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چکیده
این مقاله بهدنبال فهم نظاممند منطق اتحادهای ناپایدار در خاورمیانه پساانقالبهای عربی است.
دولتهای خاورمیانه بر چه اساسی وارد اتحاد با یکدیگر میشوند و رفتار ائتالفسازی سیال آنها
تحت تأثیر چه متغیرهایی است؟ برخالف رویکردهای جریان اصلی در تبیین ماهیت اتحادها،
متغیرهایی همچون موازنه قدرت ،آنارشی ،هویت و تهدیدات خارجی بهتنهایی قادر به فهم
سازوکارها و پیچیدگیهای تجربی رفتار اتحادسازی دولتهای خاورمیانه نیستند .مقاله حاضر با
بهرهگیری از نظریههای اتحاد در روابط بینالملل ،چارچوب تلفیقی «امنیت رژیم» را به عنوان رویکرد
آلترناتیوی در فهم ریشههای اتحاد در خاورمیانه پیشنهاد میکند .بهرغم تحول در محیط بینالمللی و
منطقهای ،منافع اصلی برای هر کدام از دولتهای خاورمیانه هنوز تأمین بقا و امنیت رژیم سیاسی
آنهاست .در واقع ،گزینههای روابط خارجی و اتحادسازی دولتهای خاورمیانه مبتنی بر کنش پویای
آنها بهمنظور حفظ امنیت رژیم حاکم در مقابل تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی است .در چنین
شرایطی ،اتحادها به عنوان ائتالفهای فراملی میان متحدان بالقوه برای تأمین بقای رژیمهای سیاسی
فرمولبندی میشود .در راستای آزمون ایده اصلی مقاله ،به بررسی موردی ائتالفهای منطقهای
خاورمیانه پرداخته میشود.
واژگان کلیدی :اتحاد ،خاورمیانه ،انقالبهای عربی ،موازنه قدرت ،امنیت رژیم.

 عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس

vali.golmohammadi@modares.ac.ir
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مقدمه
تحول در محیط راهبردی خاورمیانه بعد از انقالبهای عربی منجر به تغییر در منطق اتحادها و
ناپایداری ائتالفهای منطقهای شده است .هرچند پویاییهای ناظر بر بازتوزیع قدرت منطقهای
در محیط آنارشیک و نفوذپذیر خاورمیانه هنوز نقش اساسی در شکلدهی به منطق اتحادهای
منطقهای بازی میکند ،اما چند تحول عمده وجود دارد که لزوم بازنگری در رویکردهای سنتی
به اتحادها در خاورمیانه را ضروری میکند :نخست ،برخالف اتحادهای سنتی که بر اساس
معاهدات امنیتی و دفاعی میان متحدان مشخص میشد ،سیاست در حال تغییر منطقهای بیشتر
ناظر بر الگویهای غیررسمی و سیال از ائتالفسازی است .دوم ،بازیگران غیردولتی مانند
حزباهلل ،نیروهای کردی ،جریانهای تکفیری و گروههای شبهنظامی با به چالشکشیدن
کارکرد سنتی دولتها ،امنیت و حتی اتحادها ،نقش مهمی در سیاست منطقهای بازی میکنند.
سوم ،تغییر در سیاست خاورمیانهای آمریکا و کاهش تعهدات راهبردی این کشور به تعیین
قواعد بازی در منطقه موجب گشایش فضای کنشگری قدرتهای منطقهای برای شکلدهی به
نظم خاورمیانه پساآمریکایی شده است .در نهایت ،تحوالت ساختاری در نظام بینالملل،
خاورمیانه را وارد متن جدیدی از رقابت میان قدرتهای بزرگ کرده که در آن افول نسبی
هژمونی آمریکا ،فضای کنشگری قدرتهای شرقی از جمله روسیه و چین را فراهم کرده
است که هر کدام بر اساس منافع راهبردی خود به توسعه روابط با دولتهای منطقهای اقدام
میکنند.
در نگاه کالن ،ارتباط معناداری بین تحوالت ساختاری در نظاام باینالملال و پویااییهاای
اتحادها در ژئوپلیتیک متغیر خاورمیانه وجود دارد .بعد از جنا

سارد ،شارایط سااختار نظاام

تکقطبی و قدرت بالمنازعه آمریکا به رفتار اتحادسازی متحدان و دشمنان آن در منطقه شاکل
میداد .در سالهای اخیر ،با افول هژمونی ایاالت متحده یا حداقل کاهش تمایالت راهبردی آن
به نظمسازی در خاورمیانه ،چنین کارکردی تضعیف شده و در عین حال ،های قادرت رقیبای
جایگزین آن نشده است .هرچند از نظر قدرت مادی نمیتوان بهراحتی از افول سلطه آمریکایی
در نظام بینالملل سخن راند ،بهویژه در خاورمیانه که بیشترین پایگااههاای نظاامی و متحادین
منطقهای را در اختیار دارد ،اما نتایج عملکرد آن نشان می دهد که آرایاش قادرت و معاادالت
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منطقهای ،دیگر از واشنگتن هدایت نمیشود .در چنین شرایطی ،باهنظار مایرساد ژئوپلیتیاک
خاورمیانه در حال گذار از نظم آمریکاایی پسااجن

سارد باه باینظمای پسااآمریکایی اسات

()Valbjørn, 2019; Darwich, 2018؛ وضعیتی که نه تنها قادرتهاای منطقاهای مانناد ایاران،
عربستان سعودی و ترکیاه ،بلکاه قادرتهاای بازرگ شارقی همچاون روسایه و چاین را باه
نقشآفرینی فعال در وضعیت در حال تغییر منطقهای ترغیب

میکند.

در چنین بستری ،قدرتهای منطقهای موقعیت ویژهای در شکلدهی به نظم در حال تغییار
خاورمیانه پیدا کردهاند .در عین حال ،محدودیت در قادرت سااختاری و فقادان ظرفیاتهاای
اعمال نظم هژمونیک از سوی هر یک از بازیگران منطقهای ،آنها را به سمت یاارگیری و ایجااد
اتحادهای منطقهای بهمنظور گسترش نفوذ و شکلدهی به مسیر معادالت خاورمیانه ساو داده
است .در دوره بعد از  ،0033در حالی که مراکز سنتی قدرت در خاورمیانهی عربی مانند مصر،
سوریه و عرا به کانون مناقشات منطقهای تبدیل شادهاناد ،سیاسات منطقاهای در بسایاری از
موارد متأثر از کنشگری قدرتهای غیرعربی ،ایران ،ترکیه ،اسرائیل و تنها قدرت عربی همتراز
یعنی عربستان سعودی بوده است .در ایان میاان ،در حاالی کاه عربساتان ساعودی و اسارائیل
بهدنبال حفظ وضع موجود بودهاناد ،ایاران و ترکیاه باا تلقای از نقاش ملای خاود باه عناوان
قدرتهای ضدهژمونیک ،مناابع قادرت خاود را در راساتای تضاعیف سلسالهمراتاب و نظام
غربمحور بسیج کردهاند (.)Kamrava, 2018: 4-7
در سطحی میانی ،قدرتهای کوچک و دولتهاای ضاعیف وجاود دارناد کاه بار اسااس
انگیزهای امنیتی ،پیوندهای هویتی یا رویکردهای عملگرایانه به سمت اتحااد باا قادرتهاای
منطقهای متمایل شدهاند .گروهی از این بازیگران ،تأمین مناافع راهباردی خاود را در اتبااط باا
حفظ وضع وجود منطقهای میبییند و بنابراین ،دنبالهرو ابتکارات قدرتهای غربای و متحادان
اصلی آنها در منطقه هستند .امارات متحده عربی ،بحارین ،مصار و اردن بار اسااس پیونادهای
ایدئولوژیک و دغدغههای امنیتی مشترک بهویژه نفوذ فزآینده محور مقاومت و ماجراجوییهای
نیروهای اخوانالمسلمین به محور عربستان سعودی و اسرائیل نزدیاک شادهاناد کاه از ساوی
متحدان غربی حمایت میشوند .گروهی دیگر نیز نه بهدلیل انگیزههای هویتی ،بلکه بار اسااس
مالحظات استراتژیک ،به اتحادی نزدیک یا دور میشوند؛ این گاروه از دولاتهاا کاه رفتااری
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منعطف و عملگرا دارند ،شاامل الجزایار ،عماان ،ماراکش ،قطار ،و تاون

