیی در نبیود تهدییدات خیارجی بیه
1. In Group
2. Out Group
3. Social Identification
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سمت و سوی اتحاد با یکدیگر سوق میدهد؛ اتحادی که بر اساس مصلحت و ضرورت نبیوده
و طبیعی و هویتمحور میباشد.
در واقع ،ارزشها و هنجارهای جایگیرشده در فرهنگ سیاسی دموکراسیهیای لیبیرال در
غرب ،به هویت دستهجمعی اجتماع امن میان آنها قوام میببشد (هنجارهای تکوینی) و قواعد
موجود در این فرهنگ لیبرال دموکراسی ،نحوه رفتار مناسب میان خودیها و غیر خیودیهیا را
نهادینه و مشبص میسازد (هنجارهای تنظیمی)؛ قواعدی که در نهادهای ایجادشده توسط این
اتحادها نمود و تجلی مییابد .بنابراین ،این هویت مشترک است که در ابتیدا اتحادهیا را شیکل
میدهد و سپ  ،ادراک از تهدید مشترک را نییز ایجیاد میینمایید (بیه عنیوان مثیال ،ادراک از
تهدیدات مشترک توسط اعضای ناتو از اتحاد شوروی).
در همین زمینه ،ری

کاپن در مقاله خود بر این باور اسیت کیه ادراک از تهدیید شیوروی در

گام نبست این اتحادیه را ایجاد نکرد ،بلکه آن را تقویت کرد .بر اساس همین استدالل مییتیوان
عدم فروپاشی ناتو را در دوران بعد از فروپاشی شوروی ،تبیین و توجیه کرد (برای مطالعیه بیشیتر
در این زمینه نک .ری

کاپن  396-343 :3391و یا .)Riss Kappen 1994: 185-214

دویل نیز در زمینه چگونگی شکلگیری اتحاد و ائتالف میان دولتهای غربی بییان مییکنید کیه
لیبرالهای همسنخ به خاطر هویت مشترک لیبرالی خود از پیشفرض وجیود دوسیتی و اتحیاد مییان
خود نفع میبرند ،اتحادی که بر اساس ضرورت و مصلحت نیست و حتیی ممکین اسیت در برابیر
تهدید مشترک ایجاد شده و آنی نیز نباشد .از سوی دیگر ،این لیبرالهای دارای اشتراک هیویتی فقیط
در برابر غیر لیبرال هایی که دارای هویتی مشترک با آنها نیستند ،دارای نوعی پیشفرض دشیمنیانید
و آنها را خار از اتحاد خود در نظر میگیرند (.)Doyle 1986: 1161

ج .ماهیت قدرتمحور اتحادها در خاورمیانه
در این مبح

با ارائه مطالعات موردی مهمترین اتحادها و ائتالفهیا در خاورمیانیه ،از جملیه

اتحاد میان اعراب شورای همکاری خلیج فیارس ،اتحیاد مییان اعیراب و آمریکیا ،اتحیاد مییان
اسراییل و آمریکا ،اتحاد میان جمهوری اسالمی ایران و سوریه و بررسی اشتراکات یا افتراقیات
هویتی میان طرفین این اتحادها ،به این نتیجه خواهیم رسید که ماهییت اتحیاد و ائیتالفهیا در
خاورمیانه بر عک

غرب ،قدرتمحور بوده و ریشه در شرایط مادی و مصیلحت دولیتهیای
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این منطقه در واکنش به تهدیدات منطقهای و فرامنطقهای دارد و مبتنیی بیر ایجیاد بازدارنیدگی
میباشد .به عنوان مقدمه بح  ،ابتدا به بررسی اجمالی شکلگیری یا عدم شیکلگییری هوییت
دستهجمعی در منطقه خاورمیانه خواهیم پرداخت.

 .1هویت دستهجمعی در خاورمیانه
در اتحادهای ایجادشده در غرب ،اولین عاملی که به این اتحادها شکل داده و قوام میببشد،
هویت دستهجمعی است که دولتهای غرب بیرای خیود تعرییف کیردهانید .هوییت لیبیرال
دموکراسی که این دولتها را به تعریف مشترکی از خود به عنوان دوست و دیگری به عنوان
غیر دوست میرساند .بنابراین ،بایستی در بررسی ماهیت اتحادها در خاورمیانه در درجه اول
به این امر بپردازیم که آیا در این منطقه میتوان از شکلگیری هویت دسیتهجمعیی صیحبت
کرد یا خیر؟
بسیییاری از تحلیییلگییران روابییط بییینالملییل بییر اییین اعتقادنیید کییه در خاورمیانییه ،هویییت
دستهجمعی 3هنوز معنایی نداشته و شیکل نگرفتیه ،چراکیه در ایین منطقیه هنیوز هوییتهیای
چندگانه اسالمی ،ملی و قومی همراه با احساسات ناسیونالیستی ایرانی ،کردی ،ترکیی و عربیی،
اصلیترین عامل شکلدهنده به منازعات بینادولتی و مهمترین مانع شکلگیری همگرایی عمییق
در میان کشورهای این منطقه شده است (نک.)Owen 2002 .
حتی اسالم نیز نتوانسته اسیت باعی

تحقیق هوییت دسیتهجمعیی در مییان کشیورهای

خاورمیانه که همگی به جز اسراییل اسالمی هستند ،شود؛ چراکه آنچه از آن به عنوان گفتمان
اسالمی یاد می شود ،معطوف به اسالم سیاسی اسیت کیه دارای گیرایشهیا و برداشیتهیای
گوناگونی میباشد .نمونه آن را می توان در اسالم محافظه کار سنتی عربستان ،اسیالم سیاسیی
مدنی ترکیه ،اسالم سیاسی شیعی و امیتگیرای اییران و اسیال م سیاسیی بنییادگرای القاعیده
مشاهده نمود (نکAyyoob 2008 .؛ یزدانفام .)3391
از سوی دیگر ،شکلگیری هویت دستهجمعی در میان کشورهای یک منطقه ،در درجیه اول
نیازمند دولتهایی است که پروسه دولت /ملیتسیازی را بیا موفقییت و بیه شییوه همسیان و
1. Collective Identity

