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 چکیده

است.  یعرب یهاپساانقالب یانهدر خاورم یدارناپا یمند منطق اتحادهادنبال فهم نظاممقاله به ینا

آنها  یالس یسازو رفتار ائتالف شوندیم یکدیگروارد اتحاد با  یبر چه اساس یانهخاورم یهادولت

 ادها،اتح یتماه ییندر تب یاصل یانجر یکردهایاست؟ برخالف رو یرهاییچه متغ یرتحت تأث

قادر به فهم  ییتنهابه یخارج یداتو تهد یتهو ی،همچون موازنه قدرت، آنارش یرهاییمتغ

. مقاله حاضر با یستندن یانهخاورم یهادولت یرفتار اتحادساز یتجرب هایپیچیدگیسازوکارها و 

 یکردرو عنوانرا به  «یمرژ یتامن» یقیچارچوب تلف الملل،یناتحاد در روابط ب هاییهاز نظر یریگبهره

و  المللیینب یطرغم تحول در مح. بهکندیم یشنهادپ یانهاتحاد در خاورم هاییشهدر فهم ر یویآلترنات

 یاسیس یمرژ یتبقا و امن ینهنوز تأم یانهخاورم یهااز دولت کدام هر یبرا اصلیمنافع  ی،امنطقه

 یایبر کنش پو یمبتن خاورمیانه یهادولت یو اتحادساز یروابط خارج هایینهآنهاست. در واقع، گز

 یناست. در چن یو خارج یبالقوه داخل یداتمقابل تهدحاکم در  یمرژ یتمنظور حفظ امنآنها به

 یاسیس هاییمرژ یبقا ینتأم یمتحدان بالقوه برا یانم یفرامل یهااتحادها به عنوان ائتالف ،شرایطی

 یامنطقه یهاائتالف یمورد یبه بررس اله،مق یاصل یدهآزمون ا در راستایشود. یم یبندفرمول

 .شودیپرداخته م یانهخاورم

 .یمرژ یتموازنه قدرت، امن ی،عرب یهاانقالب یانه،اتحاد، خاورمواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
در منطق اتحادها و  ییرمنجر به تغ یعرب یهابعد از انقالب یانهخاورم یراهبرد یطتحول در مح

 یاقدرت منطقه یعناظر بر بازتوز هایپویاییشده است. هرچند  یامنطقه یهاائتالف یداریناپا

 حادهایبه منطق ات یدهدر شکل اساسیهنوز نقش  یانهخاورم یرو نفوذپذ یکآنارش یطدر مح

 یسنت یکردهایدر رو یکند، اما چند تحول عمده وجود دارد که لزوم بازنگریم یباز یامنطقه

که بر اساس  یسنت ینخست، برخالف اتحادها کند:می یرا ضرور یانهبه اتحادها در خاورم

 یشترب یامنطقه ییردر حال تغ یاستشد، سیمتحدان مشخص م یانم یو دفاع یتیمعاهدات امن

مانند  یردولتیغ یگراناست. دوم، باز یسازاز ائتالف یالو س یررسمیغ هاییناظر بر الگو

 یدنکشبا به چالش ینظامشبه یهاو گروه یریتکف هاییانجر ی،کرد یروهایاهلل، نحزب

کنند. یم یباز یامنطقه یاستدر س یاتحادها، نقش مهم یو حت یتها، امندولت یکارکرد سنت

 یینکشور به تع ینا یو کاهش تعهدات راهبرد یکاآمر اییانهخاورم یاستدر س ییرسوم، تغ

به  یدهشکل یبرا یامنطقه یهاقدرت یگرکنش یفضا یشدر منطقه موجب گشا یقواعد باز

 الملل،یندر نظام ب یتحوالت ساختار یت،هاشده است. در ن یکاییپساآمر یانهنظم خاورم

 یبزرگ کرده که در آن افول نسب یهاقدرت یانم تاز رقاب یدیرا وارد متن جد یانهخاورم

را فراهم کرده  ینو چ یهاز جمله روس یشرق یهاقدرت یگرکنش یفضا یکا،آمر یهژمون

اقدام  یامنطقه یهاخود به توسعه روابط با دولت یمنافع راهبرد بر اساساست که هر کدام 

 .کنندیم

هاای  پویاایی الملال و  در نگاه کالن، ارتباط معناداری بین تحوالت ساختاری در نظاام باین  

اتحادها در ژئوپلیتیک متغیر خاورمیانه وجود دارد. بعد از جنا  سارد، شارایط سااختار نظاام      

رفتار اتحادسازی متحدان و دشمنان آن در منطقه شاکل  قطبی و قدرت بالمنازعه آمریکا به تک

های اخیر، با افول هژمونی ایاالت متحده یا حداقل کاهش تمایالت راهبردی آن داد. در سالمی

های  قادرت رقیبای     ،سازی در خاورمیانه، چنین کارکردی تضعیف شده و در عین حالبه نظم

راحتی از افول سلطه آمریکایی توان بهنمیقدرت مادی  از نظرجایگزین آن نشده است. هرچند 

هاای نظاامی و متحادین    ویژه در خاورمیانه که بیشترین پایگااه به ،الملل سخن رانددر نظام بین

ای را در اختیار دارد، اما نتایج عملکرد آن نشان می دهد که آرایاش قادرت و معاادالت    منطقه
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رساد ژئوپلیتیاک   نظار مای  ین شرایطی، باه شود. در چندیگر از واشنگتن هدایت نمی ،ایمنطقه

 نظمای پسااآمریکایی اسات   خاورمیانه در حال گذار از نظم آمریکاایی پسااجن  سارد باه بای     

(Valbjørn, 2019; Darwich, 2018)ای مانناد ایاران،   هاای منطقاه  وضعیتی که نه تنها قادرت  ؛

را باه   نهاای بازرگ شارقی همچاون روسایه و چای      بلکاه قادرت   ،عربستان سعودی و ترکیاه 

   .کندای ترغیب میحال تغییر منطقه در وضعیتآفرینی فعال در نقش

دهی به نظم در حال تغییار  ای در شکلای موقعیت ویژههای منطقهدر چنین بستری، قدرت

هاای  اند. در عین حال، محدودیت در قادرت سااختاری و فقادان ظرفیات    خاورمیانه پیدا کرده

آنها را به سمت یاارگیری و ایجااد    ،ایمنطقه یک از بازیگران اعمال نظم هژمونیک از سوی هر

دهی به مسیر معادالت خاورمیانه ساو  داده  منظور گسترش نفوذ و شکلای بهاتحادهای منطقه

ی عربی مانند مصر، که مراکز سنتی قدرت در خاورمیانه ، در حالی0033است. در دوره بعد از 

ای در بسایاری از  اناد، سیاسات منطقاه   ای تبدیل شاده نطقهسوریه و عرا  به کانون مناقشات م

های غیرعربی، ایران، ترکیه، اسرائیل و تنها قدرت عربی همتراز ی قدرتگرکنشموارد متأثر از 

کاه عربساتان ساعودی و اسارائیل      یعنی عربستان سعودی بوده است. در ایان میاان، در حاالی   

ترکیاه باا تلقای از نقاش ملای خاود باه عناوان         اناد، ایاران و   دنبال حفظ وضع موجود بودهبه

مراتاب و نظام   های ضدهژمونیک، مناابع قادرت خاود را در راساتای تضاعیف سلساله      قدرت

 (.Kamrava, 2018: 4-7) اندمحور بسیج کردهغرب

اسااس   هاای ضاعیف وجاود دارناد کاه بار      های کوچک و دولتدر سطحی میانی، قدرت

هاای  گرایانه به سمت اتحااد باا قادرت   یا رویکردهای عملهای امنیتی، پیوندهای هویتی انگیز

تأمین مناافع راهباردی خاود را در اتبااط باا       ،اند. گروهی از این بازیگرانای متمایل شدهمنطقه

های غربای و متحادان   رو ابتکارات قدرتدنباله بنابراین،بییند و ای میحفظ وضع وجود منطقه

اسااس پیونادهای    متحده عربی، بحارین، مصار و اردن بار   آنها در منطقه هستند. امارات  اصلی

های ویژه نفوذ فزآینده محور مقاومت و ماجراجوییهای امنیتی مشترک بهایدئولوژیک و دغدغه

اناد کاه از ساوی    المسلمین به محور عربستان سعودی و اسرائیل نزدیاک شاده  نیروهای اخوان

اسااس   بلکه بار  ،های هویتیدلیل انگیزهبهشوند. گروهی دیگر نیز نه متحدان غربی حمایت می

هاا کاه رفتااری    شوند؛ این گاروه از دولات  به اتحادی نزدیک یا دور می ،مالحظات استراتژیک
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شاود. قطار از   شاامل الجزایار، عماان، ماراکش، قطار، و تاون  مای        ،گرا دارندمنعطف و عمل

خاارر   باه  حاالی کاه  های بارز تداخل منافع راهبردی و هویتی در اتحادسازی اسات. در  نمونه

هاای غربای نزدیاک مای شاود، تحات تاأثیر        مالحظات استراتژیک و امنیتی به ایران و قادرت 

شود و ویژه ترکیه وارد اتحاد راهبردی میالمسلمین بههای ایدئولوژیک با نیروهای اخوانانگیزه

شاود کاه نموناه آن را در    امارات و بحرین دور می-رهبری عربستان سعودی از محور سلفی به

 بحران محاصره قطر شاهد هستیم.  