مایشاود .قطار از

نمونههای بارز تداخل منافع راهبردی و هویتی در اتحادسازی اسات .در حاالی کاه باه خاارر
مالحظات استراتژیک و امنیتی به ایران و قادرت هاای غربای نزدیاک مای شاود ،تحات تاأثیر
انگیزههای ایدئولوژیک با نیروهای اخوانالمسلمین بهویژه ترکیه وارد اتحاد راهبردی میشود و
از محور سلفی به رهبری عربستان سعودی-امارات و بحرین دور میشاود کاه نموناه آن را در
بحران محاصره قطر شاهد هستیم.
در سطحی نازلتر ،گروهی دیگر از بازیگران منطقهای وجود دارناد کاه باهدلیال ضاعف و
شکنندگی دولت مرکزی و بحرانهای داخلی ،نااتوان از تأثیرگاذاری بار معاادالت خاورمیاناه
هستند و بنابراین ،به منظور تأمین بقا ناگزیر به سمت اتحادساازی باا قادرتهاای منطقاهای و
بازیگران غیردولتی متمایل شدهاند .این گروه از دولتها که شامل عرا  ،یمن ،ساوریه ،لیبای و
لبنان میشود ،خود به زمین بازی رقابت و مناقشه میاان قادرتهاای منطقاهای و فرامنطقاهای
تبدیل شدهاند .مداخله قدرتهای خارجی در معادالت داخلی دولتهای شاکننده باه صاورت
مستقیم یا از رریق نیروهای نیابتی ،هرچه بیشتر به ناکارامدی دولتهای مرکزی در تأمین نظام
و امنیت داخلی منجر شده است؛ که ربیعتاأ باه بخشای از باینظمای در ژئوپلیتیاک آشاوبناک
خاورمیانه شکل میدهد.
هریک از قدرتهای منطقهای بر اساس ترجیحات راهبردی خود وارد اتحاد با قدرتهاای
میانی و دولتهای ضعیف منطقه میشوند؛ که بخشی از اولویتهای آنهاا نیاز متاأثر از ساط
کنشگری و ترجیحات قدرتهای فرامنطقهای است .بر اساس اولویتهاای راهباردی آمریکاا،
عربستان سعودی و اسرائیل به عنوان حافظان وضع موجود اقدام به اتحادی فراگیار علیاه نفاوذ
منطقهای ایران در شامات ،عرا و یمن کردهاند .عربستان سعودی در ائتالفی با امارات ،مصر و
بحرین به دنبال حفظ قطر-حتی به بهای تغییر رژیم -در مدار اتحاد خود هستند .ترکیه و قطار
بههمراه حماس و سایر نیروهای اخوانی منطقه بهمنظور غالبکردن ترتیبات راهباردی خاود در
خاورمیانه عربی بهویژه در معادالت داخلی سوریه ،مصر ،لیبی و خلیج فارس متحد شدهاند .در
عینحال ،تهدیدات ناشی از برآمدن استراتژیک کردهای سوریه باه ماهیات رفتاار اتحادساازی
امنیتی ترکیه در روابط با دولتهای همسایه و متحدان غربی شکل مای دهاد .روسایه ،ایاران و
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حزباهلل بهمنظور حفظ دولت بشار اسد و تغییر موازنه قدرت در شر مدیترانه وارد اتحااد باا
سوریه شدهاند .ایران در اتحادی فراگیر با نیروهای جبهه مقاومت در راستای بهچاالش کشایدن
نظم آمریکایی در منطقه ،تاأمین امنیات هامپیماناان خاود در ساوریه ،عارا  ،لبناان و یمان و
بیشینهسازی نفوذ ژئوپلیتیکی در رقابت با سایر قدرتهای منطقهای تالش میکند.
تحوالت بحران سوریه ،نمونه بارز وضعیت پیچیاده شاکلگیاری اتحادهاای رقیاب میاان
قدرتهای فرامنطقهای ،کنشگران منطقهای و بازیگران غیردولتی است .در این میان ،نوع نگااه
اتحادهای منطقهای به مسئله فلسطین بهعنوان مهمترین متغیر سانتی اتحادهاا در جهاان اساالم
مناقشهانگیز و بر اساس اهداف منطقهای متنااق

اتحادهاسات .مسائله فلساطین و در نگااهی

کالنتر ،مناقشه اعراب-اسارائیل از نظار سانتی نقاش اساسای در تنظایم اتحادهاای منطقاهای
خاورمیانه بازی میکرد .بعد از  0033با تعمیق بحرانهای منطقهای بهویژه جن ها و مناقشاات
داخلاای در جهااان عاارب ،مساائله فلسااطین و تقاباال بااا سیاسااتهااای تخاصاامی اساارائیل در
سرزمینهای اشغالی از اولویتهای راهبردی بسیاری از دولتهای اساالمی خاارج شاده و در
مقابل ،شاهد اتحادی غیررسمی بین دولتهای عربی و اسرائیل علیه ایران و متحدان آن هستیم
که بخشی از این روند متأثر از دساتورکارهای خاورمیاناهای واشانگتن و بروکسال باه منظاور
تضعیف نفوذ منطقهای ایران است .به نظر میرسد دلیل اصلی مرکزیتزدایی از مسئله فلسطین،
حجم و عمق بحرانها در سراسر خاورمیانه است .از ساوی دیگار ،در حاالی کاه قادرتیاابی
جریانهای تکفیری بهویژه داعش از عمدهترین تهدیدات امنیتی مشترک میان بازیگران مختلاف
منطقهای بوده ،اما سیاستها و اولویتهای متعارض منطقهای مانع از اتخاذ اقدامات مشترک از
سوی اتحادهای رقیب خاورمیانه شده است.
در چنین وضعیتی از خاورمیانه بعد از  0033که بیثباتی و فقدان نظم منطقهای از مهمترین
مشخصههای آن است ،دولتهای منطقه تحات تاأثیر سایالیت تحاوالت و عادمقطعیاتهاای
تهدیدزا با این معما مواجه شدند که فوریترین و اصلیترین تهدیدات علیه آنها کدامند تاا بار
اساس آن اقدام به تنظیم یا تغییر در رفتار اتحادسازی خود کنناد .مقالاه حاضار باهدنباال فهام
نظاممند منطق اتحادها در خاورمیانه بعد از  0033است .دولتهای خاورمیانه بار چاه اساسای
وارد اتحاد با یکدیگر میشاوند و گزیناههاای اتحادساازی آنهاا تحات تاأثیر چاه متغیرهاا و
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انگیزههایی است؟ چگونه میتوان سیالیت و بیثبااتی ائاتالفهاای منطقاهای در خاورمیاناه را
تبیین کارد؟ بارخالف رویکردهاای جریاان اصالی در تبیاین ماهیات اتحادهاا در خاورمیاناه،
متغیرهایی همچون موازنه قدرت ،آنارشی و تهدیدات خارجی بهتنهایی قادر به فهم پویاییها و
پیچیدگیهای رفتار اتحادسازی دولتهای خاورمیاناه و واقعیاتهاای میادانی در حاال تغییار
سیاست منطقهای نیستند .از سوی دیگر ،هرچند دیدگاههای جاایگزین مانناد موازناه فراگیار،3
احاله مسئولیت 0و دغدغههای سازهانگارانه در شاکلدهای باه ماهیات اتحادهاای دولاتهاای
خاورمیانه ،چشمانداز نظری ما را در فهم منطق اتحادهای سیال منطقهای فراختار مایکناد ،اماا
رویکرد جامع و نظاممندی را پیشرویمان نمیگذارند.
برای نمونه ،اینکه ماهیت اتحادهاای خاورمیاناه بعاد از  0033را بار اسااس برخوردهاای
ایدئولوژیک شیعی-سنی و منازعات فرقهای ایران و عربستان سعودی تبیین کنیم ،سادهانگاراناه
است .بر اساس منطق موازنه قدرت نیز منطقه باید شاهد ظهور اتحاد فراگیار ترکیاه-عربساتان
سعودی-اسرائیل برای مقابله با تهدید مشترکی بهنام نفوذ منطقاهای ایاران مایشاد؛ کاه هرگاز
محقق نشد .همچنین ،برخالف پیشبینیهای موازنه تهدید ،دولتهای منطقه هرگز علیه داعش
به عنوان تهدید امنیتی مشترک وارد اتحاد فراگیر با یکدیگر نشدند .در چنین شرایطی ،بهمنظور
فهم نظاممند این پیچیدگیها و الیههای زیرین رفتار اتحادسازی دولتهای خاورمیاناه نیازمناد
چارچوب تلفیقی از نظریههای روابط بینالملل هستیم که متغیرها و سطوح تحلیال مختلاف را
در قالب ایده یا مفهومی تلفیقی فرمولبندی کند .بر این اساس ،این مقاله مسئلۀ «امنیت

رژیام»1

را به عنوان اصلیترین پیشران رفتار اتحادسازی دولتهای خاورمیانه بعد از  0033میداند و بر
این اساس ،چارچوب «امنیت رژیم» را برای شناخت اتحادسازی در منطقه پیشنهاد میکناد .در
واقع ،بعد از تحوالت انقالبی  0033منطق اتحادسازی دولتهاای خاورمیاناه مبتنای بار کانش
پویای آنها بهمنظور تأمین امنیت رژیم سیاسی در مقابل تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی باوده
است.

1. Omni-balancing
2. Buck-passing
3. Regime Security

امنیت رژیم و منطق اتحادها در خاورمیانه

666

الف .ماهیت اتحادها؛ نگاهی به پیشینه نظری
از منظر برخی رویکردهای نوواقعگرا ،توزیع قدرت و آنارشی باه عناوان پیشارانهاای اصالی
روابط بینالملل بهتنهایی قادر به تبیین پویاییهای در حال تغییر اتحادها در سیاسات منطقاهای
خاورمیانه نیستند .برخالف نظریه موازنه قدرت والتز ،از نگاه استفان والت ،رفتاار اتحادساازی
دولتها صرفاً واکنشی به تغییر در موازنه قدرت نیست ،بلکه تحت تاأثیر ادراک از تهدیادهای
مشترک و لزوم ایجاد موازنه تهدید در مقابل توانمندیهاا و نیاات تهااجمی رقباسات (

Walt,

 .)1987از نظر مرشایمر ،اتحادها ،واکنشی تقابلگرایانه باه رفتاار تهااجمی دولاتهاای دیگار
بهمنظور بیشینهسازی قدرت و دفاع تهدیاد اسات ( .)Mersheimer, 2001در چناین شارایطی،
دولتها نیازمند انتخاب بین «دنبالهروی» 3یا «موازنهسازی» 0علیاه آن هساتند .اساتدالل اصالی
والت بر این فرضیه استوار است که آنارشی بینالمللی ،دولتهای خاورمیانه را مقیاد کارده تاا
بهمنظور حفظ امنیت همواره بهدنباال موازناهساازی در برابار یکادیگر باشاند .شااید یکای از
ویژگیهای برجسته نظریه والت ،در نظر گرفتن فهم متفااوت دولاتهاای منطقاه از امنیات و
تهدید در فرآیند اتحادسازی باشد.
والت معتقد است که در زمان جن

سرد ،رهبران خاورمیانه برخالف متحادان غربایشاان

نگران تهدیدهای ناشی از گسترش کمونیسم نبودند ،بلکه تهدید رژیم صهیونیساتی و برداشات
تهدید از یکدیگر بیش از تهدید شوروی به رفتار اتحادسازی دولتهای خاورمیانه شکل میداد
( .)Walt, 1987: 3اساساً آنچه در اندیشه جن