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  65پائیز 39

مشابهی طی کرده باشند و خود در دوران گذار نباشند ،مانند آنچه در غرب ر داده است .ایین
در حالی است که در خاورمیانه ،دولت ملی بر خالف الگوی رایج شکلگیری دولتهیای ملیی
در غرب ایجاد شده است .در واقیع ،شیکلگییری دولیت محصیول مداخلیه خیارجی بیوده و
دولتهای این منطقه هنوز نتوانستهاند میان ارزشهای سنتی و مدرن پیوند برقرار سیازند .ایین
دولتها در عمل در میان دولتهای پیشامدرن و مدرن در نوسان بوده و برخی از آنها به سوی
مدرنشدن گام برمیدارند و بیا مشیکالت دوره گیذار مواجیهانید .برخیی دیگیر نییز در دوره
پیشامدرن مانده و ناگزیر به تحمل فشارهای مدرناند (هینبوش .)61-49 :3391
کشورهای این منطقه ،به جای تعریف سرنوشت مشترک و درک متقابل از یکدیگر ،اعتمیاد
و اعتمادسازی که از عوامل مهم شکلگیری جامعه امن و هویت دستهجمعی محسوب میشود،
به رقابت و دگرسازی از یکدیگر مشغول بودهاند .کشورهای این منطقیه آنقیدر درگییر مسیئله
معمای امنیت شدهاند که آنان را در شرایطی شبیه معمای زندانیان قرار داده اسیت .بنیابراین ،در
این منطقه بر خالف اروپا ،هنوز هیچ گونه هویت منطقهای و هویت مشترکی ایجیاد نشیده کیه
باع

نوعی احساس منطقهبودگی و اتحادهایی هویتمحور و منسجم میان کشیورها شیود .بیا

این پیشفرض ،در ادامه به بررسی مهمترین اتحاد و ائتالفهای موجود در خاورمیانه از منظیر
هویت یا قدرت خواهیم پرداخت.

 .1بررسی موردی اتحادها و ائتالفهای منطقهای خاورمیانه
 .1-1شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یکی از مهم تیرین اتحادهیای چندجانبیهگیرای درون
منطقه ای خاورمیانه است که در سال  )3369( 3913با محوریت دولیتهیای عربیی حاشییه
خلیج فارس یعنی عربستان ،بحرین ،عمان ،کویت ،قطر و امارات تشکیل شد .در این مبح
از مقاله ،استدالل خواهیم کرد که شکلگیری این همکاری منطقهای در ابتدا و تیداوم آن در
ادامه ،صرفاً دالیل واقعگرایانه داشته و عوامل هویتی نقش بسیار کمرنگی در شکلگیری این
اتحاد داشته اند ،هرچند در نگاه اول شاید عک

این مفروضه به ذهن متبادر شود.
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 ایده پانعربی و شکلگیری شورای همکاری خلیج فارس :بارنت بر این اعتقیاد اسیت کیهشکلگیری اتحاد و ائتالفها در میان اعراب که نمونیه آن را مییتیوانیم در شیورای همکیاری
خلیج فارس مشاهده کنیم ،بر اساس عنصر معنایی پانعربسیم قابل تفسییر اسیت ،اییدهای کیه
اتحاد ملت عرب و وحدت آن را بر حاکمیت دولتهای عرب در قلمروهای سیرزمینی جعلیی
ساختهشده توسط غرب ،ترجی میدهد .بنابراین ،بارنت به نوعی میان هویت عربیی و تعرییف
از تهدید توسط اعراب و رهنمونشدن آنها به سوی اتحاد و ائیتالف منطقیهای ارتبیا برقیرار
میکند (نک .بارنت .)232 :3391
این در حالی است که این مقاله استدالل میکند ایده پیانعربیسیم و هوییت عربیی اسیاس
اتحاد دولتهای عرب است ،پ