دلیال ضاعف و   ای وجود دارناد کاه باه   تر، گروهی دیگر از بازیگران منطقهدر سطحی نازل

نااتوان از تأثیرگاذاری بار معاادالت خاورمیاناه       ،های داخلیشکنندگی دولت مرکزی و بحران

ای و هاای منطقاه  به منظور تأمین بقا ناگزیر به سمت اتحادساازی باا قادرت    بنابراین،ند و هست

ها که شامل عرا ، یمن، ساوریه، لیبای و   اند. این گروه از دولتبازیگران غیردولتی متمایل شده

ای ای و فرامنطقاه هاای منطقاه  شود، خود به زمین بازی رقابت و مناقشه میاان قادرت  لبنان می

صاورت  ه های شاکننده با  های خارجی در معادالت داخلی دولتاند. مداخله قدرتشده تبدیل

های مرکزی در تأمین نظام  مستقیم یا از رریق نیروهای نیابتی، هرچه بیشتر به ناکارامدی دولت

نظمای در ژئوپلیتیاک آشاوبناک    که ربیعتاأ باه بخشای از بای     ؛و امنیت داخلی منجر شده است

 د.  دهخاورمیانه شکل می

هاای  اساس ترجیحات راهبردی خود وارد اتحاد با قدرت ای برهای منطقههریک از قدرت

های آنهاا نیاز متاأثر از ساط      که بخشی از اولویت ؛شوندهای ضعیف منطقه میمیانی و دولت

هاای راهباردی آمریکاا،    اولویت بر اساسای است. های فرامنطقهی و ترجیحات قدرتگرکنش

و اسرائیل به عنوان حافظان وضع موجود اقدام به اتحادی فراگیار علیاه نفاوذ    عربستان سعودی 

اند. عربستان سعودی در ائتالفی با امارات، مصر و و یمن کرده ای ایران در شامات، عرا منطقه

در مدار اتحاد خود هستند. ترکیه و قطار   -حتی به بهای تغییر رژیم-بحرین به دنبال حفظ قطر

کردن ترتیبات راهباردی خاود در   منظور غالبسایر نیروهای اخوانی منطقه به همراه حماس وبه

اند. در ویژه در معادالت داخلی سوریه، مصر، لیبی و خلیج فارس متحد شدهخاورمیانه عربی به

حال، تهدیدات ناشی از برآمدن استراتژیک کردهای سوریه باه ماهیات رفتاار اتحادساازی     عین

های همسایه و متحدان غربی شکل مای دهاد. روسایه، ایاران و     با دولت امنیتی ترکیه در روابط
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منظور حفظ دولت بشار اسد و تغییر موازنه قدرت در شر  مدیترانه وارد اتحااد باا   اهلل بهحزب

چاالش کشایدن   اند. ایران در اتحادی فراگیر با نیروهای جبهه مقاومت در راستای بهسوریه شده

و یمان و   ، لبناان پیماناان خاود در ساوریه، عارا     أمین امنیات هام  نظم آمریکایی در منطقه، تا 

 کند. ای تالش میهای منطقهسازی نفوذ ژئوپلیتیکی در رقابت با سایر قدرتبیشینه

گیاری اتحادهاای رقیاب میاان     نمونه بارز وضعیت پیچیاده شاکل   ،تحوالت بحران سوریه

غیردولتی است. در این میان، نوع نگااه  ای و بازیگران ان منطقهگرکنشای، های فرامنطقهقدرت

ترین متغیر سانتی اتحادهاا در جهاان اساالم     عنوان مهمای به مسئله فلسطین بهاتحادهای منطقه

مسائله فلساطین و در نگااهی     ای متنااق  اتحادهاسات.  اهداف منطقه بر اساسانگیز و مناقشه

ای در تنظایم اتحادهاای منطقاه    اساسای سانتی نقاش    از نظار اسارائیل  -مناقشه اعراب ،ترکالن

ها و مناقشاات  ویژه جن ای بههای منطقهبا تعمیق بحران 0033کرد. بعد از زی میخاورمیانه با

هااای تخاصاامی اساارائیل در داخلاای در جهااان عاارب، مساائله فلسااطین و تقاباال بااا سیاساات

ج شاده و در  های اساالمی خاار  های راهبردی بسیاری از دولتهای اشغالی از اولویتسرزمین

های عربی و اسرائیل علیه ایران و متحدان آن هستیم شاهد اتحادی غیررسمی بین دولت ،مقابل

ای واشانگتن و بروکسال باه منظاور     که بخشی از این روند متأثر از دساتورکارهای خاورمیاناه  

فلسطین، زدایی از مسئله رسد دلیل اصلی مرکزیتنظر می به ای ایران است.تضعیف نفوذ منطقه

یاابی  کاه قادرت   حاالی  ها در سراسر خاورمیانه است. از ساوی دیگار، در  حجم و عمق بحران

ترین تهدیدات امنیتی مشترک میان بازیگران مختلاف  ویژه داعش از عمدههای تکفیری بهجریان

 ای مانع از اتخاذ اقدامات مشترک ازهای متعارض منطقهها و اولویتای بوده، اما سیاستمنطقه

 سوی اتحادهای رقیب خاورمیانه شده است.  

ترین ای از مهمثباتی و فقدان نظم منطقهکه بی 0033از خاورمیانه بعد از  وضعیتیدر چنین 

هاای  قطعیات های منطقه تحات تاأثیر سایالیت تحاوالت و عادم     های آن است، دولتمشخصه

بار  یدات علیه آنها کدامند تاا  ترین تهدترین و اصلیتهدیدزا با این معما مواجه شدند که فوری

دنباال فهام   آن اقدام به تنظیم یا تغییر در رفتار اتحادسازی خود کنناد. مقالاه حاضار باه     اساس

ه اساسای  های خاورمیانه بار چا  است. دولت 0033مند منطق اتحادها در خاورمیانه بعد از نظام

تاأثیر چاه متغیرهاا و    هاای اتحادساازی آنهاا تحات     شاوند و گزیناه  وارد اتحاد با یکدیگر می
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ای در خاورمیاناه را  هاای منطقاه  ثبااتی ائاتالف  توان سیالیت و بیهایی است؟ چگونه میانگیزه

تبیین کارد؟ بارخالف رویکردهاای جریاان اصالی در تبیاین ماهیات اتحادهاا در خاورمیاناه،          

ها و یاییپوتنهایی قادر به فهم متغیرهایی همچون موازنه قدرت، آنارشی و تهدیدات خارجی به

حاال تغییار    هاای میادانی در  های خاورمیاناه و واقعیات  های رفتار اتحادسازی دولتپیچیدگی

، 3مانناد موازناه فراگیار    جاایگزین های ای نیستند. از سوی دیگر، هرچند دیدگاهسیاست منطقه

هاای  دهای باه ماهیات اتحادهاای دولات     انگارانه در شاکل های سازهو دغدغه 0احاله مسئولیت

کناد، اماا   تار مای  ای فراخانداز نظری ما را در فهم منطق اتحادهای سیال منطقهچشم ،میانهخاور

 گذارند. مان نمیرویمندی را پیشرویکرد جامع و نظام

برخوردهاای   بار اسااس  را  0033، اینکه ماهیت اتحادهاای خاورمیاناه بعاد از    نمونهبرای 

انگاراناه  عربستان سعودی تبیین کنیم، ساده ای ایران وسنی و منازعات فرقه-ایدئولوژیک شیعی

عربساتان  -منطقه باید شاهد ظهور اتحاد فراگیار ترکیاه   منطق موازنه قدرت نیز بر اساساست. 

کاه هرگاز    ؛شاد ای ایاران مای  نام نفوذ منطقاه اسرائیل برای مقابله با تهدید مشترکی به-سعودی

های منطقه هرگز علیه داعش ید، دولتهای موازنه تهدبینیبرخالف پیش همچنین،محقق نشد. 