سرد درباره امنیت منطقهای خاورمیاناه مغفاول

مانده بود ،فهم بازیگران منطقهای از امنیت بود؛ اینکه چاه چیازی را تهدیاد تلقای مایکردناد،
دغدغه امنیتی آنها چه بود و بر اساس چه انگیزهای اقدام به اتحادسازی میکردند .دیادگاههاای
جاایگزین دیگاری وجااود دارناد کااه منطاق اتحادسااازی را فراتار از ضاارورت انتخااب بااین
موازنهسازی و دنبالهروی تبیین میکنند که شامل «موازنه فراگیر» و «احاله مسئولیت» مایشاود.
استیون دیوید ،با بررسی روابط بین دولتهای منطقهای و قدرتهای بینالمللی معتقد است که
منطق اتحادسازی کشورهای جهان سوم (شامل دولتهای خاورمیانه) به همان میزان کاه متاأثر
1. Bandwagoning
2. Balancing
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از شرایط ساختاری و موازنهسازی در برابر تهدیدهای خارجی است ،به همان انادازه واکنشای
به تهدیدات داخلی علیه امنیت نظام سیاسی آنهاست .در این چارچوب ،دولتهای ضاعیفتار
به منظور تأمین بقای رژیم سیاسی خود و مقابله با تهدیدات داخلی اقدام به موازناه فراگیار باا
قدرتهای خارجی میکنند .در چنین بستری ،امنیت دولات باه معناای امنیات رژیام سیاسای
مستقر در نظر گرفته میشود (.)David, 1991
در صورت بحران مشروعیت ،رهبران خاورمیانه در عرصه سیاست خارجی ،رفتااری را در
پیش میگیرند که در خدمت تحکیم قدرت داخلی و تأمین بقای نظام سیاسی آنها باشاد؛ حتای
اگر منافع و امنیت ملی کشور در بلندمدت به مخارره بیفتد .دولاتهاای ضاعیفتار همچناین
بهدلیل فقدان قابلیتهای مادی یا ترس از ورود به یک مناقشه ناخواسته ،احتمال دارد که های
یک از راهبردهای موازنهسازی را در دستورکار خود قرار ندهند و در عین حال ،دنبالهروی هم
نکنند .در چنین وضعیتی ،آنها به این امید که دولتهای همسوی قاویتار در مقابال تهدیادات
مشترک یا اقدامات تهاجمی قدرتهای نوظهور هزینه موازناهساازی را متحمال مایشاوند ،از
راهبرد احاله مسئولیت تبعیت میکنند که نتایج آن ناارمینانی باالیی دارد .با وجود این ،اگر این
دولتها به این نتیجه برسند که بقای نظام سیاسی آنها در خطر است ،حتی تعهدات بیشاتری را
در اتحادهای خود برعهده میگیرند ( .)Ryan, 2016:7-8در رابطه با دلیل عدم پایداری اتحادها
در خاورمیانه ،اسنایدر با بهرهگیری از مفروضههای واقعگرایی «معمای امنیت» 3معتقد است کاه
به دلیل فقدان ارالعات کافی از نیات ساایر متحادان ،دولاتهاا عاالوه بار تهدیادهای بلاوک
متخاصم ،از نیات و رفتار متحدان خود نیز برداشت تهدید دارند و از این رو ،وضعیت تنگناای
امنیتی در داخل اتحادها مانع از پایداری آنها میشود (.)Snyder, 1997
هرچند رویکردهای متأثر از مفروضههاای نوواقاعگرایای باه دنباال واردکاردن تصاورات
بازیگران منطقهای در تحلیل الگوی اتحادهای خاورمیانهای

هساتند ( Walt, 1987; Schweller,

 )2004اما نمیتوانند تبیین کنند که چگونه برخی از دولتهای منطقه بهدنبال موازناهساازی در
برابر تهدیدات داخلی هستند و به این ترتیب ،با متخاصمان ثانوی متحد میشوند تا منابع خاود
را در برابر متخاصمان اصلی متمرکز کنند .در مقابل ،برخی از پژوهشگران با به چاالشکشایدن
1. Security Dilemmas
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مفروضههای واقعگرایی ،اقتصاد سیاسی و مناسبات سیاست داخلی را به عنوان متغیرهای اصلی
در تنظیم سیاست خارجی و اتحادسازی از سوی کشورهای خاورمیانه در نظر میگیرند .میشال
بارنت معتقد است که نگرانیهای سیاست داخلی و مسئله توسعه شاخصهای اقتصاادی بایش
از متغیرهای سیاست اعلی مانند توزیع توانمندیهای نظامی و موازنه قدرت قادر به تبیین رفتار
سیاست خارجی و ائتالفسازی دولاتهاای خاورمیاناه اسات (  .)Barnett,1998آلینساون باا
مطالعه سیاست اتحادسازی دولتهای کوچک عربی همچون اردن باه ایان نتیجاه رسایده کاه
منطق اتحاد دولتهای خاورمیانه ریشه در «امنیت بودجه» 3و تأمین مناابع ماالی دولات حااکم
دارد که نیازهای اقتصادی آنها را مجبور یا ترغیب به حضور در یک اتحااد منطقاهای مایکناد
(.)Allinson, 2016
سازهانگاران نیز فهم منطق اتحادهاا در خاورمیاناه را مناوط باه واردکاردن نقاش ایادههاا،
هویتها و هنجارهای برساخته بهویژه در جهان عرب میدانند .بارنت با فاصلهگرفتن از تمرکز
مادی رویکردهای نوواقعگرا بر این باور است که سیاستگذارن عرب به دنبال امنیات از رریاق
«سیاست بازنمود» 0هستند؛ به این معنا که بواسطه تقویت تصویر «پاانعارب» هام مشاروعیت
خود را بازتولید و هم الگوی دوستی و دشمنی خود را بر اساس بازنمودهای آن تعیین میکنند.
بر این اساس ،رهبران عرب برای تقویت امنیتشان و کنترل سیاست خارجی یکدیگر ،بهجاای
قدرت نظامی ،قدرت نمادین را بهکار گرفتهاند و دولتهایی که خارج از این بازنمایی پانعرب
باشند ،متخاصم جلوه داده میشوند ( .)Barnett, 1998در ایان راساتا ،پیناار بیلگاین ،باا رارح
پرسشهایی انتقادی درباره «معنای امنبودن در خاورمیانه» معتقاد اسات کاه نکتاه مغفاول در
رویکردهای حاکم بر اتحاد منطقهای خاورمیانه در نظرنگرفتن برداشتهاای جاایگزین دربااره
امنیت است که در منطقه همزیستی دارند؛ به این معنا کاه هویاتهاا و خارد متعاارف ،مناافع
جمعی را میساازند و برخاورد مناافع غیرماادی ،عامال اولیاه در شاکلدهای باه اتحادهاا در
خاورمیانه است (.)Bilgin, 2004; 18

1. Budget security
2. Representational Politics
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واقع گرایان نوکالسیکی همچون رنادل شاولر نیاز باا تلفیاق رویکردهاای مختلاف و نقاد
مفروضههای ساختارگرایانه نوواقعگرایان ،مفهوم جدیادی باا عناوان «موازناه مناافع» 3را وارد
ادبیات نظری اتحادها میکند .از این منظر ،دولتها زمانی به ایجاد موازنه اقدام میکنند کاه باه
نفع آنها باشد .موازنه حاوی شرایطی است که در آن صرفاً یک دولت بهرور مستقیم از ناحیاه
دولت متخاصم مورد تهدید قرار نمیگیرد ،بلکه برای حفظ منافع امنیتی بلندمدت خود ،تصمیم
به موازنه علیه دولتی میگیرد که در شرایط مختلف ،در هر کجا که باشد ،در برابر آن اقادام باه
موازنه میکند ( .)Schweller, 2004در چنین شرایطی ،وقتی دولتی ری اتحادی نتواند اقدام باه
موازنه علیه دولت متخاصم کند یا واکنش کارآمدی نسبت به تهدید ماورد نظار نداشاته باشاد،
«کسری موازنه» 0اتفا میافتد .مارک هاس ،با بهرهگیری از ایده کسری موازنه شاولر در تبیاین
اتحادهای خاورمیانه ،معتقاد اسات کاه رفتاار اتحادساازی دولاتهاای خاورمیاناه مبتنای بار
ایدئولوژی و نوع نظام سیاسی متحدان بالقوه است .اگر فاصله ایدئولوژیکی دولتها با متحدان
بالقوه زیاد باشاد یاا از ناوع نظاام سیاسای یکادیگر برداشات تهدیاد داشاته باشاند ،باهرغام
پیشبینیهای موازنه قدرت ،قادر به ایجاد اتحاد علیه قدرت متخاصم نمیشوند و دچار کسری
موازنه در برابر آن میشوند ( .)Haas, 2014این رویکرد میتواند چرایی عدم شکلگیری اتحاد
فراگیر میان ترکیه-عربستان-اسرائیل علیه نفوذ منطقهای ایران بعد از  0033و در نتیجه کساری
موازنه در برابر آن را تبیین کند.