چرا دولتهای عربی خاورمیانه در جهت ایجاد دولت عربیی

واحد و تقویت ملت عرب تالشی از خود نشان ندادهاند .به عبارت دیگر ،چرا دولتهای عربی
بر خالف اعضای اتحادیه اروپا ،نسبت به هر گونه تالشی که حاکمیت آنها را محدود سیازد ییا
پایه سرزمینی قدرت آنها را تضعیف نماید ،سوء ظن نشان میدهند .بنابراین ،میتوان اینگونیه
نیز بیان کرد که امروزه دولتهای عربی با هویتهای دولتی جداگانه از هم ،دولتهایی هسیتند
که کامالً ملیگرایی و حفظ حاکمیت سرزمینی خود را بر هویت عربیی مشیترک و سیرزمین و
دولت عربی واحد ترجی دادهاند (برای مطالعه بیشتر در این باره نک .ییزدانفیام  66 :3391ییا
دهشیار  .)24-6 :3391همین دولتگرایی و ترجی آن بر ملیگراییی اسیت کیه موجیب شیده
دولتهای عرب اسراییل را به عنوان عضو مشروع منطقه خاورمیانه محسوب کننید ییا اییاالت
متحده را به عنوان متحد خود معرفی نمایند.
 عدم قبول عضویت دولتهای عربی عراق ،سوریه و مصر :اگیر شیورای همکیاری خلییجفارس مبنای هویتی دارد ،چرا دولتهای عراق ،مصر و سوریه که عرب و سنیمیذهب هسیتند
به عضویت این شورا در نیامدهاند؟ چرا اعضای شورای همکاری خلیج فارس با عضویت سایر
دولتهای عربی در این اتحادیه مبالفت کردهاند؟ پاسبی که بارنت در مقاله خود به این سؤال
میدهد آن است که دولتهای عرب خلیج فارس خود را موجودیتی جداگانه میدیدند کیه بیا
سایر دولتهای عربی از جمله یمن و عراق افتراق دارند (بارنیت  .)233 :3391بنیابراین ،اگیر
مبنای شکلگیری هویت عربی بود ،نمیبایست چنین تمایز ادراکی نسبت به سیایر دولیتهیای
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عربی خار از اتحاد وجود داشته باشد .این درحالی است کیه در طیول جنیگ خلییج فیارس،
اعضای شورای همکاری خلیج فارس با پرچم شورا وارد جنگ شدند ،ولی سیایر دولیتهیای
عربی مثل سوریه به صورت انفرادی به نیروهای ائتالف پیوستند که خیود نمیاد تفکییک مییان
اعراب خلیج فارس و بقیه جهان عرب به شمار میرفت.
 یکی دیگر از استاللهایی که میتوان در مورد امنیتمحور یا قدرتمحیور بیودن اتحادهیایخاورمیانه به طور عام و اتحاد شورای همکاری خلیج فارس به طور خاص مطرح کیرد ،رقابت
تسلیحاتی میان این کشورها و معمای امنیتی 3است که بر این منطقیه حیاکم اسیت .هیر دوی
این عوامل نشان میدهند کشورهای این منطقیه اکثیراً کشیورهایی بیا هوییت عربیی -اسیالمی
هستند ،با یکدیگر احساس یکیبودگی و همذاتپنداری هویتی ندارند که اگر ایین طیور بیود،
بایستی به مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود را دوست یکدیگر بازنمیایی مییکیرده و از
قدرت سبت و جنگافزارهای نظامی به سوی قدرت نرم و شکلدهیی بیه الگوهیای دوسیتی
حرکت میکردند .در واقع ،هر یک از این کشورها در صدد است بیه صیورت انفیرادی امنییت
خود را در نظام مبتنی بر خودیاری تأمین نماید (نک .رسولی ثانیآبادی .)66-34 :3392
 اتحاد اعراب خلیج فارس با ایاالت متحده آمریکا :یکی دیگر از دالیلی که مییتیوان دررد هویت محور بودن محور اتحادها و ائتالف هیا در خاورمیانیه بیه خصیوص در ارتبیا بیا
شورای همکاری خلیج فارس ارائه داد ،روابط بسیار نزدیک و اتحادهایی است که دولتهای
عربی حاشیه خلیج فارس با قدرت های برون منطقه ای از جمله ایاالت متحده آمریکیا دارنید.
این همکاریها که شامل همکاری های دفاعی دو یا چندجانبیه و مشیارکت در فعالییتهیای
آموزشی و مانورهای نظامی در چارچوب پیمان هیای امنیتیی و دفیاعی مییان آمریکیا و ایین
کشورها می باشند ،اتحادهایی امنیتمحور یا قدرتمحور هستند که می توان آنها را نمونیه ای
از سیاست دنبالهروی دولت های منطقه از قدرت هژمون دانست که والیت نییز بیه آن اشیاره
کرده است .به عبارت دیگر ،با توجه به عدم اشتراکات هویتی میان اعراب و آمریکا بر اساس
چهار مؤ لفه مذهب ،قومیت ،تاریخ و پیشیینه مشیترک و زبیان ،ایین اتحادهیا بنیا بیه دالییل
منفعتگرایانه و مادیگرایانه شکل گرفته اند .این در حالی است که هر دو طیرف بیه عنیوان
1. Security Dilemma
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بازیگرا نی عقالنی از منظر سودمندی و فایده انگاری به این اتحادها نگاه کرده و در پی کسب
دستاوردهای مطلق خود هستند (در مورد روابط نظامی -امنیتی کشورهای شورای همکیاری
خلیج فارس و ایاالت متحده نک .اشلقی  .)331-17 :3316در همین زمینه ،نو بر این اعتقیاد
است که در حالی که هم کاری ایاالت متحده و دولت های اروپیایی بیر اسیاس هوییتهیای
مشترک این کشورها صورت میگیرد ،همکاری ها میان این کشور با اعراب خلیج فارس و به
طور کل ،دولت های خاورمیانه به لحاظ هویتی واگرایانه و فاقد هر گونه مؤلفه هویتی اسیت
(.)Nau 2002: 39
 ادراک از تهدید جمهوری اسالمی ایران :ادراک مشترک از ته دید جمهوری اسالمی ایراندر میان دولت های عربی حاشیه خلیج فارس ،هم در پیدایی این شورا و هم در تدام آن نقش
عمده ای داشته است .در همین زمینه میتوان این گونه بیان کرد که پیدایی شیورای همکیاری
خلیج فارس به عنوان اتحادیه مبتنی بر همکاری های امنیتی مییان دول عضیو در وهلیه اول،
منبع