منظور به عنوان تهدید امنیتی مشترک وارد اتحاد فراگیر با یکدیگر نشدند. در چنین شرایطی، به

های خاورمیاناه نیازمناد   های زیرین رفتار اتحادسازی دولتها و الیهمند این پیچیدگیفهم نظام

یم که متغیرها و سطوح تحلیال مختلاف را   الملل هستهای روابط بینچارچوب تلفیقی از نظریه

 1«امنیت رژیام » مسئلۀمقاله این بندی کند. بر این اساس، تلفیقی فرمول یدر قالب ایده یا مفهوم

داند و بر می 0033های خاورمیانه بعد از ترین پیشران رفتار اتحادسازی دولتاصلیرا به عنوان 

کناد. در  پیشنهاد میرا برای شناخت اتحادسازی در منطقه « امنیت رژیم»این اساس، چارچوب 

هاای خاورمیاناه مبتنای بار کانش      منطق اتحادسازی دولت 0033 بعد از تحوالت انقالبی ،واقع

باوده  داخلی و خارجی  منظور تأمین امنیت رژیم سیاسی در مقابل تهدیدات بالقوهپویای آنها به

 است.
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 ماهیت اتحادها؛ نگاهی به پیشینه نظریالف. 
 اصالی هاای  گرا، توزیع قدرت و آنارشی باه عناوان پیشاران   رویکردهای نوواقعبرخی  منظراز 

ای های در حال تغییر اتحادها در سیاسات منطقاه  پویاییتنهایی قادر به تبیین الملل بهروابط بین

رفتاار اتحادساازی    ،موازنه قدرت والتز، از نگاه استفان والتخاورمیانه نیستند. برخالف نظریه 

 هایبلکه تحت تاأثیر ادراک از تهدیاد   ،ها صرفاً واکنشی به تغییر در موازنه قدرت نیستدولت

 ,Walt) سات هاا و نیاات تهااجمی رقبا   مشترک و لزوم ایجاد موازنه تهدید در مقابل توانمندی

هاای دیگار   گرایانه باه رفتاار تهااجمی دولات    نشی تقابلواک ،(. از نظر مرشایمر، اتحادها1987

(. در چناین شارایطی،   Mersheimer, 2001) سازی قدرت و دفاع تهدیاد اسات   منظور بیشینهبه

اساتدالل اصالی    .علیاه آن هساتند   0«سازیموازنه»یا  3«رویدنباله»ها نیازمند انتخاب بین دولت

های خاورمیانه را مقیاد کارده تاا    دولت ،المللیوالت بر این فرضیه استوار است که آنارشی بین

ساازی در برابار یکادیگر باشاند. شااید یکای از       دنباال موازناه  منظور حفظ امنیت همواره بهبه

هاای منطقاه از امنیات و    در نظر گرفتن فهم متفااوت دولات   ،های برجسته نظریه والتویژگی

 تهدید در فرآیند اتحادسازی باشد. 

شاان  برخالف متحادان غربای   رهبران خاورمیانه ،ر زمان جن  سردوالت معتقد است که د

بلکه تهدید رژیم صهیونیساتی و برداشات    ،ناشی از گسترش کمونیسم نبودند هاینگران تهدید

 دادهای خاورمیانه شکل میتهدید از یکدیگر بیش از تهدید شوروی به رفتار اتحادسازی دولت

(Walt, 1987: 3 اساساً آنچه در .)ای خاورمیاناه مغفاول   اندیشه جن  سرد درباره امنیت منطقه

کردناد،  ای از امنیت بود؛ اینکه چاه چیازی را تهدیاد تلقای مای     مانده بود، فهم بازیگران منطقه

هاای  دیادگاه  کردند.ای اقدام به اتحادسازی میهدغدغه امنیتی آنها چه بود و بر اساس چه انگیز

نطاق اتحادسااازی را فراتار از ضاارورت انتخااب بااین    دیگاری وجااود دارناد کااه م   جاایگزین 

شاود.  یما « احاله مسئولیت»و « موازنه فراگیر»کنند که شامل روی تبیین میسازی و دنبالهموازنه

المللی معتقد است که های بینای و قدرتهای منطقهاستیون دیوید، با بررسی روابط بین دولت

های خاورمیانه( به همان میزان کاه متاأثر   دولتمنطق اتحادسازی کشورهای جهان سوم )شامل 
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خارجی است، به همان انادازه واکنشای    هایسازی در برابر تهدیداز شرایط ساختاری و موازنه

تار  های ضاعیف به تهدیدات داخلی علیه امنیت نظام سیاسی آنهاست. در این چارچوب، دولت

تهدیدات داخلی اقدام به موازناه فراگیار باا    به منظور تأمین بقای رژیم سیاسی خود و مقابله با 

کنند. در چنین بستری، امنیت دولات باه معناای امنیات رژیام سیاسای       های خارجی میقدرت

 (. David, 1991) شودمستقر در نظر گرفته می

رفتااری را در   ،در صورت بحران مشروعیت، رهبران خاورمیانه در عرصه سیاست خارجی

حتای   ؛تحکیم قدرت داخلی و تأمین بقای نظام سیاسی آنها باشاد گیرند که در خدمت پیش می

تار همچناین   هاای ضاعیف  اگر منافع و امنیت ملی کشور در بلندمدت به مخارره بیفتد. دولات 

های مادی یا ترس از ورود به یک مناقشه ناخواسته، احتمال دارد که های   دلیل فقدان قابلیتبه

روی هم دنباله ،دستورکار خود قرار ندهند و در عین حالسازی را در یک از راهبردهای موازنه

تار در مقابال تهدیادات    های همسوی قاوی آنها به این امید که دولت ،نکنند. در چنین وضعیتی

شاوند، از  ساازی را متحمال مای   های نوظهور هزینه موازناه مشترک یا اقدامات تهاجمی قدرت

این، اگر این  وجود آن ناارمینانی باالیی دارد. با کنند که نتایجراهبرد احاله مسئولیت تبعیت می

ها به این نتیجه برسند که بقای نظام سیاسی آنها در خطر است، حتی تعهدات بیشاتری را  دولت

(. در رابطه با دلیل عدم پایداری اتحادها Ryan, 2016:7-8) گیرنددر اتحادهای خود برعهده می

معتقد است کاه   3«معمای امنیت»گرایی های واقعاز مفروضهگیری در خاورمیانه، اسنایدر با بهره

بلاوک   هاا عاالوه بار تهدیادهای    به دلیل فقدان ارالعات کافی از نیات ساایر متحادان، دولات   

وضعیت تنگناای   ،رو این از نیات و رفتار متحدان خود نیز برداشت تهدید دارند و از ،متخاصم

 (. Snyder, 1997) شودمی هانامنیتی در داخل اتحادها مانع از پایداری آ

کاردن تصاورات   گرایای باه دنباال وارد   هاای نوواقاع  هرچند رویکردهای متأثر از  مفروضه

 ,Walt, 1987; Schweller) ای هساتند ای در تحلیل الگوی اتحادهای خاورمیانهبازیگران منطقه

ساازی در  دنبال موازناه های منطقه بهتوانند تبیین کنند که چگونه برخی از دولتاما نمی (2004

شوند تا منابع خاود  برابر تهدیدات داخلی هستند و به این ترتیب، با متخاصمان ثانوی متحد می

کشایدن  را در برابر متخاصمان اصلی متمرکز کنند. در مقابل، برخی از پژوهشگران با به چاالش 
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 اصلیگرایی، اقتصاد سیاسی و مناسبات سیاست داخلی را به عنوان متغیرهای های واقعمفروضه

گیرند. میشال  در تنظیم سیاست خارجی و اتحادسازی از سوی کشورهای خاورمیانه در نظر می

 های اقتصاادی بایش  های سیاست داخلی و مسئله توسعه شاخصبارنت معتقد است که نگرانی

های نظامی و موازنه قدرت قادر به تبیین رفتار وزیع توانمندیاز متغیرهای سیاست اعلی مانند ت

(. آلینساون باا    Barnett,1998) هاای خاورمیاناه اسات   سازی دولات سیاست خارجی و ائتالف

های کوچک عربی همچون اردن باه ایان نتیجاه رسایده کاه      مطالعه سیاست اتحادسازی دولت

و تأمین مناابع ماالی دولات حااکم      3«بودجهامنیت »ریشه در  های خاورمیانهمنطق اتحاد دولت

 کناد ای مای دارد که نیازهای اقتصادی آنها را مجبور یا ترغیب به حضور در یک اتحااد منطقاه  

(Allinson, 2016 .) 