ب .چارچوب امنیت رژیم و استثناگرایی خاورمیانه
شناخت روابط بینالمللی خاورمیانه بدون فهم ساختارهای داخلی و منطقهای که دولتها درون
آن عمل می کنند و همچنین بدون توجه به الگوهای همکاری ،رقابت و منازعات دایمی موجود
در این منطقه ،غیرقابل فهم اسات .باه تعبیار لاوئی

فاوسات ،رونادهای سیاسای خاورمیاناه،

مالحظات نظری جهانشمول را به چالش میرلبند ،مانع تعمیمدادن میشوند و در مقابل تبیین،
مقاومت میکنند .زنجیره پیشبینیناپذیر وقایع خاورمیانه از آغاز این قرن تأییدی بار ایان نظار
1. The Balance of Interests
2. Underbalancing
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است (فاوست .)048 :3198 ،ساختار ناهمگن و پیچیده خاورمیانه باعث شده که این منطقه در
بیثباتی و بحران دایمی به سر ببرد .این ساختار بحرانی بهدلیل مداخله بیثباتساز قدرتهاای
بزرگ شکنندهتر هم شده است و دولتهای منطقه همواره در وضعیت معماای امنیتای باهسار
میبرند؛ بهروریکه در خاورمیانه نمیتوان به دولت متحدی کماک کارد ،بادون آنکاه دولات
متخاصمی را تقویت نکرد (بوزان و ویور .)3188 ،برای نمونه ،اگر آمریکا با صدور تسالیحات
راهبردی ،موقعیت منطقهای عربستان سعودی را تقویت کند ،ناخواسته آن را در مقابل اسارائیل
قوی کرده است .اگر ایران بهمنظور توساعه بازدارنادگی دفااعی خاود در برابار سیاساتهاای
تخاصمی آمریکا اقدام به تولید یا خرید تسلیحات پدافندی کناد ،از ساوی دولاتهاای عربای
خلیج فارس برداشت تهدید امنیتی میشود .این ساختار ویژه خاورمیانه است که الگوی دوستی
و دشمنی آن هنوز متأثر از اندیشه هابزی در رابطه با اولویت اصلی تأمین بقاست.
در مقایسه با سایر منارق ،محیط منطقهای خاورمیانه منحصربهفارد اسات .منطقاهگرایای در
خاورمیانه بهلحاظ نظری و تجربی متنوعتر و پیچیدهتر از آن است که تصویرپردازی مایشاود.
برخالف دیدگاههای رایج ،خاورمیانه منطقهای بدون منطقهگرایی نیست .نیروهاای باالقوهای در
خاورمیانه بهویژه جهان عرب با تأکید بر هویت ،منافع و دغدغههای مشترک بارای همکااری و
همگرایی در منطقه وجود دارد که ائتالفهای چندگانه بر اساس معیارهای عارب و غیرعارب،
شیعه و سنی ،حافظ وضع موجود و تجدیدنظررلب از نموناههاای آن اسات .باا وجاود ایان،
رقابتها و بحرانهای داخلای ،بایثبااتی ،نااامنی رژیامهاا ،فقادان نهادهاای کارآماد و نفاوذ
قدرتهای خارجی مانع از شکلگیری اجتماع منطقهای در خاورمیانه شاده اسات (هینباوش و
احتشامی .)3190 ،بهتعبیر بری بوزان و اولی ویور ،منطقهگرایی فرآیندی سیاسای اسات کاه در
آن دولتها و سایر بازیگران در پی اهداف و سیاستهای مشترکی در داخل منطقهای هستند و
ممکن است در آخر ،بهجای اینکه به اجماع و همگرایی منجر شود ،به انشاقا  ،قطاببنادی و
گروهبندی متعارض بازیگران در منطقه منجر شود ( .)Buzan & Weaver, 2003در ایان میاان،
منطقهگرایی در خاورمیانه همواره از فقدان مشروعیت دولت-ملتسازی ،شکنندگی دولاتهاا،
تأثیرات سوء اقتدارگرایی و مداخله بیثباتساز قدرتهاای خاارجی آسایب دیاده اسات کاه
اصلیترین نیروهای این عقبگردها پیامدهای ناشی از ناامنی رژیمهاست.
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نگاهی اجمالی به ادبیات نظری اتحاد در روابط بینالملل نشان میدهد که این رویکردها از
نظر عملیاتی عمدتاً بر اتحادها در اروپا و تجریههای تاریخی غرب متمرکز بوده و بهنادرت باه
تأیید مفروضههای خود در جهان غیرغرب پرداختهاند .در راستای آزمون ایدههای اصلی خاود،
تقریباً تمامی این رویکردها به چرایی و چگونگی اتحاد قدرتهاای غربای در چاارچوبهاای
نهادمندی همچون سازمان ناتو اشاره کردهاناد؛ اماا اساتدالل تجربای قابالتاوجهی در ماهیات
ائتالفهای منارق غیرغربی مانند خاورمیانه ارائه نشده است .در این چاارچوب نیاز باه نقاش
سیاست قدرتهای بزرگ بایش از کانشگاری ساایر باازیگران تأکیاد شاده اسات .بارخالف
ساختارهای غربی ،مفهوم دولت و امنیت معانی بسیار متفاوت و پیچیدهتری در متن خاورمیاناه
دارد .اساساً زمانی که از مفهوم منافع ملی به عنوان چراغ راهنماای سیاسات خاارجی در بساتر
غرب سخن میگوییم ،نمی تواند کارکرد مشابهی در متن خاورمیانه داشته باشد .در خاورمیاناه،
مرز مشخصی بین منافع ملی و منافع رژیم حاکم یا حتی امنیت دولات و امنیات رژیام وجاود
ندارد و دولت اغلب باه مثاباه رژیام حااکم در نظار گرفتاه مایشاود (