از ادراک از تهدیدات محیطی این دولت ها از جمله وقوع انقالب اسالمی در اییران و

به دنبال آن ،جنگ این کشور با عراق بوده است .در این زمینه می توان این گونه بیان کرد که
هنجار انقالب اسالمی ایران که انقالبی آرمانی ،ضد امپریالیستی و تجدید نظرطلبانه به شمار
می رفت و ایده صدور انقالب این کشور به کشورهای پیرامون خیود ،بیا هنجیار کشیورهای
عربی که مبتنی بر محافظه کاری و حفظ وضع موجود قرار داشت ،ناسازگاری زییادی داشیت
و ادراک از تهدید را در دولتهای عربی ایجاد میکرد .تحول دیگر ،جنگ ایران و عراق بود
که وقوع آن نیز کشورهای عربی را با تهدیدات امنیتی یکسانی مواجیه میی کیرد .در همیین
زمینه ،بارنت بر این باور است که این جنگ میتوانست دولتهای عضو شورای همکاری را
مستقیم یا غیر مستقیم درگیر سازد .بنابراین ،این دولت ها بیه ناچیار سیعی کردنید از طرییق
اتحاد و ائتالفهای منطقه ای به اتباذ تدابیر امنیتی بپردازند ( .)Barnet 1992, Barnet 1995
از سوی دیگر ،تداوم این اتحادیه نیز در گیرو تی داوم همیین درک مشیترک از تهدیید
جمهوری اسالمی ایران به خصوص در زمینه کسب توانایی های نظامی و هستهای آن است.
همان گونه که بیان شد در نگاه واقعگرایان ،تهدیدها و ادراکات ناشی برای دولتهای نظام
بین الملل ،تابع نامتقارنبودن قدرت می باشند .در همین زمینه ،می توان این گونه بییان کیرد
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که کسب توانایی هسته ای حتی در نوع غیر نظامی خود نیز برای ج مهوری اسیالمی اییران
می تواند دست کم توانای ی تغییر ناگهانی 3از مرحله نزدیک اتمی شدن به مرحله اتمیبیودن
را فراهم آورد و این درک از تهدید ج مهوری اسالمی ایران را برای اعراب تشدید نمایید.
از سوی دیگر ،جمهوری اسالمی ایران دارای قدرت نظامی متقارنی است که این مسئله نیز
می تواند برای اعراب تهدیدزا باشد و ح

تهدید مشترک را میان آنها ایجاد کرده و آنها را

به سمت اتحادهای منطقه ای میان خود نظیر شورای همکاری خلیج فارس ترغییب نمایید
(برای مطالعه بیشتر در مورد پندار از تهدید اعراب نسبت بیه اییران ،نیک .لطفییان :3391
.)316-311
این ادراک از تهدید ایران نه تنها از سوی دولتهای عربی ،بلکه از سوی آمریکا نیز وجیود
دارد .در مبح

قبل بیان شد که دولتهای عربی خاورمیانه و آمریکیا دارای پیونیدهایی بسییار

نزدیک با یکدیگرند .یکی از دالیل این نزدیکی همین پندار مشترک از تهدید جمهوری اسالمی
ایران میان طرفین این اتحاد که دارای هویتهایی ناهمگن با یکدیگرند نیز میباشید .در همیین
زمینه ،در گزارش ساالنه ارزیابی تهدیدهای جامعه اطالعاتی آمریکیا کیه از سیوی دنیی
ریی

بلیر،

سازمان اطالعات ملی این کشور در سال  2131اعالم شد ،از اییران بیه عنیوان تهدییدی

واقعی برای منافع آمریکا و متحدانش یاد شد (.)Blair 2010
بنابراین ،میتوان این گونه نتیجه گرفت که شکلگیری اتحادیه شورای همکاری خلیج فیارس
و تداوم آن و حتی اتحاد اعراب با آمریکیا ،ناشیی از محاسیبه عقالییی بیازیگران عربیی در درک
مشترک از تهدیدات پیرامونی است و نه ناشی از اشیتراکات هیویتی؛ اتحیادی کیه نیه بیر اسیاس
علقههای مشترک هویتی ،بلکه بر اساس مصلحت و دفع تهدیدات و همچنین ،ایجاد موازنه شکل
گرفته است؛ موازنهای میان دولتهای طرفدار حفظ وضع موجود از یک سو و دولتهای تجدیید
نظرطلب از سوی دیگر .در همین زمینه ،میتوان بیان کرد که از نظر رئالیسم سنتی ،تعادل قیدرت
در قدرت متمرکز شده است .از نظر مورگنتا ،تعادل قدرت وضعیتی اسیت کیه در آن قیدرت بیه
طور مساوی میان تعدادی از کشورها توزیع شده باشد (مورگنتا .)223 :3314

1. Breakout
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از سوی دیگر ،در اتحادهای غربی کیه متشیکل از دولیتهیای لیبیرال دموکراسیی اسیت ،ایین
هنجارهای فرهنگ لیبرال است که هم هویت مشترک و نوعی همذاتپنداری اجتماعی را مییان ایین
دولتها شکل میدهد و هم فهم متقابل و درک از اینکه دولتهای لیبرال دموکراسی ،هیم عادلنید و
هم جنگطلب نیسیتند .بنیابراین ،ایین هنجارهیای فرهنیگ لیبیرال دموکراسیی اسیت کیه در مقیام
تنظیمکننده روابط میان این دولتها عمل میکند و عالوه بر تنظیم روابط به تعریف رفتار مناسیب در
گروه نیز میپردازد .این در حالی است که در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس که متشیکل
از دولتهای غیر لیبرال میباشد ،چنین هنجارهای تنظیمکننده و شکلدهنده به رفتار مناسیب وجیود
ندارد ،هنجارهایی که مانع از بروز اختالفها میان اعضا شده و به هویت جمعیی آنهیا شیکل داده و
تمایز میان درون و برون را به لحیاظ هیویتی مشیبص کنید .در چنیین شیرایطی اسیت کیه شیاهد
ارتباطات امنیتی -نظامی میان دولتهای عربی و قیدرتهیای بیرونمنطقیهای از جملیه آمریکیا بیه
خصوص به صورت دوجانبه هستیم.