هاا،  کاردن نقاش ایاده   وط باه وارد انگاران نیز فهم منطق اتحادهاا در خاورمیاناه را منا   سازه

گرفتن از تمرکز دانند. بارنت با فاصلهدر جهان عرب میویژه ها و هنجارهای برساخته بههویت

گرا بر این باور است که سیاستگذارن عرب به دنبال امنیات از رریاق   مادی رویکردهای نوواقع

هام مشاروعیت   « عارب پاان »تقویت تصویر  هستند؛ به این معنا که بواسطه 0«سیاست بازنمود»

کنند. بازنمودهای آن تعیین می بر اساسخود را خود را بازتولید و هم الگوی دوستی و دشمنی 

جاای  به ،شان و کنترل سیاست خارجی یکدیگربر این اساس، رهبران عرب برای تقویت امنیت

عرب هایی که خارج از این بازنمایی پاناند و دولتکار گرفتهقدرت نظامی، قدرت نمادین را به

باا رارح    ،(. در ایان راساتا، پیناار بیلگاین    Barnett, 1998) دنشوند، متخاصم جلوه داده میباش

معتقاد اسات کاه نکتاه مغفاول در      « بودن در خاورمیانهمعنای امن»هایی انتقادی درباره پرسش

هاای جاایگزین دربااره    نگرفتن برداشترای خاورمیانه در نظرویکردهای حاکم بر اتحاد منطقه

مناافع   ،هاا و خارد متعاارف   ه هویات به این معنا کا  ت است که در منطقه همزیستی دارند؛امنی

دهای باه اتحادهاا در    عامال اولیاه در شاکل    ،ساازند و برخاورد مناافع غیرماادی    جمعی را می

 (.  Bilgin, 2004; 18) خاورمیانه است
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گرایان نوکالسیکی همچون رنادل شاولر نیاز باا تلفیاق رویکردهاای مختلاف و نقاد         واقع

را وارد  3«موازناه مناافع  »مفهوم جدیادی باا عناوان     گرایان،های ساختارگرایانه نوواقعمفروضه

 باه  کاه  کنندموازنه اقدام می ایجاد زمانی به ها، دولتمنظرکند. از این ادبیات نظری اتحادها می

رور مستقیم از ناحیاه  ها باشد. موازنه حاوی شرایطی است که در آن صرفاً یک دولت بهآن نفع

بلکه برای حفظ منافع امنیتی بلندمدت خود، تصمیم  ،گیردنمیدولت متخاصم مورد تهدید قرار 

در برابر آن اقادام باه    ،در هر کجا که باشد ،گیرد که در شرایط مختلفبه موازنه علیه دولتی می

(. در چنین شرایطی، وقتی دولتی ری اتحادی نتواند اقدام باه  Schweller, 2004کند )موازنه می

د یا واکنش کارآمدی نسبت به تهدید ماورد نظار نداشاته باشاد،     موازنه علیه دولت متخاصم کن

گیری از ایده کسری موازنه شاولر در تبیاین   با بهره ،افتد. مارک هاساتفا  می 0«کسری موازنه»

هاای خاورمیاناه مبتنای بار     اتحادهای خاورمیانه، معتقاد اسات کاه رفتاار اتحادساازی دولات      

ها با متحدان قوه است. اگر فاصله ایدئولوژیکی دولتایدئولوژی و نوع نظام سیاسی متحدان بال

رغام  بالقوه زیاد باشاد یاا از ناوع نظاام سیاسای یکادیگر برداشات تهدیاد داشاته باشاند، باه           

شوند و دچار کسری قادر به ایجاد اتحاد علیه قدرت متخاصم نمی ،های موازنه قدرتبینیپیش

گیری اتحاد تواند چرایی عدم شکلرویکرد می(. این Haas, 2014) شوندموازنه در برابر آن می

و در نتیجه کساری   0033ای ایران بعد از اسرائیل علیه نفوذ منطقه-عربستان-فراگیر میان ترکیه

 موازنه در برابر آن را تبیین کند.  

  
  چارچوب امنیت رژیم و استثناگرایی خاورمیانهب. 

ها درون ای که دولتبدون فهم ساختارهای داخلی و منطقه المللی خاورمیانهناخت روابط بینش

دایمی موجود  منازعاتکنند و همچنین بدون توجه به الگوهای همکاری، رقابت و آن عمل می

 ،رونادهای سیاسای خاورمیاناه   . باه تعبیار لاوئی  فاوسات،     در این منطقه، غیرقابل فهم اسات 

 ،شوند و در مقابل تبییندادن میمانع تعمیمرلبند، را به چالش میشمول جهان نظریات مالحظ

از آغاز این قرن تأییدی بار ایان نظار     خاورمیانه ناپذیر وقایعبینیزنجیره پیش. کنندمقاومت می
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(. ساختار ناهمگن و پیچیده خاورمیانه باعث شده که این منطقه در 048: 3198)فاوست،  است

هاای  ساز قدرتثباتدلیل مداخله بیساختار بحرانی به. این به سر ببردثباتی و بحران دایمی بی

سار  های منطقه همواره در وضعیت معماای امنیتای باه   هم شده است و دولت تربزرگ شکننده

بادون آنکاه دولات     ،توان به دولت متحدی کماک کارد  که در خاورمیانه نمیروریبه ؛برندمی

اگر آمریکا با صدور تسالیحات   نمونه، . برای(3188)بوزان و ویور،  متخاصمی را تقویت نکرد

ای عربستان سعودی را تقویت کند، ناخواسته آن را در مقابل اسارائیل  موقعیت منطقه ،راهبردی

هاای  منظور توساعه بازدارنادگی دفااعی خاود در برابار سیاسات      است. اگر ایران به کردهقوی 

هاای عربای   از ساوی دولات   تخاصمی آمریکا اقدام به تولید یا خرید تسلیحات پدافندی کناد، 

شود. این ساختار ویژه خاورمیانه است که الگوی دوستی لیج فارس برداشت تهدید امنیتی میخ

 با اولویت اصلی تأمین بقاست.و دشمنی آن هنوز متأثر از اندیشه هابزی در رابطه 

گرایای در  فارد اسات. منطقاه   ای خاورمیانه منحصربهدر مقایسه با سایر منارق، محیط منطقه

شاود.  تر از آن است که تصویرپردازی مای تر و پیچیدهلحاظ نظری و تجربی متنوعخاورمیانه به

ای در گرایی نیست. نیروهاای باالقوه  ای بدون منطقههای رایج، خاورمیانه منطقهبرخالف دیدگاه

مکااری و  های مشترک بارای ه و دغدغه بر هویت، منافعویژه جهان عرب با تأکید خاورمیانه به

معیارهای عارب و غیرعارب،    بر اساسهای چندگانه همگرایی در منطقه وجود دارد که ائتالف

ایان،   وجاود  هاای آن اسات. باا   از نموناه  ی، حافظ وضع موجود و تجدیدنظررلبشیعه و سن

و نفاوذ   قادان نهادهاای کارآماد   هاا، ف ثبااتی، نااامنی رژیام   های داخلای، بای  ها و بحرانرقابت

)هینباوش و   ای در خاورمیانه شاده اسات  گیری اجتماع منطقهرجی مانع از شکلهای خاقدرت

گرایی فرآیندی سیاسای اسات کاه در    تعبیر بری بوزان و اولی ویور، منطقهبه(. 3190احتشامی، 

ای هستند و های مشترکی در داخل منطقهپی اهداف و سیاست ها و سایر بازیگران درآن دولت

بنادی و  جای اینکه به اجماع و همگرایی منجر شود، به انشاقا ، قطاب  ممکن است در آخر، به

(. در ایان میاان،   Buzan & Weaver, 2003) منجر شودبندی متعارض بازیگران در منطقه گروه

هاا،  سازی، شکنندگی دولات ملت-نه همواره از فقدان مشروعیت دولتگرایی در خاورمیامنطقه

هاای خاارجی آسایب دیاده اسات کاه       ساز قدرتثباتبی و مداخله تأثیرات سوء اقتدارگرایی

 هاست.  گردها پیامدهای ناشی از ناامنی رژیمترین نیروهای این عقبیاصل
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از دهد که این رویکردها الملل نشان مینگاهی اجمالی به ادبیات نظری اتحاد در روابط بین

نادرت باه   غرب متمرکز بوده و بههای تاریخی عملیاتی عمدتاً بر اتحادها در اروپا و تجریه نظر

های اصلی خاود،  اند. در راستای آزمون ایدههای خود در جهان غیرغرب پرداختهید مفروضهتأی