;Hinnebusch, 2003

 .)Halliday, 2005بنابراین ،بهرغم تأثیرات شرایط ساختاری و محدودیتهای سیستمی ،اینکاه
چهکسی و چه زمانی در مسند قدرت است ،نگرانیها و ترجیحاات اصالی آن چیسات و چاه
قرائتی از فرصتها و محدودیتهای سیستمی دارد ،در خاورمیانه اهمیت دارد .بنابراین ،معاانی
و قرائت متفاوتی از مفاهیم اصلی مانند دولت ،امنیات ،و مناافع ملای در ایان جواماع مساتفاد
می شود و نیاز به بازنگری در مادل مسالط اروپاامحور در فهام ماهیات اتحادهاای خاورمیاناه
ضروری است.
توجه ویژه به رویکرد «امنیت رژیم» در فهم منطق اتحادهای خاورمیانه به ما کمک میکناد
که با گسست از مدل غربمحور از مفروضههای رویکردهای مختلف واقعگرایی ،سازهانگااری
و اقتصاد سیاسی در تبیین رفتار اتحادسازی دولاتهاای منطقاه بهارهبارداری کنایم .وضاعیت
اتحادها در خاورمیانه نه تنها ناظر بر معاهدات دفااعی سانتی میاان دولاتهاا بارای مقابلاه باا
تهدیدات خارجی است ،بلکه اغلب ناشی از دغدغههای امنیت نظام سیاسی در داخل است .در
این چارچوب ،اتحادها به معنای ائتالف فراملی میان نخبگان حاکم در کشورهای مختلف برای
مقابله همزمان با تهدیدهای سنتی و تهدیدهای منبعث از سیاست داخلی آنهاست .زمانی کاه از
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اهمیت بقای رژیم سیاسی حاکم سخن میگاوییم ،ربیعتااً متغیرهاای اقتصاادی و هاویتی نیاز
بهویژه در رابطه با کشورهای ضعیف و شکننده منطقه برجسته میشود .به ایان معناا ،اتحادهاا
نهتنها شامل حمایتهای نظامی ،سیاسی و دیپلماتیک می شود ،بلکه نیازهای اقتصادی دولتها
را نیز تأمین میکند تا از بقای رژیم سیاسای حااکم در صاورت وجاود بحارانهاای اقتصاادی
ارمینان حاصل کند ( .)Ryan, 2019: 8-9تعریف موسعی از امنیت رژیمها در اینجا وجود دارد
که شامل تهدیدات داخلی و خارجی ،اقتصادی و نظامی ،مادی و گفتمانی مایشاود .باه تعبیار
بارنت ،هرگونه چالشی که بقای رژیم سیاسی را تهدید کند یا حداقل از سوی نخبگاان حااکم
برداشت تهدید شود ،به نحوی با امنیت رژیم مرتبط است ( .)Barnett, 1998: 74از اینروست
که امنیت رژیم به عنوان پلی نظری میان رویکردها و ساطوح تحلیال مختلاف ارتبااط برقارار
میکند تا تبیین جامعی از منطق اتحادها در خاورمیانه داشته باشد.
ائتالفهای مورد بحث در این مقاله بیش از آنکه مبتنی بر تعریف سنتی و معاهدات رسمی
از اتحادها باشد (مانند پیمان سنتو یا بغداد) ،ناظر بر چارچوب همکاری و حمایت متقابل میاان
دو یا چند واحد سیاسی بهمنظور حصول اهداف مشترک در سیاست منطقهای است؛ بهویاژه باا
توجه به اینکه برخی از اتحادها بین دولتها و بازیگران غیردولتای اسات .باه تعبیار اسانایدر،
ائتالف شکل غیرمعاهدهای و پویای اتحاد است که بهصورت غیررسمی بین دو یا چند باازیگر
انجام میشود و با در برگرفتن حمایتهای سیاسی و اقتصادی ،صرفاً به اماور نظاامی و امنیتای
محاادود نماایشااود ( .)Snyder, 1991:128ایاان تمااایز از آن رو اهمیاات دارد کااه بساایاری از
مطالعات نظری با در نظرگرفتن تجربهها و رویه اتحاد دولتهای غربی ،اتحادهاا را باه عناوان
معاهدات امنیتی رسمی (مانند ناتو و ورشو) بهکار میگیرند کاه در سیاسات متغیار خاورمیاناه
بهندرت قابل شناسایی است .برخالف رویه اتحادها در سیاست غربی ،ائتالفهاای غیررسامی
مشخصه اصلی سیاست منطقهای خاورمیانه است .بهنظر میرسد که «ائتالف» 3مفهوم دقیقتاری
برای توصیف صفآراییهای متغیر خاورمیانه باشد ،اما در این مقاله از «اتحاد» 0نیز به این معنا
استفاده میشود.
1. Coalition
2. Alliance
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رویکرد امنیت رژیم بر واقعیتهای تجربی متفاوتی تأکید میکند که دولتهاای خاورمیاناه
و حتی اکثر کشورهای جهان سومی با آن مواجه هستند .تمرکز بر «رژیم» بهجای «دولات» 3باه
عنوان بازیگر واحد ،نگاه واقعگرایانهتری نسبت به رفتار اتحادسازی کشورهای خاورمیانه ارائاه
میکند که در آن منابع متنوع تهدیدها علیه امنیت و بقای رژیم حاکم مورد توجه قرار میگیارد؛
خواه این تهدیدها ماهیتی داخلی و سیستماتیک داشاته باشاند یاا نظاامی و اقتصاادی .در ایان
راستا ،اتحادها واکنشی باه تهدیادهای منبعاث از ایان حاوزههاای مختلاف اسات و تنهاا باه
چالشهای نظامی سیستماتیک محدود نمیشود .ازاین رو ،گزیناههاای اتحادساازی دولاتهاا
بهرور ربیعی محدود میشود و محاسبه هزینه -فایده نخبگان حاکم در دوری یاا نزدیکای باه
یک ائتالف متأثر از اولویت آنها در حفظ امنیت و تحکیم قدرت رژیم مستقر است.
بهرور خالصه ،مشخصههای اصلی رویکرد امنیات رژیام در فهام ماهیات اتحادهاای متغیار
خاورمیانه به این صورت قابل بحث است :نخست ،امنیت داخلی بهاندازه نگرانایهاای امنیتای در
سیاست خاارجی اهمیات دارد و امنیات در چناین بساتری ،عوامال غیرمتعاارف مانناد حمایات
اقتصادی برای حفظ ائتالف سیاسی حاکم را نیز شامل می شود .دوم ،مرزبندی بین امنیت داخلای
و خارجی برای آن دسته از دولتهای ضعیفی که بهلحاظ اقتصادی وابسته هستند ،بسیار کمرنا
است و این وضعیت باعث میشود آنها به منظور حفاظ اقتادار شاکننده خاود نیااز مساتمری باه
متحدان خارجی داشته باشند .سوم ،ائتالفها نتیجه محاسبات اساتراتژیک و برداشات نخبگاان از
امنیت رژیمشان است که آنها را دائماً باه سامت ارزیاابی گزیناههاای مختلاف در تاأمین امنیات
وجودیشان سو میدهد .اگر دولت در شرایط بحران اقتصادی باشد ،رهبران بهدنباال متحادانی
خواهند بود که نیازهای اقتصادی آنها را بهویژه از رریاق کماک خاارجی 0پاساخگو باشاند .اگار
دولتها دارای توانمندی اقتصادی باشند ،اما از نظر نظامی ضعیف باشاند ،باه سامت ائاتالف باا
متحدانی متمایل میشوند که قابلیتهای نظامی آنها را تقویت کنند .در وضعیتی که محیط داخلای
و خارجی دائماً تغییر میکند ،برداشتها و برآوردهای رهبران از نیازهای راهبردی خود منجار باه
بیثباتی الگوی اتحادها در خاورمیانه میشود .چهارم ،ایدئولوژی ،متغیر علّی تعیینکننده در رفتاار
1. State
2. Foreign Aid
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اتحادسازی دولتهای خاورمیانه نیست .حتی در اوج سیاست هویتی خاورمیانه ،ائتالفها اساسااً
واکنشی عمل گرایانه به نیازهای ماادی تاأمین بقاا اسات .هرچناد نقاش ایادئولوژی در سیاسات
خاورمیانه غیرقابل اغماض است ،اما نیروی محرکه اصلی در شاکلدهای باه اتحادهاای خاارجی
نیست (.)Ryan, 2009; Gause, 2015; Bank and Valbjorn, 2012
حتی در صورت تغییر اتحادها و ائتالفهای منطقهای ،پویااییهاای امنیات رژیام سیاسای
همچنان عاملی تعیینکننده در شکلدهی به گزینههای روابط خارجی و اتحادسازی دولتهاای
عربی است .در واقع ،گزینههای اتحادسازی دولتهای عربی هماواره گروگاان معماای امنیات
داخلی و خارجی برساختهی اذهان نخبگاان آنهاسات ( .)Ryan, 2016:11در چناین شارایطی،
اینکه نخبگان سیاسی حاکم چه برداشتی از امنیات و ثباات رژیام سیاسای خاود دارناد ،حاائز
اهمیت است .وقتی دولتها با چالشهای اساسی مواجه میشوند ،نخبگان اقادام باه باازتنظیم
ائتالفهای سیاسی و اولویتهای امنیت ملی در داخل و تغییار اتحادهاا در سیاسات خاارجی
میکنند تا از امنیت رژیم سیاسی خود مطمئن شوند .بهخارر کمخطربودن باازنگری در رواباط
خارجی و باالبودن مخاررات بازسازی ائاتالفهاا یاا انجاام اصاالحات داخلای ،دولاتهاای
خاورمیانه در مواجهه با تهدیدات نوظهور علیه امنیت رژیم سیاسی خود اغلب به دستکاری در
گزینههای سیاست خارجی و اتحادهاا ساو پیادا مایکنناد ( .)Bank and Valbjorn, 2012از
اینرو ،یکی از دالیل اصلی سیالیت اتحادها در خاورمیانه ،اجتناب دولتها از ایجااد تغییارات
فراگیر در سیاست داخلی و برونسپاری مواجهه باا تهدیادات امنیات رژیام سیاسای حااکم از
رریق گزینههای سیاست خارجی است.
میتوان استدالل کرد که چاارچوب امنیات رژیام ،رویکاردی بارای فهام ماهیات و کاارکرد
ائتالفهای غیرغربی است و عالوه بر خاورمیانه ،مایتواناد در ساایر جواماع جهاان ساومی کاه
بهنحوی هنوز نسبت به تأمین امنیت رژیمهای سیاسیشان دغدغه دارند ،کاربست داشته باشاد .در
مطالعه اتحادهای خاورمیانه ،شناسایی تهدیدات داخلی و خارجی ناظر بر بقای رژیمها افق نظاری
ما را نسبت به فهم چندبعدی و تبیین چندمتغیره ائتالفهای سیال منطقهای فراختر مایکناد .ایان
بخش بر این ایده اصلی تأکید کرد که دولتهای خاورمیانه بر اساس منافع نسبتاً غیرقابال ساازش
امنیت و بقای رژیمشان به اتحادی وارد یا خارج می شاوند .در چناین چاارچوبی ،های دولتای،
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عرب یا غیرعرب ،منافع یا اهداف ملی که بهصورت سیساتماتیک تعریاف شاده باشاد ،نادارد و
منافع ملی چیزی جز منافع نخبگان حاکم در تحکیم قادرت و تاأمین بقاای نظاام سیاسای خاود
نیست .این منافع رژیم سیاسی حاکم است که گزینههای سیاسات خاارجی و رفتاار اتحادساازی
دولتها را هدایت میکند که در رأس آن تأمین بقای رژیم اولویت بیبدیلی دارد.
رژیمهای سیاسی که بهدنبال بقا برای مدت زمان روالنی هستند ،بایاد قاادر باه تطبیاق خاود باا
محیط در حال تغییر داخلی و بینالمللی باشاند .چگاونگی تطبیاقپاذیری و واکانش باه تحاوالت
محیطی نیازمند منابعی است که از رریق ائتالفسازی با نیروهای داخلی و خارجی تأمین مایشاود.
بسته به نوع نظامسیاسی و سط پلورالیسم ،دولتها ائتالف با نیروهای سیاسی داخلای یاا اتحااد باا
بازیگران خارجی را در دستورکار قرار میدهند ( .)Gause, 2015: 18برای نمونه ،رژیمهای اقتاداگرا
اغلب به اتحاد با نیروهای خارجی برای تأمین بقای خود متمایل میشوند ،در حالی کاه دولاتهاای
شبهدمکراتیک ،گزینههای ائتالف داخلی را نیز مورد ارزیابی قرار میدهند .به همین دلیل ،بسایاری از
دولتهای اقتدارگرای عربی کانون نفوذ قدرتهای خارجی شدهاند و نسابت باه تقویات نیروهاای
متحد بالقوه داخلی خطر نمیکنند .از سوی دیگر ،در حالی که دولتهای غیرنفتی میتوانند باا تغییار
قانون مالیات ،بخشی از منااب ع اقتصاادی خاود را از داخال تاأمین کنناد ،باه دلیال تارس از انجاام
اصالحات اقتصادی و سیاسی ،ناگزیر به سمت جلب کمکهای خارجی متمایل میشوند کاه نتیجاه
آن دنبالهروی از ابتکارات قدرتهای حامی در سیاست منطقهای اسات .در چناین شارایطی ،اتکاای
فراگیر به منابع حمایتهای خارجی ،این شرایط را برای رژیم حااکم فاراهم مایکناد کاه تقاضاای
داخلی برای مشارکت سیاسی در امور کشور را خنثی کنند .باه هار میازان کاه دولاتهاا وابساتگی
کمتری به حمایتهای خارجی (اقتصادی -نظامی -امنیتی) داشته باشند ،گزیناههاای بیشاتری بارای
اتحادسازی به منظور تأمین بقای خود پیشرو دارند.