 .1-1اتحاد میان ایران و سوریه
اتحاد میان جمهوری اسالمی ایران و سوریه یکی از مهمترین و شاید حساسترین اتحادهایی
است که در خاورمیانه شکل گرفته است .به لحاظ پیشینه تاریبی ،سوریه اولین کشور جهان
عرب بود که نظام جمهوری اسالمی را پ

از وقوع انقالب در ایران به عنوان متحید جدیید

علیه اسراییل ،مورد شناسایی رسمی قرار داد و از آن پ

بود کیه پیونید و اتحیاد دو کشیور

شکل گرفت (برای مطالعه بیشتر در مورد اتحیاد اییران و سیوریه نیک .سییمبر و اسیماعیلی
.)29-7 :3392
در همین زمینه ،اگر مهمترین اشتراکات هویتی دو یا چندین دولت را زبان ،قومیت ،تیاریخ
و گذشته مشترک و مذهب بدانیم ،هیچ گونه تشابه هویتی میان این دو دولت ،البتیه بیه غییر از
مؤلفه مذهب ،نمیتوانیم متصور شویم .در زمینیه میذهب نییز اگرچیه هیر دو کشیور مسیلمان
هستند ،اما چیزی در حدود  11درصد از مسلمانان سوریه سنیمذهب بوده و فقط  31درصد از
مسلمانان این کشور دارای مذهب شیعه آن هم با گرایش علوی هستند.
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بنابراین ،اتحاد میان جمهوری اسالمی ایران و سوریه به عنوان دولتی کیه هیویتش بیر
مبنای ملیت عربی شکل گرفته ،میتواند رگه هایی واقعگرایانه داشته باشد؛ چراکه ایین دو
کشور از جمله معدود کشورهای خاورمیانه هستند که آ مریکیا بیه عنیوان ابرقیدرت نظیام
بین الملل ،آنها را به عنوان تهدید مشترک و کشورهای حامی تروریزم و بنیادگرایی اسالمی
تعریف کرده است (در این زمینه نک .امیدی  .)332-99 :3315بنابراین ،این دو کشیور بیا
هویتی کامالً متفاوت دارای ادراکیات مشیترکی از تهدییدات منطقیه ای و پیرامیونی خیود
(دولت های عربی منطقه و همچنین اسراییل) از یک سو و دولت های فرامنطقهای (اییاالت
متحد ه آمریکا) از سوی دیگر می باشند و با اتحاد میان خود سعی در ایجاد توازن منطقهای
و دفع تهدیدات بیرونی دارند.
بنابراین ،اتحاد میان این دو کشور نه نشانهای از اشتراکات هویتی ،بلکه به عنوان نشانهای
از درگیرشدن در منازعه نامتقارن 3است .منازعه نامتقارن جلیوهای از کینش سیاسیی /امنیتیی
است که مبتنی بر قدرت نابرابر بازیگران میباشد .در این شرایط ،کنشگران هرچند با هویتی
متفاوت ،در برابر تهدیدات شکل گرفته ناشی از منازعه نامتقارن با یکدیگر متحد میی شیوند
( .)Garnett 2005: 32
در کنار اتحاد جمهوری اسالمی ایران و سوریه میتوان از اتحاد این کشور با جنبش حیزب
اهلل لبنان نییز سیبن گفیت ،اتحیادی کیه بیرای دولیت جمهیوری اسیالمی اییران دارای ابعیاد
استراتژیک و منفعتمحورانه است .در واقع ،اقدامات حزب اهلل در مجاورت مرزهیای اسیراییل
به عنوان اصلیترین تهدید این کشور ،ضمن موقعیتدادن به این جنیبش باعی

افیزایش تیوان

بازدارندگی منطقهای ایران ،افزایش عمق استراتژیک این کشور ،کاهش ضریب امنیتیی اسیراییل
و در نهایت ،کاهش هر گونه احتمال هجوم نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران میشود (بیرای
مطالعه بیشتر در مورد اتحاد ایران و حزب اهلل لبنان نک .گلشنی و باقری .)365-323 :3393
اتحاد با حزب اهلل یا سوریه میتواند هم بیه بازدارنیدگی مسیتقیم و منطقیهای اییران در قبیال
تهدیدات متقارن منطقهای از سوی اسراییل یا دولتهای عربی منطقه کمک نماید و هیم از سیوی
1. Asymmetrical Conflict
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دیگر به بازدارندگی غیر مستقیم منطقه ای این کشیور بیا هیدف بازداشیتن و مقابلیه بیا تهدییدات
نامتقارن فرامنطقهای از سوی آمریکا کمک نماید.

 .9-1اتحاد آمریکا و اسراییل
اتحاد آمریکا و اسراییل از جمله دیگر اتحادها در خاورمیانه است که نمییتیوان آن را از منظیر
هویت مشترک تبیین نمود .در همین زمینه بارنت بر آن است که هویت اسیراییل آن چنیان کیه
باید و شاید در آن خطو داستانی که اجتماع غربی را تعریف میکنند ،بر آن حکمفرما هسیتند
و ایاالت متحده را در بر میگیرند ،جای نمیگیرد (بارنت .)244 :3391
در مجموع میتوان سه مؤلفه اصلی مذهب ،ملییگراییی و هلوکاسیت را از عوامیل اصیلی
تکویندهنده به هویت دستهجمعی اسراییل دانست .بر پایه این سه مؤلفه میتوان بیان کیرد کیه
اوالً اسراییل هویتی مذهبی بر پایه دین یهود دارد و بنابراین ،دولیت یهیودیمیذهب بیه شیمار
میرود .در واقع ،هویت اسراییل بر پایه خوانشی ویژه از شریعت یهود میباشد و بر پایه همین
خوانش است که رژیم اسراییل به عنوان تنها دولت یهودی در سراسر جهان ،برای پاسیداری از
حقوق تمامی یهودیان جهان سامان یافته است .در همین زمینه ،بوزان بیر ایین بیاور اسیت کیه
اسراییل دارای هویت مذهبی طردگرا3ست که با مسئله قومیت نیز پیوند خیورده اسیت (بیوزان
 ،)37 :3391این در حالی است که دولت آمریکا ،دولت مسیحی بیا سرشیتی کیامالً سیکوالر و
البته جهانشمولگرا 2بر پایه جدایی دین از سیاست به شمار میرود.
از سوی دیگر ،ملیگرایی مبتنی بر صهیونیزم به عنوان یکی دیگر از مؤلفههای شکلدهنده بیه
هویت اسراییل کامالً واکنشی به آزار و اذیت یهودیان و طرد آنها از سوی جامعه مسیحی اروپیایی
است .در واقع ،صهیونیزم بر پایه این پیشانگاره است که یهودیان در اجتماع غربی امنیت ندارنید.
مؤلفه سوم ،هلوکاست میباشد که یکی از مهمترین آموزههایش این است که یهودیان نمییتواننید
تأمین ایمنی و امنیت خود را به غیر یهودیان بسپارند .اسراییل به عنیوان ییادبود زنیده هلوکاسیت
مدام به غرب یادآوری میکند که تاریبش هیچ شباهتی به تصویری که خیودش از مترقییبیودن،
1. Exclusive
2. Inclusive
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لیبرالبودن ،روشنگری و تساهل ارائه می دهد ،نیدارد (بیرای مطالعیه بیشیتر نیک .بارنیت ،3391
.)Schoenbaum 1993, Avineri 1981, Milton 2004
اتحاد آمریکا و اسراییل کامالً ناشی از مالحظات استراتژیک و منبع