هاای  هاای غربای در چاارچوب   تقریباً تمامی این رویکردها به چرایی و چگونگی اتحاد قدرت

تاوجهی در ماهیات   اماا اساتدالل تجربای قابال     ؛اناد نهادمندی همچون سازمان ناتو اشاره کرده

باه نقاش    ارق غیرغربی مانند خاورمیانه ارائه نشده است. در این چاارچوب نیاز  های منائتالف

ی ساایر باازیگران تأکیاد شاده اسات. بارخالف       گار کانش از  های بزرگ بایش سیاست قدرت

تری در متن خاورمیاناه  ساختارهای غربی، مفهوم دولت و امنیت معانی بسیار متفاوت و پیچیده

دارد. اساساً زمانی که از مفهوم منافع ملی به عنوان چراغ راهنماای سیاسات خاارجی در بساتر     

 ،خاورمیاناه ی در متن خاورمیانه داشته باشد. در گوییم، نمی تواند کارکرد مشابهغرب سخن می

ت رژیام وجاود   مرز مشخصی بین منافع ملی و منافع رژیم حاکم یا حتی امنیت دولات و امنیا  

 ;Hinnebusch, 2003) شاود مثاباه رژیام حااکم در نظار گرفتاه مای      ندارد و دولت اغلب باه  

Halliday, 2005های سیستمی، اینکاه  رغم تأثیرات شرایط ساختاری و محدودیت(. بنابراین، به

ها و ترجیحاات اصالی آن چیسات و چاه     کسی و چه زمانی در مسند قدرت است، نگرانیچه

های سیستمی دارد، در خاورمیانه اهمیت دارد. بنابراین، معاانی  ها و محدودیتفرصتقرائتی از 

و قرائت متفاوتی از مفاهیم اصلی مانند دولت، امنیات، و مناافع ملای در ایان جواماع مساتفاد       

شود و نیاز به بازنگری در مادل مسالط اروپاامحور در فهام ماهیات اتحادهاای خاورمیاناه        می

 .ضروری است

کناد  در فهم منطق اتحادهای خاورمیانه به ما کمک می« امنیت رژیم»ویژه به رویکرد توجه 

انگااری  گرایی، سازههای رویکردهای مختلف واقعمحور از مفروضهکه با گسست از مدل غرب

بارداری کنایم. وضاعیت    هاای منطقاه بهاره   سیاسی در تبیین رفتار اتحادسازی دولات  و اقتصاد

هاا بارای مقابلاه باا     نه تنها ناظر بر معاهدات دفااعی سانتی میاان دولات     اتحادها در خاورمیانه

های امنیت نظام سیاسی در داخل است. در تهدیدات خارجی است، بلکه اغلب ناشی از دغدغه

این چارچوب، اتحادها به معنای ائتالف فراملی میان نخبگان حاکم در کشورهای مختلف برای 

منبعث از سیاست داخلی آنهاست. زمانی کاه از   هایو تهدید سنتیهای مقابله همزمان با تهدید
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ربیعتااً متغیرهاای اقتصاادی و هاویتی نیاز       ،گاوییم اهمیت بقای رژیم سیاسی حاکم سخن می

اتحادهاا   ،شود. به ایان معناا  ویژه در رابطه با کشورهای ضعیف و شکننده منطقه برجسته میبه

ها لماتیک می شود، بلکه نیازهای اقتصادی دولتهای نظامی، سیاسی و دیپتنها شامل حمایتنه

هاای اقتصاادی   کند تا از بقای رژیم سیاسای حااکم در صاورت وجاود بحاران     را نیز تأمین می

ها در اینجا وجود دارد (. تعریف موسعی از امنیت رژیمRyan, 2019: 8-9) ارمینان حاصل کند

شاود. باه تعبیار    دی و گفتمانی مای که شامل تهدیدات داخلی و خارجی، اقتصادی و نظامی، ما

هرگونه چالشی که بقای رژیم سیاسی را  تهدید کند یا حداقل از سوی نخبگاان حااکم    ،بارنت

روست این (. ازBarnett, 1998: 74به نحوی با امنیت رژیم مرتبط است ) ،برداشت تهدید شود

نظری میان رویکردها و ساطوح تحلیال مختلاف ارتبااط برقارار       که امنیت رژیم به عنوان پلی

 کند تا تبیین جامعی از منطق اتحادها در خاورمیانه داشته باشد.  می

از آنکه مبتنی بر تعریف سنتی و معاهدات رسمی  های مورد بحث در این مقاله بیشائتالف

ب همکاری و حمایت متقابل میاان  )مانند پیمان سنتو یا بغداد(، ناظر بر چارچو از اتحادها باشد

ویاژه باا   به ای است؛منظور حصول اهداف مشترک در سیاست منطقهدو یا چند واحد سیاسی به

ها و بازیگران غیردولتای اسات. باه تعبیار اسانایدر،      توجه به اینکه برخی از اتحادها بین دولت

بین دو یا چند باازیگر  صورت غیررسمی ای و پویای اتحاد است که بهائتالف شکل غیرمعاهده

صرفاً به اماور نظاامی و امنیتای     ،های سیاسی و اقتصادیشود و با در برگرفتن حمایتانجام می

ساایاری از رو اهمیاات دارد کااه ب (. ایاان تمااایز از آنSnyder, 1991:128) شااودمحاادود نماای

را باه عناوان    های غربی، اتحادهاا و رویه اتحاد دولت هامطالعات نظری با در نظرگرفتن تجربه

گیرند کاه در سیاسات متغیار خاورمیاناه     کار میمعاهدات امنیتی رسمی )مانند ناتو و ورشو( به

هاای غیررسامی   ندرت قابل شناسایی است. برخالف رویه اتحادها در سیاست غربی، ائتالفبه

تاری  مفهوم دقیق 3«ائتالف»رسد که نظر میای خاورمیانه است. بهاصلی سیاست منطقه مشخصه

نیز به این معنا  0«اتحاد»اما در این مقاله از  ،های متغیر خاورمیانه باشدآراییبرای توصیف صف

 .شوداستفاده می

                                                                                                   
1. Coalition 

2. Alliance 
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هاای خاورمیاناه   کند که دولتهای تجربی متفاوتی تأکید میرویکرد امنیت رژیم بر واقعیت

باه   3«دولات »جای به «رژیم»و حتی اکثر کشورهای جهان سومی با آن مواجه هستند. تمرکز بر 

ه اتحادسازی کشورهای خاورمیانه ارائا تری نسبت به رفتار گرایانهعنوان بازیگر واحد، نگاه واقع

گیارد؛  علیه امنیت و بقای رژیم حاکم مورد توجه قرار می هاکند که در آن منابع متنوع تهدیدمی

می و اقتصاادی. در ایان   یاا نظاا   ی داخلی و سیستماتیک داشاته باشاند  ماهیت هاخواه این تهدید

باه   تنهاا هاای مختلاف اسات و    منبعاث از ایان حاوزه    هایراستا، اتحادها واکنشی باه تهدیاد  

هاا  هاای اتحادساازی دولات   رو، گزیناه  شود. ازاینهای نظامی سیستماتیک محدود نمیچالش

فایده نخبگان حاکم در دوری یاا نزدیکای باه     -شود و محاسبه هزینهرور ربیعی محدود میبه

 آنها در حفظ امنیت و تحکیم قدرت رژیم مستقر است.  یک ائتالف متأثر از اولویت

های اصلی رویکرد امنیات رژیام در فهام ماهیات اتحادهاای متغیار       رور خالصه، مشخصهبه

هاای امنیتای در   اندازه نگرانای نخست، امنیت داخلی به رمیانه به این صورت قابل بحث است:خاو

عوامال غیرمتعاارف مانناد حمایات      ،د و امنیات در چناین بساتری   سیاست خاارجی اهمیات دار  

اقتصادی برای حفظ ائتالف سیاسی حاکم را نیز شامل می شود. دوم، مرزبندی بین امنیت داخلای  

رنا   لحاظ اقتصادی وابسته هستند، بسیار کمهای ضعیفی که بهو خارجی برای آن دسته از دولت

منظور حفاظ اقتادار شاکننده خاود نیااز مساتمری باه        هشود آنها باست و این وضعیت باعث می

محاسبات اساتراتژیک و برداشات نخبگاان از     ها نتیجهمتحدان خارجی داشته باشند. سوم، ائتالف

هاای مختلاف در تاأمین امنیات     شان است که آنها را دائماً باه سامت ارزیاابی گزیناه    امنیت رژیم

دنباال متحادانی   ان اقتصادی باشد، رهبران بهدهد. اگر دولت در شرایط بحرشان سو  میوجودی