ج .امنیت رژیم و منطق اتحاد در خاورمیانه
در راستای آزمون ایده اصلی مقاله ،در این بخش به بررسی تجربی ائتالفهاای منطقاهای بعاد از
انقالبهای عربی می پردازیم که شامل ریفی از اتحادهای دو و چندجانبه میان دولتهای عربای،
قدرتهای غیرعربی و بازیگران غیردولتی میشود .هرچند تمرکز این پژوهش بر مطالعاه ماوردی
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اتحاد خاصی نیست ،اما مطالعهی اجمالی رفتار اتحادسازی دولتهای خاورمیانه نشان خواهد داد
که چگونه رژیمهای سیاسی مشابه با نگرانیهای امنیتی مشترک میتوانند با یکدیگر متحاد شاوند
و صفبندی خود را حفظ یا تغییر دهند .اساساً تحوالت افسارگسیخته بعد از انقالبهاای عربای
اغلب به عنوان نقطه ضعف منطقهگرایی در خاورمیاناه در نظار گرفتاه مایشاود کاه همکااری و
ائتالفسازی در آن تصنعی بوده و اقدامات گذرا برای اتحادها در قالب تحلیلهاای دولاتمحاور
واقعگرا که سن

بنای روابط بینالملل است ،تببین شده اسات (فاوسات .)085 :3198 ،اماا نباود

شبکه مؤثری از ترتیبات همکاری و نهادگرایی منطقهای ،بحران مشروعیت و فقدان دولت -ملات
به معنای وستفالیایی آن ،مانع از تحقق پیشبینیهای دیدگاههای جریان اصلی شده اسات .در ایان
میان ،بهنظر میرسد هنوز امنیت رژیم و ناوع رژیام در تعیاین موضاعگیاریهاا و قابلیاتهاای
دولتهای خاورمیانه برای همکاری و ائتالفسازی نقش اساسی دارد.
در میانه موج اول انقالبهای عربی ،نشست نوامبر  0033سران اتحادیه عرب در قااهره در
حالی برگزار شد که پادشاهیهای خلیج فارس خود را در کنار نمایندگان انقالبیونی یافتناد کاه
به تازگی بر اساس سازوکارهای دمکراتیک جانشین رژیمهای اقتدارگرای عربای شاده بودناد.
دستوکار اصلی اجالس برای بسیاری از پادشاهیهای عربی ،اینبار نه اسرائیل و ایاران و حتای
نه ظهور جریانهای تکفیری ،بلکه گسترش موج اعتراضهای عمومی برای دمکراسیخواهی و
مطالبات انقالبیون برای تغییر رژیم در سراسر جهان عرب بود .برای برخی دیگر ،تهدید بزرگتر
از ناحیه اصالحرلبان و جنبشهای انقالبی همچون اخوانالمسلمین بود که نخبگان محافظهکار
عرب را به شدت نگران کرده بود .قدرتیاابی نیروهاای اخاوانی از رریاق انتخاباات ،حازب
النهضه به رهبری راشدالغنوشی در تون

و حزب آزادی و عدالت به رهبری محمد مرسای در

مصر ،منجر به شکلگیری اتحادی بین کشورهای شورای همکااری خلایج فاارس و برخای از
پادشاهیهای غیرعضو همچون مراکش و اردن شد تا بهمنظور جلوگیری از تسری انقالبهاای
مردمی به داخل خود اقدام به ایجاد نوعی مکانیزم امنیت رژیم دستهجمعی 3کنند

( Ryan,2015:

 .)44در این میان ،اختالفات گسترده بر سر آینده نظام سیاسی در ساوریه و همچناین ،افازایش
برخوردهای ایدئولوژیک سلفی -اخوانی در سراسر منطقه مانع از تحقق چنین سازوکاری شد.
1. Collective regime security

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  89پاییز 99

611

کنشگر ی فعال قدرت های غیرعربی در معادالت در حال تغییر جهان عارب و کااهش
تعهدات راهبردی ایاالت متحده به متحدان عربی خود ،هرچه بیشاتر باه برداشات تهدیاد
پادشاهی ها در تأمین بقای امنیت رژیم سیاسی شان دامن زد .حمایت گسترده ترکیه و قطار
از جنبشهای اخو انی در سوریه ،مصر ،تون

و حمایت های مساتمر ایاران از گاروههاای

شیعی به ویژه در یمن ،عرا و لبنان موجب تشدید قطب بندی ایدئولوژیک و تغییر آرایش
قدرت و در نتیجه بازآرایی اتحادها در منطقه شد .در این میان ،نهایی شدن توافق هستهای
(برجام) بین ایران و گروه  5+3در سال  0035باه مثاباه شاوک سیساتماتیکی ،بسایاری از
محاسبات و گزینه های امنیتی دولت های عربی محافظه کار را تحت تاأثیر قارار داد .چناین
برداشتی میان پادشاهی های عربی شکل گرفت که کاهش تعهدات امنیتی آمریکا به متحدان
منطقه ای خود و کاهش احتمالی تنش در روابط تهران -واشینگتن موجب گساترش نفاوذ
ایران در خاورمیانه میشود و از این رو ،ترس آنها نسبت باه امنیات وجاودی رژیامشاان
دوچندان شد (.)Lynch, 2016: 74-78
در چنین وضعیتی ،ائتالف به رهبری سعودی به سمت واردکردن متحدان جدیدی همچاون
اسرائیل و ترکیه علیه تهدید ناشی از نفوذ منطقهای ایران در خاورمیاناه حرکات کارد و از ایان
دوره به بعد گزینههای نظامی به اولویت کنشگری پادشاهیهای عربی تبدیل شد که نموناه آن
را در جن

یمن شاهد هستیم .با وجود این ،نگرانیهای سنتی از نیات یکدیگر و وجود ناوعی

معمای امنیتی میان متحدان مانع از کارآمدی و پایداری چنین ائتالفهایی علیه ایران شد .ایاران
یکی از محورهای اصلی سفر نوامبر  0035رئی جمهور اردوغان (به دعوت ملک سالمان) باه
ریاض بود ،اما خوانشهای متفاوت و گاهااً متعاارض دو کشاور از معاادالت در حاال تغییار
منطقهای بهویژه جهان عرب مانع از اتحاد آنهاا شاد کاه بایاعتماادی متقابال در پروناده قتال
خاشقچی و ررح ارالعاتی بنسلمان برای ایجاد بحران در داخل ترکیه بهمنظور تضعیف دولت
اردوغان به اوج خود رسید ( .)Middle East Eye, June 2018انقالبهای عربی ،جن

سوریه،

ظهور داعش و توافق هساته ای ایاران شاوکی سیساتمی باه ساازوکارهای امنیات منطقاهای در
خاورمیانه بعد از  0033وارد کرد که در هرکدام رفتار اتحادساازی دولاتهاای عربای باهراور
قابلمالحظهای متأثر از نگرانیهای آنها از امنیت رژیامهاای سیاسایشاان باوده اسات .اساسااً
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خوانش و نیات دولتهای منطقه برای ورود به صفآرایی منطقهای با یکدیگر متفااوت اسات؛
چون برداشت تهدید متفاوتی از امنیت وجودیشان دارند.
برای نمونه ،اقادام دولات هاایی همچاون اردن ،ماراکش ،ساودان و مصار بارای حمایات
دیپلماتیک و حتی ارسال نیروهای نظامی به کمک ائتالف عربستان سعودی در جن

یمن بیش

از آنکه ریشه در تهدیدات ناشی از قدرتیابی حوثیها یا نفاوذ منطقاهای ایاران داشاته باشاد،
تالشی در راستای جذب سرمایه و کمکهای اقتصادی از پادشاهیهای خلیج فاارس اسات تاا
بقای خود را در برابر فشارهای داخلی تأمین کنند .از ایان رو ،تاداوم کماکهاای اقتصاادی از
سوی دولتهای خلیج فارس ارتباط مستقیمی با امنیت رژیمهای سیاسای اردن ،مصار و ساایر
دولتهای ضعیف منطقه دارد و آنها را ناگزیر باه دنبالاهروی از ابتکارهاای منطقاهای ائاتالف
سعودی میکند .بر ایان اسااس ،رفتاار اتحادساازی دولاتهاای خاورمیاناه تاابعی از فوریات
تهدیدهای متناظر بر امنیت نظام سیاسی آنهاست .به هماین دلیال ،هرچناد آنهاا حاول تهدیاد
مشترکی مانند تروریسم یا ایران متحد میشوند ،اماا هرکادام برداشات متفااوتی از تهدیادهای
امنیتی خود دارند .برای عربستان سعودی و بحرین ،تهدید اصلی نفوذ ایران در منطقاه و حتای
سیاست داخلی آنهاست ،در حالی که فوریترین تهدید علیاه امنیات رژیام سیاسای اماارات و
مصر ،نفوذ شبکه اخوانالمسلمین و برای اردن ،ظهور جنبشهای سلفی و جریانهای تکفیاری
در داخل مرزهای این کشور است.
در تصویر کالن ،خاورمیانه بعد از  0033در وضعیت چندقطبی قدرت و ایدئولوژی قارار
داشت .منازعهی فراگیری میان قطبهای قدرت شیعی ،اخوانی و سلفی در کانونهای مناقشات
منطقهای در جریان است .در چنین شرایطی ،احتمال اتحاد قطبهای قدرت علیه قدرت دیگار
به دلیل ترس از آمال ایادئولوژیکی متحاد باالقوه بسایار نااچیز اسات .از ایان رو ،اختالفاات
ایدئولوژیکی میان متحدان بالقوه مانع از موازنهسازی کارآماد در برابار تهدیادهای باالقوه و در
نتیجه کسری موازنه در برابر قدرت تهدیدگر میشود ( .)Haas, 2014: 726عربستان سعودی و
ترکیه هر دو نفوذ منطقهای ایران به ویژه در ساوریه و عارا را تهدیاد تلقای مایکنناد ،اماا
نمی توانند علیه ایران متحد شوند؛ چون عربستان از مدل دمکراتیک اسالمی ترکیه و حمایت
آن از جنبشهای انقالبی اخوان المسلمین در جهان اهل سنت نگرانی جادی دارد .در حاالی
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که عربستان سعودی به دنبال تضعیف نفوذ منطقهای ایران در محا یط پیراماونی خاود اسات،
شبکه اخوان المسلمین را سازمان تروریستی اعالم میکناد .از ساوی دیگار ،باهرغام تاالش
واشینگتن برای عادیسازی روا بط بین اسرائیل و عربستان سعودی برای موازناهساازی علیاه
نفوذ ایران ،نخبگان سعودی بنا به دالیال ایادئولوژیکی و پیامادهای احتماالی آن در موازناه
قدرت داخلی ،اقدام به ایجاد روابط دیپلماتیک رسمی با تلآویو نمیکنند .بناابراین ،کساری
موازنه در وضعیت چندقطبی ایدئولوژی به شدت ریشه در ترس از امنیت رژیمهاای سیاسای
متحدان بالقوه دارد.
باار ایاان اساااس ،رهبااران خاورمیانااه همااواره نساابت بااه پیاماادهای داخلاای ائااتالفهااای
ایدئولوژیکی فراملی نگرانی دارند و با متحدان بالقوهای که ساخت ایدئولوژیکی دولتشاان در
تضاد با مشروعیت رژیمهای سیاسی آنهاست ،وارد اتحااد