از عوامیل عقالنیی و

مادیگرایانه میباشد .اتحاد میان دو بازیگر عقالنی نفعجو و فارغ از عوامیل هیویتی کیه بیرای
مقابله با تهدیدات مشترک از جمله تهدید کمونیزم (در دوران جنگ سیرد) و تهدیید اسیالم و
بنیادگرایی اسالمی ،چه در اشکال گروههای اسالمی مثل جنبش حزب اهلل ،حماس و یا طالبیان
و چه در اشکال دولتهای اسالمی مثل دولتهیای اییران و سیوریه (در دوران پی

از جنیگ

سرد) تحت عنوان اتحاد استراتژیک دو کشور منطبق با ادبیات رئالیستی قابل بررسی میباشد.

 .1-1اتحادهای پیش رو
از مباحثی که میتیوان در تأ ییید فرضییه اصیلی ایین پیژوهش بیه آن اشیاره کیرد ،اتحیاد و
ائتالف های پیش رو در خاورمیا نه اسیت ،اتحادهیایی کیه در صیورت شیکلگییری فیارغ از
اشتراکات هویتی است و قدرت محور بوده و برای دفع تهدیدات مشیترک بیر اسیاس ادراک
مشترک از تهدیدات شکل می گیرد .نمونه این اتحیاد احتمیالی را میی تیوان در طیرح پیمیان
بین المللی بزرگ برای مقابله با داعش از سوی آمریکا به عنوان قدرت فرامنطقهای دانست که
طرفین اصلی آن را کشورهای عربی مصر ،عربستان ،امارات و ترکیه بیا هوییتهیایی کیامالً
متمایز شکل میدهند .آنچه می تواند این کشورها را در قالب اتحاد استراتژیک گرد هم آورد،
همان درک مشترک از داعش به عنوان تهدیدی علیه کل خاورمیانه است.

د .رئالیسم و موازنه؛ مبنای اتحاد در خاورمیانه
با بررسی موردی برخی از مهمترین اتحادها و ائتالفهای خاورمیانه ،ما نییز در ایین مقالیه بیه
مانند نای بر این باوریم که تجزیه و تحلیل مسائل و روابط کشورهای این منطقه ،به خصیوص
در زمینه اتحاد و ائتالفهای منطقهای که بح

خاص این مقاله بود ،در منطیق رئالیسیتی بهتیر

جواب می دهد ( ،)Nye 2001: 188چراکه در خاورمیانه هنوز دولتها آن هم دولتهای قیوی
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اقتدارگرا در برابر جامعه مدنی ضعیف ،مهمترین بازیگر و مرجع قدرت به شمار آمده و ارتیش
و نظامیان نیز مهمترین رهبران سیاسی .از سوی دیگر ،حجم باالی تجارت اسیلحه و مبیادالت
نظامی در این منطقه نسبت به سایر مناطق جهان ،نشاندهنده تفوق قدرت نظامی در این منطقیه
است که همه اینها با مفروضات رئالیستی روابط بینالملل همخوانی بیشتری دارد (برای مطالعیه
بیشتر در این باره نک.)Lenore 1998 .
در همین راستا میتوان این گونه بیان کرد که سرشیت نظیام منطقیهای خاورمیانیه آنارشیی
است و هیچ گونه اقتدار برتری در قالب سازمان یا نهاد منطقهای نظیر آنچیه در اروپیا و غیرب
شاهد آن هستیم ،وجود ندارد .همه دولتها به دنبال افزایش قدرت خود هستند ،آن هم قدرت
در شکل رئالیستی خود ،یعنی قدرت سبت و نظامی و تنها راه موقت برای برقیراری صیل و
ثبات و جلوگیری از منازعه در چنین شیرایطی ،فقیط تیوازن قواسیت کیه در اشیکال مبتلیف
اتحادهای منطقهای خود را نشان میدهد .هینبوش و اعتصیامی بیر ایین باورنید کیه در چنیین
شرایطی ،همکاریهای متقارن در کنار همکاریهای غییر متقیارن (مییان دولیتهیای منطقیه و
قدرتهای فرامنطقهای مثل آمریکا) شکل میگیرد که به هیچ وجه در قالب اشیتراکات هیویتی
نمیگنجد (.)Hinnebusch and Eteshami 2002
در همین زمینه ،بری بیوزان معتقید اسیت بسییاری از تعیامالت ،رقابیتهیا ،دوسیتیهیا و
دشمنیها در خاورمیانه بر حسب قدرت (تقارن یا عدم تقارن آن) قابل توضی است و نه صرفاً
با اتکا به ایدهها .پ