پاساخگو باشاند. اگار     0ویژه از رریاق کماک خاارجی   خواهند بود که نیازهای اقتصادی آنها را به

نظامی ضعیف باشاند، باه سامت ائاتالف باا       از نظراما  ،ها دارای توانمندی اقتصادی باشنددولت

را تقویت کنند. در وضعیتی که محیط داخلای  های نظامی آنها شوند که قابلیتمتحدانی متمایل می

ها و برآوردهای رهبران از نیازهای راهبردی خود منجار باه   کند، برداشتو خارجی دائماً تغییر می

کننده در رفتاار  متغیر علّی تعیین ،شود. چهارم، ایدئولوژیثباتی الگوی اتحادها در خاورمیانه میبی

                                                                                                   
1. State 

2. Foreign Aid 
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ها اساسااً  . حتی در اوج سیاست هویتی خاورمیانه، ائتالفهای خاورمیانه نیستاتحادسازی دولت

گرایانه به نیازهای ماادی تاأمین بقاا اسات. هرچناد نقاش ایادئولوژی در سیاسات         واکنشی عمل

دهای باه اتحادهاای خاارجی     خاورمیانه غیرقابل اغماض است، اما نیروی محرکه اصلی در شاکل 

 (.  Ryan, 2009; Gause, 2015; Bank and Valbjorn, 2012) نیست

هاای امنیات رژیام سیاسای     پویاایی ای، های منطقهحتی در صورت تغییر اتحادها و ائتالف

هاای  های روابط خارجی و اتحادسازی دولتدهی به گزینهکننده در شکلهمچنان عاملی تعیین

های عربی هماواره گروگاان معماای امنیات     های اتحادسازی دولتگزینه ،عربی است. در واقع

(. در چناین شارایطی،   Ryan, 2016:11) ی اذهان نخبگاان آنهاسات  داخلی و خارجی برساخته

اینکه نخبگان سیاسی حاکم چه برداشتی از امنیات و ثباات رژیام سیاسای خاود دارناد، حاائز        

شوند، نخبگان اقادام باه باازتنظیم    های اساسی مواجه میها با چالشاهمیت است. وقتی دولت

های امنیت ملی در داخل و تغییار اتحادهاا در سیاسات خاارجی     اولویتهای سیاسی و ائتالف

ن باازنگری در رواباط   خطربودخارر کمکنند تا از امنیت رژیم سیاسی خود مطمئن شوند. بهمی

هاای  هاا یاا انجاام اصاالحات داخلای، دولات      بودن مخاررات بازسازی ائاتالف خارجی و باال

علیه امنیت رژیم سیاسی خود اغلب به دستکاری در  خاورمیانه در مواجهه با تهدیدات نوظهور

 (. ازBank and Valbjorn, 2012) کنناد های سیاست خارجی و اتحادهاا ساو  پیادا مای    گزینه

ها از ایجااد تغییارات   اجتناب دولت ،رو، یکی از دالیل اصلی سیالیت اتحادها در خاورمیانهاین

تهدیادات امنیات رژیام سیاسای حااکم از       سپاری مواجهه باا فراگیر در سیاست داخلی و برون

 های سیاست خارجی است.   رریق گزینه

رویکاردی بارای فهام ماهیات و کاارکرد       ،توان استدالل کرد که چاارچوب امنیات رژیام   می

تواناد در ساایر جواماع جهاان ساومی کاه       مای  ،بر خاورمیانه های غیرغربی است و عالوهائتالف

شان دغدغه دارند، کاربست داشته باشاد. در  های سیاسیرژیم نحوی هنوز نسبت به تأمین امنیتبه

ها افق نظاری  مطالعه اتحادهای خاورمیانه، شناسایی تهدیدات داخلی و خارجی ناظر بر بقای رژیم

کناد. ایان   تر مای ای فراخهای سیال منطقهما را نسبت به فهم چندبعدی و تبیین چندمتغیره ائتالف

منافع نسبتاً غیرقابال ساازش    بر اساسهای خاورمیانه د کرد که دولتبخش بر این ایده اصلی تأکی

شان به اتحادی وارد یا خارج می شاوند. در چناین چاارچوبی، های  دولتای،      امنیت و بقای رژیم
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صورت سیساتماتیک تعریاف شاده باشاد، نادارد و      عرب یا غیرعرب، منافع یا اهداف ملی که به

کم در تحکیم قادرت و تاأمین بقاای نظاام سیاسای خاود       منافع ملی چیزی جز منافع نخبگان حا

های سیاسات خاارجی و رفتاار اتحادساازی     نیست. این منافع رژیم سیاسی حاکم است که گزینه

 بدیلی دارد.  کند که در رأس آن تأمین بقای رژیم اولویت بیها را هدایت میدولت

هستند، بایاد قاادر باه تطبیاق خاود باا       دنبال بقا برای مدت زمان روالنی های سیاسی که بهرژیم

پاذیری و  واکانش باه تحاوالت     المللی باشاند. چگاونگی تطبیاق   محیط در حال تغییر داخلی و بین

شاود.  سازی با نیروهای داخلی و خارجی تأمین مای محیطی نیازمند منابعی است که از رریق ائتالف

با نیروهای سیاسی داخلای یاا اتحااد باا      ها ائتالفسیاسی و سط  پلورالیسم، دولتبسته به نوع نظام

های اقتاداگرا  رژیم برای نمونه،(. Gause, 2015: 18) دهندبازیگران خارجی را در دستورکار قرار می

هاای  کاه دولات   در حالی ،شونداغلب به اتحاد با نیروهای خارجی برای تأمین بقای خود متمایل می

بسایاری از   ،همین دلیل دهند. بهیز مورد ارزیابی قرار میهای ائتالف داخلی را نگزینه ،دمکراتیکشبه

اند و نسابت باه تقویات نیروهاای     های خارجی شدههای اقتدارگرای عربی کانون نفوذ قدرتدولت

توانند باا تغییار   های غیرنفتی میکه دولت کنند. از سوی دیگر، در حالیمتحد بالقوه داخلی خطر نمی

ع اقتصاادی خاود را از داخال تاأمین کنناد، باه دلیال تارس از انجاام          بخشی از منااب  ،قانون مالیات

شوند کاه نتیجاه   های خارجی متمایل میناگزیر به سمت جلب کمک ،اصالحات اقتصادی و سیاسی

ای اسات. در چناین شارایطی، اتکاای     های حامی در سیاست منطقهروی از ابتکارات قدرتآن دنباله

کناد کاه تقاضاای    این شرایط را برای رژیم حااکم فاراهم مای    ،های خارجیفراگیر به منابع حمایت

هاا وابساتگی   هار میازان کاه دولات     داخلی برای مشارکت سیاسی در امور کشور را خنثی کنند. باه 

هاای بیشاتری بارای    امنیتی( داشته باشند، گزیناه  -نظامی -های خارجی )اقتصادیکمتری به حمایت

 رو دارند.اتحادسازی به منظور تأمین بقای خود پیش

 

 امنیت رژیم و منطق اتحاد در خاورمیانهج. 
ای بعاد از  هاای منطقاه  آزمون ایده اصلی مقاله، در این بخش به بررسی تجربی ائتالف در راستای

های عربای،  های عربی می پردازیم که شامل ریفی از اتحادهای دو و چندجانبه میان دولتانقالب

بر مطالعاه ماوردی   این پژوهش تمرکز شود. هرچند غیردولتی میهای غیرعربی و بازیگران قدرت
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های خاورمیانه نشان خواهد داد ی اجمالی رفتار اتحادسازی دولتاما مطالعه ،اتحاد خاصی نیست

توانند با یکدیگر متحاد شاوند   های امنیتی مشترک میهای سیاسی مشابه با نگرانیکه چگونه رژیم

هاای عربای   یر دهند. اساساً تحوالت افسارگسیخته بعد از انقالببندی خود را حفظ یا تغیو صف

شاود کاه همکااری و    گرایی در خاورمیاناه در نظار گرفتاه مای    اغلب به عنوان نقطه ضعف منطقه

محاور  هاای دولات  سازی در آن تصنعی بوده و اقدامات گذرا برای اتحادها در قالب تحلیلائتالف

(. اماا نباود   085: 3198)فاوسات،   ملل است، تببین شده اسات الگرا که سن  بنای روابط بینواقع

ملات   -ای، بحران مشروعیت و فقدان دولتشبکه مؤثری از ترتیبات همکاری و نهادگرایی منطقه

های جریان اصلی شده اسات. در ایان   های دیدگاهبینیبه معنای وستفالیایی آن، مانع از تحقق پیش