نمایشاوند ( Gause, 2015; Rubin

 )2014زیرا بنیانهای مشروعیت و امنیت نظام سیاسای مستقرشاان را تضاعیف مایکناد .ایان
استدالل بهخوبی نشان میدهد که چرا هرگز اتحادی میان قادرتهاای سنی(عربساتان ،ترکیاه،
مصر ،اردن و دولتهای عربی خلیج فارس) علیه ائتالف شیعی ایران شکل نگرفت و در مقابل،
اولویت امنیت رژیم در اتحادسازی تا چه میزان میتواناد دالیال اتحااد عربساتان ساعودی باا
پادشاهیهای جهان عرب و دولت ضاداخوانی ژنارال السیسای در مصار و همچناین ،ائاتالف
راهبردی ترکیه با قطر و سایر نیروهای اخوانی در جهان اهل سنت را تبیین کند .اساسااً از نظار
تاریخی نیروهای اخوانی از قدرتهای سنی برداشت تهدیدی بیشتری نسبت به ائتالف شایعی
ایران دارند (یزدانفام .)20 :3190 ،حتی پیوندهای ایدئولوژیکی بین ایران و گاروههاای شایعی
منطقه بهویژه حزباهلل ،حشدالشعبی و حوثیها(هرچند زیادی هساتند) نیاز عامال اساسای در
رفتار اتحادسازی ایران و ایجاد همسرنوشتی در تأمین امنیت نظاام سیاسای متحادان اسات .در
چنین شرایطی ،بهدلیل پیامدهای بالقوه سیاست داخلی در شراکت آشکار با تالآویاو ،اسارائیل
نمیتواند متحدی قابل پذیرش برای هی یک از دولتهای منطقه شود.
از سوی دیگر ،انگیزههای اقتصادی نیز متغیر مهمی در ائتالفسازی دولتهای ضاعیفتار
با قدرتهای منطقهای دارد که بهمنظور تأمین بقا در برابر بحرانهای اقتصادی ناگزیر به سامت
راهبرد دنبالهروی متمایل میشوند .مصر بعد از کودتای  0031نموناه آشاکاری در ایان ماورد
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است .بالفاصله بعد از اینکه ژنرال فتاح السیسای قادرت را در مصار باهدسات گرفات ،بارای
مصونماندن از پیامدهای بحرانهای اقتصادی داخلی حدود  5میلیارد دالر از عربستان سعودی،
 4میلیارد دالر از کویت و  0میلیارد دالر از امارات متحاده عربای کماک ماالی دریافات کارد.
تاکنون قاهره بیش از  30میلیارد دالر کمک خارجی از عربستان دریافت کرده و ریاض از ساال
 0032متعهد شده که آرامکو به مدت پنج سال ،ماهانه یک میلیون بشکه نیازهای نفتی مصار را
تأمین کند ( .) Kamrava, 2018: 14ژنارال السیسای کاه پاروژه کودتاای خاود را باا حمایات
پادشاهیهای عربی پیش برده بود ،برای بقای حکومت نظامی خود ناچار به حضور در ائتالفای
بینالمللی علیه اخوانالمسلمین در سوریه ،یمن و لیبی باود .در مقابال ،قااهره نااگزیر ائاتالف
سعودی را در معادالت منطقهای بهویژه یمن همراهی کرده و قابلیاتهاای نظاامی ایان کشاور
اهمیت زیادی در محاسبات راهبردی شیوخ خلیج فارس به منظور مقابله با تهدیدات داخلای و
خارجی دارد.
همراهی بحرین با ائتالف سعودی نیز هرچند دارای انگیزه های اقتصادی نیست ،اما ترس
منامه از تحرکات شیعیان این کشور و نفوذ منطقه ای ایران دقیقا ناظر بر تأمین امنیت وجودی
رژیم آل خلیفه است .مداخله نظامی سپر جزیاره 3در نااآرامیهاای داخلای بحارین (،)0033
دعااوت از مااراکش و اردن باارای عضااویت در شااورای همکاااری خلاایج فااارس و امضااای
موافقتنامه امنیت مشترک 0بین اعضای شاورا باههماراه اردن و ماراکش در ناوامبر  0030باه
منظور مقابله با ناآرامیها و انقالبهای بالقوه داخلی ،همگی تالشهایی در راستای شکلدهای
به ائتالف ضدانقالبی پادشاهیهای سنی بهمنظور تأمین بقا ارزیابی میشود (.)Yom, 2016; 74
در چنین چارچوبی ،اقدام پادشاهی های عربی برای تعلیق رواباط دیپلماتیاک باا دولاتهاای
دمکراتیک تون

و مصر در سال  0030و توقف کمک های مالی به آنها و همچنین ،محاصره

قطر به دلیل حمایت از نیروهای اخوانی منطقه در سال  0032قابل فهمتار مایشاود .در ایان
میان ،اینکه دولت هایی همچون عمان ،مصر و قطر حضور فعاالی در ائاتالف ساعودی علیاه
ایران ندارند و اغلب جانب بیررفی را در پیش گرفتهاند ،با این واقعیات مارتبط اسات کاه
1. Peninsula Shield
2. Joint Security Agreement
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رهبران آنها برخالف همسایگان خود ،از نفوذ ایران برداشت تهدید ندارناد و امنیات وجاودی
رژیمشان را از ناحیه ایران در خطر نمیبییند.
عالوه بر برخوردهای ایدئولوژیکی و انگیزههای اقتصادی ،تهدیدات امنیتی ناشی از رونادهای
بیثباتساز در ژئوپلیتیک در حال تغییر خاورمیانه که بهنحوی امنیت رژیمهای سیاسی دولتهای
منطقه را متزلزل میکند ،نقش مهمی در رفتار اتحادساازی دولاتهاا دارد .بارای نموناه ،برآمادن
استراتژیک کردهای سوریه و نفوذ سرزمینی آنها در کانتونهای خودمدیریتی روژوا بیش از تهدید
داعش و نفوذ ژئوپلیتیکی قدرتهای رقیب ،به گزینههاای رواباط خاارجی و اتحادساازی ترکیاه
شکل داده است؛ زیرا تهدید امنیتی کردهای سوریه بهصورت مستقیم سیاسات هویات کاردی در
داخل ترکیه و در نتیجه امنیت ملی این کشور را تحت تأثیر قرار داده اسات .اقادامات آمریکاا در
تسلی و تجهیز نیروهای کردی دمکراتیک سوریه 3و باازوی نظاامی آن یعنای یگاانهاای مادافع
خلق 0برای دستیابی به اهداف میدانی خود در سوریه ،نقطه کانونی گسسات در رواباط ترکیاه باا
متحدان غربی بهویژه آمریکاست .با توجه به قدرتیابی نیروهاای کاردی ترکیاه و ورود آنهاا باه
پارلمان این کشور(حزب دمکراتیک خلقها) در انتخابات ژوئن  0035و همچنین ،حمایات ماالی
برخی از کشورهای عربی از کردهای سوریه ،آنکارا بیش از پیش نسبت به تهدید امنیتای ناشای از
تحرکات کردی در منطقه حساس شد.
در چنین شرایطی ،ترکیه با دوری از متحدان غربی و بازنگری در سیاستهای سوریهای خاود
به سمت ائتالفهای جایگزین متمایل شد که روسیه و ایران در رأس آن قرار دارند (گلمحمدی،
 .)303 :3198در سایه گفتگوهای سهجانبه آستانه ،ترکیه چندین منطقاه عااری از تانش 1تأسای
کرد و سه عملیات نظامی در کانتونهای تحت مدیریت شبهنظامیان کردی انجام داد .چارخش در
رفتار اتحادسازی ترکیه در مسئله کردی ناظر بر تهدیدهایی است کاه امنیات ملای ایان کشاور را
نشانه گرفته بود و ربیعتاً میتواند بقای رژیم سیاسی حاکم را به خطر اندازد .منطق موازنه قادرت
و موازنه تهدید در مطالعه ماهیت اتحادها در خاورمیانه این نتیجه را پیشروی ماا مایگاذارد کاه