مؤلفه ساختار قدرت است که بیشترین تاٌثیر را بر نوع تعامالت در منطقیه

خاورمیانه میگذارد .منظور از ساختار قدرت در منطقه این است که آییا قیدرت در منطقیه بیه
شکل برابر (تقارن) یا نابرابر (عدم تقارن) توزیع شده است؟ پویایی و ایستایی مجموعیه ،تیابع
ساختار قدرت است (.)Buzan 1991: 445
در همین راستا گروهی از نظریه پردازان بر این باورنید کیه اصیوال بحیران هوییت و عیدم
استحکام و یکپارچگی دولت در مناطقی چون خاورمیانه کیه خیود ناشیی از تیأثیر فراینیدهای
جهانیشدن از یک سو و چالشهای داخلی هویتخواهی قومی ،مذهبی یا ملیگرایی از سیوی
دیگر میباشد ،این دولتها را با تهدیدات مشابهی از درون و بیرون مواجه میکند و آنها را بیه
این امر وا میدارد که در صدد همکاری با دیگر دولتهایی برآیند که در معرض تهدید مشیابه
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قرار گرفتهاند .از این منظر ،دولتهای خاورمیانه برای مهار تهدیدات داخلی و خارجی خود به
همکاری با دولتهای همجوار منطقهای یا دولتهای فرامنطقهای میپردازند (نک .هینبیوش و
احتشامی  ،3312قهرمانپور  ،3313حقپناه .)3319
دیوید این استراتژی را «موازنه فراگییر» 3میینامید .موازنیه فراگییر گونیهای از سیاسیت
خارجی است که دولتهای جهان سومی در راستای ایجاد توازن میان چالشهیای داخلیی و
خارجی خود اعمال میکنند .در این نگاه ،تهدیدات و چالشهای داخلی در جهتگیریهیای
توازن قدرت و اتحاد و ائتالفهای بیرونی دولتها بسیار پررنگ میشود .این مفهیوم بیرای
اولین بار توسط استیون دیوید تحلیلگر آمریکایی سیاست بین الملل و سیاسیت خیارجی در
تحلیل مسائل جهان سوم بیه کیار رفیت .وی در مقالیه خیود در سیال  3993بییان کیرد کیه
دولت های جهان سوم درگیر تهدیدات دوگانهای 2از سیوی درون و بییرون هسیتند و همیین
مقابله با تهدیدات ،نقش بسیار برجستهای در جهتگیری های سیاست خارجی این دولتهیا
و اتحادهای آنها دارد (نک.)David 1991, Nonneeman 2005:10 .
اتحادهای خاورمیانه را با مفهوم امنیت همیارانه مورد استفاده جروی

نیز مییتیوان میورد

تجزیه و تحلیل قرار داد؛ امنیتی که نیازمند فعالسازی عقالنیت راهبیردی بیازیگران مییباشید؛
عقالنیتی که به واسطه آن میتوان واحدهای سیاسی را از طریق همکیاری ،مشیارکت و ایجیاد
منافع متقابل در فضای همکاری قرار داد که در اتحادهای منطقه خاورمیانه قابل مشاهده اسیت.
زیرساخت این امنیت همیارانه را میتوان درک متقابل واحدهای سیاسی نسبت بیه موضیوعات
امنیتی و استراتژیک دانست .از سوی دیگر ،جروی

بر این باور است که امنییت هیمیارانیه در

فضای آنارشیک شکل میگیرد و در چنین شرایط و فضایی ،قیدرتهیای بیزرگ از جایگیاه و
نقشی مؤثر برخوردار خواهند بود .همانگونه که بیان شید ،در اتحیاد و ائیتالفهیای منطقیهای
خاورمیانه ،قدرتهای فرامنطقهای از جمله آمریکا نقش بسیار مهمی ایفا میکنند (برای مطالعیه
بیشتر در مورد امنیت همیارانه نک.)Jervis 1988 .

1. Pervasive Balancing
2. Multiple Threat
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بنابراین ،اتحادها در خاورمیانه یا بر اساس موازنه قدرت شکل میگیرند یا بیر اسیاس مقابلیه بیا
تهدیدات مشترک خارجی و یا مقابله با تهدیدات داخلی که همه اینها نییز از منظیر مؤلفیه قیدرت و
منافع مشترک میان دولتها قابل تجزیه و تحلیل میباشند؛ منافع مشترکی کیه معمیوالً از نیوع منفیی
بوده و در قالب هراس از دیگر دولتها خود را نشان میدهد .در واقع ،همذاتپنداری اجتماعی کیه
در میان دولتهای لیبرال دموکراسی غرب وجود دارد و آنها را بیه طیرز ناخودآگیاهی بیه سیمت و
سوی اتحاد با یکدیگر به رغم حتی وجود تهدیدات خارجی سیوق مییدهید ،بعیید اسیت در مییان
دولتهای اقتدارگرا و غیر دموکراتیک خاورمیانه وجود داشته باشد و بتواند بیه عنیوان مبنیایی بیرای
اتحاد میان آنها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد؛ چراکه هیچ چیز مشیترکی در مییان ایین دولیتهیا
وجود ندارد که بتواند همدلی متقابل ،اعتماد و التفات به یکیدیگر را تجیویز نمایید .هرچیه هسیت،
تالش برای توازن قدرت و دفع تهدیدات میباشید و ادراک مشیترک از تهدییدات نییز هییچ گونیه
مبنای هویتی مشترک ندارد .بنابراین ،این همکاریها که کامالً بر اساس منافع عینی و ضیرورتهیای
استراتژیک میان دولتهای خاورمیانه شکل گرفته است ،بسیار شکننده بوده و به دلیل فقدان یا عیدم
پایههای محکم هویتی مطابق با دیدگاه همکاری در وضعیت آنارشی خواهد بود.
به عبارت دیگر ،در الگوی موازنه قوای خاورمیانه که اتحاد و ائتالفها هیم در چیارچوب
آن قابل بررسی است ،هیچ کشوری به طور دائم دوست یا دشمن دیگری شناخته نمییشیود و
با توجه به تغییر در ادراک از تهدید ،برداشتها کامالً سیال و تغییرپذیر میباشند .این در حیالی
است که اگر اتحادها و ائتالفها مبتنی بر هویت باشد ،تعریف دوستان و دشمنان نیز تا حیدود
بسیار زیادی از ثبات بیشتری برخوردار میشود (.)Snida 1991: 709

نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی ماهیت اتحادهیا و ائیتالفهیا در خاورمیانیه بیا ارائیه رویکیرد
مقایسهای همراه با مطالعات موردی اتحادها در این منطقه از منظر قدرت و هویت بود .در همیین
راستا ،ابتدا به بیان دیدگاههای نظری جریان اصلی و معناگرای رشته در باب چگونگی شکلگیری
اتحادها و ائتالفها بر اساس مؤلفههای قدرت و هویت پرداختیم و بیان کیردیم کیه جرییانهیای
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اصلی روابط بینالملل به خصیوص واقیعگراییان و نوواقیعگراییان اتحادهیا را بیر اسیاس اصیل
منفعتجویی بازیگران عقالنی و ناشی از مصلحت میان آنها دانسیته و اصیلیتیرین و مهیمتیرین
انگیزه تشکیل این اتحادها را ارتقاء امنیت دولتها در برابر تهدیدات خارجی فوری ییا تهدییدات
بالقوه آینده میدانند .بنابراین ،طبق این دیدگاه ،دولتها از آن رو بیه دنبیال اتحیاد هسیتند کیه از
طریق همبستگی با سایر دولیتهیا تیوانمنیدیهیای خیود را افیزایش ،نفیوذ خیود را در منطقیه
تهدیدآمیز 3گسترش و در برابر قدرت یا تهدیدات ایجیاد موازنیه کننید و ییا مطیابق نظرییههیای
نئولیبرال ،به دستاوردهای مطلق خود در جریان همکاریهای متقابل به عنوان بازیگرانی عقالنی و
منفعتجو دست یابند .مطابق نظریههای نئولیبرال ،منطق حسابگری که بر تشکیل و ایجاد اتحادها
حاکم است ،در دوام این اتحادها نیز مؤثر میباشد .به عبارت دیگیر ،اتحادهیا در ایین نگیرش تیا
زمانی بادوام هستند که منافع بازیگران به خصوص منافع و قدرت اقتصادی آنها را حفظ نمایند.
در کنار این تبیینهای قدرتمحور در باب چگونگی شکلگییری اتحادهیا و ائیتالفهیای
منطقهای و بینالمللی ،نظریات معناگرا و سازهانگار روابط بینالملیل بیر هوییت مشیترک مییان
دولتها و اشتراکات هویتی آنها به عنوان عامل مهم قوامببش اتحادها توجه میکننید .بیه ایین
ترتیب ،این نظریهها شرایط هویتی ،معنایی و انگارهای را جایگزین شیرایط میادی و تأکیید بیر
قدرت مینمایند .این تبیینهای هویتمحور ،همچنین با تکیه بر هویتهای دستهجمعی که نیه
تنها به ارائه تعریفی از خود و خودیها پرداخته بلکه مرزهای ما را از دیگیری و دیگیران جیدا
میکنند ،به بررسی چگونگی اتحاد و ائتالفها میپردازند.
بعد از آشنایی با این مباح

نظری ،به بررسی ماهیت اتحاد و ائتالفهیا در خاورمیانیه بیر

اساس مطالعات موردی پرداختیم و با توجه به نقش کمرنگ عوامل هویتی در مقایسه با عوامل
و شرایط میادی ،بیه ایین نتیجیه رسییدیم کیه در کشیورهای غییر دموکراتییک و اقتیدارگرای
خاورمیانه ،به دلیل نبود ارزشهای مشترک در فرهنگ سیاسی و همچنین ،نبود هویت مشیترک
به مثابه آنچه در غرب شاهد آن بودیم ،همذاتپنیداری اجتمیاعی ضیعیف اسیت و اتحادهیا و
ائتالفها بر اساس منافع عینی و در جهت دفع تهدید شکل میگیرند و به دلیل نبود پاییههیای
عمیق فرهنگی و هویتی ،بسیار شکننده و آسیبپذیر میباشند .در واقع ،بیه دلییل نبیود هوییت
1. High Threat
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مشترک ،هنجارهای تنظیمکننده و تکوینببش به مثابه آنچه در اتحادیه اروپا شاهد آن هسیتیم،
ضعیف است و از این رو ،درک و انتظار مشترکی از رفتار مطلوب در قبال دوسیتان (متحیدان)
یا دشمنان نیز وجود ندارد (نک .ری

کاپن .)363 :3391

کشورهای این منطقه بر خالف کشورهای غربی ،همدیگر را نه به عنوان دوست یا رقییب،
بلکه بیشتر به عنوان دشمن یا تهدید بازنمایی میکنند و اگر اتحاد و ائتالفی را با یکدیگر شکل
دهند ،برای رفع تهدید و ایجاد موازنه قدرت میباشد .از سوی دیگر ،در الگوی موازنیه قیوای
منطقه خاورمیانه که اتحاد و ائتالفها ،در چارچوب آن قابل بررسی اسیت ،هییچ کشیوری بیه
طور دائم دوست یا دشمن دیگری شناخته نمیشود و با توجیه بیه تغیییر در ادراک از تهدیید،
برداشتها سیال و تغییرپذیر میباشند .این در حالی است که اگر اتحادها و ائتالفها مبتنی بیر
هویت باشد ،تعریف دوستان و دشمنان نیز از ثبات بیشتری برخوردار میشود.
بنابراین ،هرچه هست تالش برای توازن قدرت و دفع تهدید میباشید و ادراک مشیترک از
تهدید نیز مبنای هویتی مشترک ندارد .بنابراین ،این همکاریهیا کیه بیر اسیاس منیافع عینیی و
ضرورتهای استراتژیک میان دولتهای خاورمیانه شکل گرفته ،بسیار شکننده است و به دلییل
نبود پایههای محکم هویتی ،مطابق با دیدگاه همکاری در وضعیت آنارشی خواهد بود.
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