هاای  هاا و قابلیات  گیاری رژیم و  ناوع رژیام در تعیاین موضاع    رسد هنوز امنیت نظر میمیان، به

 دارد.     اساسیسازی نقش های خاورمیانه برای همکاری و ائتالفدولت

 سران اتحادیه عرب در قااهره در  0033های عربی، نشست نوامبر موج اول انقالب میانهدر 

های خلیج فارس خود را در کنار نمایندگان انقالبیونی یافتناد کاه   حالی برگزار شد که پادشاهی

های اقتدارگرای عربای شاده بودناد.    سازوکارهای دمکراتیک جانشین رژیم بر اساسبه تازگی 

بار نه اسرائیل و ایاران و حتای   این ،های عربیدستوکار اصلی اجالس برای بسیاری از پادشاهی

خواهی و عمومی برای دمکراسی هایگسترش موج اعتراضهای تکفیری، بلکه نه ظهور جریان

مطالبات انقالبیون برای تغییر رژیم در سراسر جهان عرب بود. برای برخی دیگر، تهدید بزرگتر 

کار المسلمین بود که نخبگان محافظههای انقالبی همچون اخوانرلبان و جنبشاز ناحیه اصالح

ابی نیروهاای اخاوانی از رریاق انتخاباات، حازب      یا عرب را به شدت نگران کرده بود. قدرت

النهضه به رهبری راشدالغنوشی در تون  و حزب آزادی و عدالت به رهبری محمد مرسای در  

گیری اتحادی بین کشورهای شورای همکااری خلایج فاارس و برخای از     مصر، منجر به شکل

هاای  تسری انقالب منظور جلوگیری ازهای غیرعضو همچون مراکش و اردن شد تا بهپادشاهی

 :Ryan,2015) کنند 3جمعیمردمی به داخل خود اقدام به ایجاد نوعی مکانیزم امنیت رژیم دسته

افازایش   ،(. در این میان، اختالفات گسترده بر سر آینده نظام سیاسی در ساوریه و همچناین  44

 شد. سازوکاریانع از تحقق چنین اخوانی در سراسر منطقه م -برخوردهای ایدئولوژیک سلفی

                                                                                                   
1. Collective regime security 
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های غیرعربی در معادالت در حال تغییر جهان عارب و کااهش   ی فعال قدرتگرکنش

تعهدات راهبردی ایاالت متحده به متحدان عربی خود، هرچه بیشاتر باه برداشات تهدیاد     

قطار  ترکیه و  گسترده شان دامن زد. حمایتها در تأمین بقای امنیت رژیم سیاسیپادشاهی

هاای  های مساتمر ایاران از گاروه   انی در سوریه، مصر، تون  و حمایتهای اخواز جنبش

 بندی ایدئولوژیک و تغییر آرایشو لبنان موجب تشدید قطب ویژه در یمن، عرا شیعی به

ای شدن توافق هستهدر منطقه شد. در این میان، نهاییقدرت و در نتیجه بازآرایی اتحادها 

بسایاری از   ی،باه مثاباه شاوک سیساتماتیک     0035در سال  5+3 بین ایران و گروه)برجام( 

کار را تحت تاأثیر قارار داد. چناین    های عربی محافظههای امنیتی دولتمحاسبات و گزینه

گرفت که کاهش تعهدات امنیتی آمریکا به متحدان های عربی شکلبرداشتی میان پادشاهی

ساترش نفاوذ   موجب گینگتن واش -ای خود و کاهش احتمالی تنش در روابط تهرانمنطقه

شاان  امنیات وجاودی رژیام    نسبت باه ترس آنها  ،رو این شود و ازایران در خاورمیانه می

 (. Lynch, 2016: 74-78) دوچندان شد

چاون  کردن متحدان جدیدی همدر چنین وضعیتی، ائتالف به رهبری سعودی به سمت وارد

ایران در خاورمیاناه حرکات کارد و از ایان     ای نفوذ منطقهاسرائیل و ترکیه علیه تهدید ناشی از 

های عربی تبدیل شد که نموناه آن  ی پادشاهیگرکنشهای نظامی به اولویت بعد گزینه دوره به

های سنتی از نیات یکدیگر و وجود ناوعی  این، نگرانی وجود را در جن  یمن شاهد هستیم. با

هایی علیه ایران شد. ایاران  چنین ائتالفمعمای امنیتی میان متحدان مانع از کارآمدی و پایداری 

جمهور اردوغان )به دعوت ملک سالمان( باه   رئی  0035یکی از محورهای اصلی سفر نوامبر 

متفاوت و گاهااً متعاارض دو کشاور از معاادالت در حاال تغییار        هایخوانشریاض بود، اما 

متقابال در پروناده قتال    اعتماادی  ویژه جهان عرب مانع از اتحاد آنهاا شاد کاه بای    ای بهمنطقه

منظور تضعیف دولت سلمان برای ایجاد بحران در داخل ترکیه بهی و ررح ارالعاتی بنخاشقچ

های عربی، جن  سوریه، (. انقالبMiddle East Eye, June 2018اردوغان به اوج خود رسید )

ی در اای ایاران شاوکی سیساتمی باه ساازوکارهای امنیات منطقاه       توافق هساته  ظهور داعش و

راور  هاای عربای باه   که در هرکدام رفتار اتحادساازی دولات   وارد کرد 0033خاورمیانه بعد از 

شاان باوده اسات. اساسااً     هاای سیاسای  های آنها از امنیت رژیام ای متأثر از نگرانیمالحظهقابل
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 ؛ای با یکدیگر متفااوت اسات  آرایی منطقههای منطقه برای ورود به صفو نیات دولت خوانش

 شان دارند.    برداشت تهدید متفاوتی از امنیت وجودیچون 

هاایی همچاون اردن، ماراکش، ساودان و مصار بارای حمایات        ، اقادام دولات  نمونهبرای 

ائتالف عربستان سعودی در جن  یمن بیش  کمک دیپلماتیک و حتی ارسال نیروهای نظامی به

ای ایاران داشاته باشاد،    نفاوذ منطقاه  ها یا یابی حوثیاز آنکه ریشه در تهدیدات ناشی از قدرت

های خلیج فاارس اسات تاا    های اقتصادی از پادشاهیجذب سرمایه و کمک راستایتالشی در 

هاای اقتصاادی از   رو، تاداوم کماک   ایان  بقای خود را در برابر فشارهای داخلی تأمین کنند. از

دن، مصار و ساایر   های سیاسای ار های خلیج فارس ارتباط مستقیمی با امنیت رژیمسوی دولت

ای ائاتالف  منطقاه  روی از ابتکارهاای های ضعیف منطقه دارد و آنها را ناگزیر باه دنبالاه  دولت

خاورمیاناه تاابعی از فوریات    هاای  کند. بر ایان اسااس، رفتاار اتحادساازی دولات     سعودی می

هرچناد آنهاا حاول تهدیاد      ،متناظر بر امنیت نظام سیاسی آنهاست. به هماین دلیال   تهدیدهای

 هرکادام برداشات متفااوتی از تهدیادهای    شوند، اماا  تروریسم یا ایران متحد می مانند یمشترک

تهدید اصلی نفوذ ایران در منطقاه و حتای    ،امنیتی خود دارند. برای عربستان سعودی و بحرین

ترین تهدید علیاه امنیات رژیام سیاسای اماارات و      که فوری حالی سیاست داخلی آنهاست، در

های تکفیاری  های سلفی و جریانظهور جنبش ،المسلمین و برای اردنه اخوان، نفوذ شبکمصر

 در داخل مرزهای این کشور است.   

قارار  در وضعیت چندقطبی قدرت و ایدئولوژی  0033در تصویر کالن، خاورمیانه بعد از   

مناقشات های های قدرت شیعی، اخوانی و سلفی در کانونی فراگیری میان قطب. منازعهداشت

های قدرت علیه قدرت دیگار  ای در جریان است. در چنین شرایطی، احتمال اتحاد قطبمنطقه

رو، اختالفاات   ایان  به دلیل ترس از آمال ایادئولوژیکی متحاد باالقوه بسایار نااچیز اسات. از      

 باالقوه و در  سازی کارآماد در برابار تهدیادهای   ایدئولوژیکی میان متحدان بالقوه مانع از موازنه

عربستان سعودی و (. Haas, 2014: 726) شودنتیجه کسری موازنه در برابر قدرت تهدیدگر می

اماا   ،کنناد ویژه در ساوریه و عارا  را تهدیاد تلقای مای     ای ایران بهترکیه هر دو نفوذ منطقه

توانند علیه ایران متحد شوند؛ چون عربستان از مدل دمکراتیک اسالمی ترکیه و حمایت نمی

 حاالی  دارد. در نگرانی جادی المسلمین در جهان اهل سنت های انقالبی اخوانجنبشآن از 
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یط پیراماونی خاود اسات،    ای ایران در محا دنبال تضعیف نفوذ منطقهکه عربستان سعودی به

رغام تاالش   کناد. از ساوی دیگار، باه    المسلمین را سازمان تروریستی اعالم میشبکه اخوان

ساازی علیاه   بط بین اسرائیل و عربستان سعودی برای موازناه سازی روانگتن برای عادییواش

دالیال ایادئولوژیکی و پیامادهای احتماالی آن در موازناه      نفوذ ایران، نخبگان سعودی بنا به

کنند. بناابراین، کساری   آویو نمیاقدام به ایجاد روابط دیپلماتیک رسمی با تل ،قدرت داخلی

هاای سیاسای   شدت ریشه در ترس از امنیت رژیمموازنه در وضعیت چندقطبی ایدئولوژی به

 متحدان بالقوه دارد. 