)1. The Kurdish Democratic Party (PYD
)2. The Kurdish People's Protection Units (YPG
3. De-escalation zones
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هرگز نمیتوانیم شاهد ائتالف و همکاری راهبردی بین ایران و ترکیه به عنوان دو قادرت رقیاب
در معادالت در حال تغییر منطقهای باشیم .اما منطق امنیت رژیم ،خروجی متفاوتی را ارائه میکند.
وقوع کودتای نافرجام جوالی  0032نقطه عطفی در بازسازی متحدان داخلای و خاارجی دولات
اردوغان است .برخالف متحدان غربی ،مسکو و تهران بالفاصله از حکومات مساتقر اردوغاان در
مقابل کودتاچیان حمایت کردند .ابهام در واکنش متحادان سانتی و رقباای عربای ،ایان برداشات
تهدید را میان اتا فکر اردوغان ایجاد کرد که غرب و برخی از دولتهای عربای باا پشاتیبانی از
کودتاچیان «پروژه عبور از اردوغان» را کلید زدهاند (گل محمدی.)330 :3198 ،
بعد از کودتا ،دغدغه تامین بقای دولت مستقر نقش اساسی در هدایت سیاسات خاارجی و
رفتار اتحادسازی ترکیه داشته که در نزدیکی راهبردی روابط ترکیه و ایران نیز نمود عینای پیادا
کرده است ( .)Yücesoy, 2019: 3با وجود اولویتهای متعارض در سیاست منطقهای باهویاژه
در سوریه ،ترکیه و ایران در مسئله محاصره قطار (مناقشاه باین قطار و پادشااهیهاای خلایج
فارس) ،همهپرسی آوریل  0032استقالل کردستان عرا و سیاستهای خصامانه آمریکاا علیاه
دو کشور ،گامهای مشترکی اتخاذ کردند .از این رو ،نزدیکی راهبردی دولت اردوغان به روسیه
و ایران در واقع بهعنوان اقدامی هوشمندانه برای ایجاد موازنه فراگیار باهمنظاور تاأمین امنیات
رژیم سیاسی ترکیه در برابر تهدیدات داخلی و خارجی ارزیابی میشود .عاله بار ماواردی کاه
بهصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت ،نمونههای دیگری از منطق اتحادهاا در خاورمیاناه
وجود دارد که میتوانند کاربست عینی امنیت رژیم در شکلدهی به ائتالفهای سیال منطقاهای
را به آزمون بگذارند .در این میان ،چرایی اتحااد دیریناه باین ایاران و ساوریه ،ایاران و عارا
پساصدام ،اتحاد فراگیر بین ایران و گروههای متحد شیعی (حزباهلل ،انصاراهلل و حشدالشاعبی)
در قالب جبهه مقاومت ،چرایی دنبالهروی کردهاای منطقاه از ایااالت متحاده ،اتحااد نوظهاور
دولت وفا ملی فائز سراج با ترکیه بهمنظور تأمین بقای خود در برابر ژنرال خلیفه حفتر ،اتحاد
گریزناپذیر پادشاهی اردن با پادشاهیهای خلیج فارس و چرایی عدم اتحاد دولتهای اساالمی
علیه ررح معامله قرن آمریکا و سیاستهای تخاصمی اسرائیل در الحا بخشهاای دیگاری از
سرزمینهای اشغالی ،از دیگر مواردی هستند که موشکافی ماهیت آنها ،ایده اصلی امنیت رژیام
در شکلدهی به اتحادهای خاورمیانه را تقویت می کنند.
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ارائه بحث تفصیلی از موارد مختلف فو  ،در گنجایش شکلی و محتوایی این مقاله نیسات.
اما میتوان در نوشتارهای جداگانهای هریک از این موارد را باا جزئیاات و دادههاای بیشاتری
مورد پژوهش قرار داد.

نتیجهگیری
این مقاله بهمنظور تبیین سازوکار اتحادهای ناپایدار در خاورمیانه پساانقالبهای عربای تاالش
کرد تا چارچوب نظری جایگزینی نسبت به پارادایم مسلط غربمحاور در ادبیاات اتحادهاا در
روابط بینالملل خاورمیانه ارائه کند .تأکید صرف بر مدل غربی و تلقای از اتحادهاا باه عناوان
معاهدات دفاعی رسمی میاان دولاتهاا ،افاق نظاری ماا را در فهام پیچیادگیهاای رواباط و
واقعیتهای تجربی ائتالفهای خاورمیانه محدود میکند؛ همانگونه که بهندرت میتوان چنین
اتحادهایی را در تاریخ مدرن خاورمیانه شناسایی کرد و در صورت وجود نیاز متاأثر از ابتکاار
قدرتهای غربی بوده است .برخالف نظریههای رایج اتحادها که نقاش پویااییهاای سیاسات
داخلی و امنیت نظامهای سیاسی را نادیده میگیرناد ،رویکارد امنیات رژیام ،مناابع چندگاناه
تهدیدات داخلی و خارجی ،نظامی و اقتصادی و مادی و گفتمانی با تأکید بر اهمیات برداشات
رهبران حاکم از محیط در حال تغییر داخلی و بینالمللی را مورد مطالعه قرار میدهد .در عاین
حال ،رویکرد امنیت رژیم ،نقش عوامل سنتی همچون آنارشی ،توزیع قدرت ،امنیات دولات و
تهدیدهای نظامی خارجی را نادیده نمیگیرد.
مقاله چنین ایدهای را مطارح کارد کاه باهرغام تغییار شارایط سااختاری و اهمیاتیاافتن
موضوعات سیاست سفلی در شکلدهی به اتحادها در رواباط باینالملال ،مناافع اصالی بارای
هریک از دولتهای خاورمیانه هنوز تأمین بقا و امنیت رژیم سیاسی آنهاا در برابار تهدیادهای
بالقوه داخلی و خارجی است .دولتهای خاورمیانه اغلب نظام سیاسی خود را باهمثاباه دولات
در معنای عام خود در نظر میگیرند و تأمین بقای رژیم سیاسی خود را بهنحوی به امنیت ملای
گره میزنند؛ به این صورت که امنیت ملی به معنای امنیت نظاام سیاسای مساتقر آنهاا تعریاف
میشود و در این میان ،بقای رژیم سیاسی ،اصلیترین دغدغه امنیتای در شاکلدهای باه رفتاار
اتحادسازی دولتهای خاورمیانه قلمداد میشود .بر این اساس ،اتحادها به عنوان ائاتالفهاای

امنیت رژیم و منطق اتحادها در خاورمیانه

619

فراملی میان متحدان بالقوه برای تأمین امنیت وجودی رژیمها فرمولبندی میشود که نااظر بار
تضعیف کارکرد دولت-ملت بهمعنای واحد سیاسی کل است.
تمرکز بر اهمیت حفظ امنیت رژیم ،شکاف تاریخی داخلای باین نخبگاان سیاسای و جامعاه
دولتهای خاورمیانه را هرچه بیشتر آشکار میکند .انقالبهای عربی نشان داد که جامعاه مادنی
در بسیاری از کشورهای منطقه پویا و در حال رشد است .در حالی که رژیمهای جمهوری عربای
به تدریج ضعیف شدهاناد ،پادشااهیهاای عربای تاالش مایکنناد تاا خاود را در مقابال اثارات
بیثباتکننده تغییر ،حفظ و تثبیت کنند .واقعیت ایان اسات کاه دولاتهاای خاورمیاناه باهویاژه
رژیمهای عربی در وضعیت بیثبات و شکنندهای بهسر میبرند و با دستکاری گزینههای سیاسات
خارجی ،در برابر هرگونه اصالحات و تغییرات داخلی مقاومت میکنناد .برخای از جملاه یمان،
لیبی و سوریه درگیر جن های داخلی هستند و برخی دیگر باا توسال باه هار ابازاری در مقابال
اعتراضات عمومی و روندهای بیثباتساز محیطی مقابله میکنند .این وضعیت شامل قدرتهاای
منطقهای غیرعربی نیز میشود که هنوز مسئله تأمین بقای نظام سیاسی نخبگان حاکم از فوریات و
اولویت باالیی در شکلدهی به رفتار اتحادسازی آنها برخوردار است که در نموناه ترکیاه بعاد از
کودتا مورد بررسی قرار دادیم .با توجه به اینکه امنیت رژیم ،نیروی محرکه دولتهاای خاورمیاناه
در سیاست خارجیشان است ،ضرورت مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی گریزناپذیر اسات .از
این رو ،رفتار اتحادسازی آنها نیز بهواسطه هماین موضاوع تاأمین بقاا و امنیات رژیام در مقابال
تهدیدهای بالقوه داخلی و بینالمللی هدایت میشود.
هرچند برخی دولتها بهصورت قابلتوجهی بر توسعه توانمندیهاای دفااعی و بازدارنادگی
خود سرمایهگذاری کردهاند ،اما وضعیت معماای امنیتای در سااختار امنیتای خاورمیاناه و بحاران
مشروعیت داخلی باعث شده که نخبگان سیاسی هماواره از امنیات رژیامشاان برداشات تهدیاد
داشته باشند .عالوه بر تبیین منطق ائتالفهاای سایال در خاورمیاناه بعاد از  ،0033چاارچوب
امنیت رژیم به ما کمک میکند تا با فراخترکردن چشمانداز نظری خود نسبت باه پویااییهاای
اتحادسازی دولتهای منطقه ،از ائتالفهای احتماالی آیناده نیاز پایشبینای داشاته باشایم .در
صورتیکه رهبران حاکم ،از متحدان بالقوه نسبت به بقای خود برداشات تهدیاد داشاته باشاند،
شکلگیری هی اتحاد باثبات و کارآمدی متصور نیست .در مقابل ،اگر نخبگاان سیاسای حااکم
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تشخیص دهند که امنیت رژیمشان در صورت ائتالف حتای باا رقباا و دشامنان باالقوه تاأمین
میشود ،تحقق چنین اتحادی محتمل است .بهصورت عینیتر ،اگر خاندان هاشمی اردن به ایان
نتیجه برسد که تهدید اصلی علیه پادشاهی آن از ناحیه گروههاای سالفی هامپیماان ساعودی-
اماراتی است ،به سمت اتحاد با نیروهای داخلی اخوانالمسلمین و ائتالف منطقهای ترکیه-قطار
سو پیدا خواهد کرد.
اگر شیوخ امارات متحده عربی به این برداشت برسند که نفوذ منطقهای ایران تهدیدی علیاه
رژیم سیاسی آنها نیست ،نهتنها حضور و کنشگری فعالی در ائتالف سعودی نخواهند داشات،
بلکه به سمت عادیسازی روابط با تهران حرکت میکنند .از ساوی دیگار ،اگار مصار باه هار
رریقی قادر به تأمین نیازهای اقتصادی خود باشد و تهدیدهای اخوانی را کمرن

ببیند ،بادون

تردید از ابتکارهای منطقهای ائتالف سعودی دنبالهروی نمایکناد .اگار در ترکیاه تغییار رژیام
صورت گیرد و بهجای دولت اردوغان ،حکومتی غربگرا بر سر کار آید ،ربیعتاً نگااه متفااوتی
به تداوم روابط راهبردی با ایران و روسیه خواهد داشت.
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