هااای باار ایاان اساااس، رهبااران خاورمیانااه همااواره نساابت بااه پیاماادهای داخلاای ائااتالف

شاان در  ای که ساخت ایدئولوژیکی دولتایدئولوژیکی فراملی نگرانی دارند و با متحدان بالقوه

 Gause, 2015; Rubin) شاوند وارد اتحااد نمای   های سیاسی آنهاست،تضاد با مشروعیت رژیم

کناد. ایان   نظام سیاسای مستقرشاان را تضاعیف مای    های مشروعیت و امنیت زیرا بنیان (2014

ی سنی)عربساتان، ترکیاه،   هاا دهد که چرا هرگز اتحادی میان قادرت خوبی نشان میاستدالل به

ایران شکل نگرفت و در مقابل، های عربی خلیج فارس( علیه ائتالف شیعی دولت مصر، اردن و

تواناد دالیال اتحااد عربساتان ساعودی باا       اولویت امنیت رژیم در اتحادسازی تا چه میزان می

ائاتالف   ،های جهان عرب و دولت ضاداخوانی ژنارال السیسای در مصار و همچناین     پادشاهی

 اساسااً از نظار  اهل سنت را تبیین کند.  راهبردی ترکیه با قطر و سایر نیروهای اخوانی در جهان

های سنی برداشت تهدیدی بیشتری نسبت به ائتالف شایعی  تاریخی نیروهای اخوانی از قدرت

هاای شایعی   (. حتی پیوندهای ایدئولوژیکی بین ایران و گاروه 20: 3190فام، )یزدان ایران دارند

در  اساسای ها)هرچند زیادی هساتند( نیاز عامال     و حوثی اهلل، حشدالشعبیویژه حزبمنطقه به

سرنوشتی در تأمین امنیت نظاام سیاسای متحادان اسات. در     رفتار اتحادسازی ایران و ایجاد هم

آویاو، اسارائیل   دلیل پیامدهای بالقوه سیاست داخلی در شراکت آشکار با تال ، بهشرایطیچنین 

 های منطقه شود.  یک از دولتتواند متحدی قابل پذیرش برای هی نمی

تار  های ضاعیف سازی دولتاقتصادی نیز متغیر مهمی در ائتالف هایاز سوی دیگر، انگیزه

های اقتصادی ناگزیر به سامت  منظور تأمین بقا در برابر بحرانای دارد که بههای منطقهبا قدرت

ماورد  در ایان   آشاکاری  نموناه  0031شوند. مصر بعد از کودتای روی متمایل میراهبرد دنباله
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دسات گرفات، بارای    رال فتاح السیسای قادرت را در مصار باه    . بالفاصله بعد از اینکه ژناست

میلیارد دالر از عربستان سعودی،  5های اقتصادی داخلی حدود ماندن از پیامدهای بحرانمصون

میلیارد دالر از امارات متحاده عربای کماک ماالی دریافات کارد.        0میلیارد دالر از کویت و  4

خارجی از عربستان دریافت کرده و ریاض از ساال  میلیارد دالر کمک  30تاکنون قاهره بیش از 

ماهانه یک میلیون بشکه نیازهای نفتی مصار را   ،متعهد شده که آرامکو به مدت پنج سال 0032

(. ژنارال السیسای کاه پاروژه کودتاای خاود را باا حمایات         Kamrava, 2018: 14) تأمین کند

ائتالفای   ناچار به حضور دربرای بقای حکومت نظامی خود برده بود،  های عربی پیشپادشاهی

 باود. در مقابال، قااهره نااگزیر ائاتالف     المسلمین در سوریه، یمن و لیبی المللی علیه اخوانبین

هاای نظاامی ایان کشاور     ویژه یمن همراهی کرده و قابلیات ای بهسعودی را در معادالت منطقه

خلیج فارس به منظور مقابله با تهدیدات داخلای و  اهمیت زیادی در محاسبات راهبردی شیوخ 

 خارجی دارد. 

های اقتصادی نیست، اما ترس همراهی بحرین با ائتالف سعودی نیز هرچند دارای انگیزه

ای ایران دقیقا ناظر بر تأمین امنیت وجودی منامه از تحرکات شیعیان این کشور و نفوذ منطقه

(، 0033هاای داخلای بحارین )   در نااآرامی  3ر جزیاره خلیفه است. مداخله نظامی سپرژیم آل

و امضااای  عضااویت در شااورای همکاااری خلاایج فااارسدعااوت از مااراکش و اردن باارای 

باه   0030هماراه اردن و ماراکش در ناوامبر    بین اعضای شاورا باه   0مشترک نامه امنیتموافقت

دهای  هایی در راستای شکلهمگی تالش های بالقوه داخلی،ها و انقالبمنظور مقابله با ناآرامی

(. Yom, 2016; 74) شودمنظور تأمین بقا ارزیابی میهای سنی بهپادشاهی به ائتالف ضدانقالبی

هاای  های عربی برای تعلیق رواباط دیپلماتیاک باا دولات    اقدام پادشاهیدر چنین چارچوبی، 

محاصره  ،نهای مالی به آنها و همچنیو توقف کمک 0030دمکراتیک تون  و مصر در سال 

شاود. در ایان   تار مای  قابل فهم 0032دلیل حمایت از نیروهای اخوانی منطقه در سال قطر به

هایی همچون عمان، مصر و قطر حضور فعاالی در ائاتالف ساعودی علیاه     میان، اینکه دولت

با این واقعیات مارتبط اسات کاه      ،اندگرفته ررفی را در پیشایران ندارند و اغلب جانب بی

                                                                                                   
1. Peninsula Shield 

2. Joint Security Agreement 
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از نفوذ ایران برداشت تهدید ندارناد و امنیات وجاودی     ،خود آنها برخالف همسایگانرهبران 

 بییند.از ناحیه ایران در خطر نمی شان رارژیم

های اقتصادی، تهدیدات امنیتی ناشی از رونادهای  بر برخوردهای ایدئولوژیکی و انگیزه عالوه

های های سیاسی دولتنحوی امنیت رژیمبهساز در ژئوپلیتیک در حال تغییر خاورمیانه که ثباتبی

، برآمادن  نموناه هاا دارد. بارای   کند، نقش مهمی در رفتار اتحادساازی دولات  منطقه را متزلزل می

 خودمدیریتی روژوا بیش از تهدید هایاستراتژیک کردهای سوریه و نفوذ سرزمینی آنها در کانتون

هاای رواباط خاارجی و اتحادساازی ترکیاه      به گزینه ،های رقیبداعش و نفوذ ژئوپلیتیکی قدرت

صورت مستقیم سیاسات هویات کاردی در    امنیتی کردهای سوریه به ؛ زیرا تهدیدشکل داده است

داخل ترکیه و در نتیجه امنیت ملی این کشور را تحت تأثیر قرار داده اسات. اقادامات آمریکاا در    

هاای مادافع   یگاان  یعنای  و باازوی نظاامی آن   3تسلی  و تجهیز نیروهای کردی دمکراتیک سوریه

نقطه کانونی گسسات در رواباط ترکیاه باا      ،برای دستیابی به اهداف میدانی خود در سوریه 0خلق

یابی نیروهاای کاردی ترکیاه و ورود آنهاا باه      ست. با توجه به قدرتویژه آمریکامتحدان غربی به

حمایات ماالی    ،و همچنین 0035ژوئن ها( در انتخابات پارلمان این کشور)حزب دمکراتیک خلق

امنیتای ناشای از    نکارا بیش از پیش نسبت به تهدیدبرخی از کشورهای عربی از کردهای سوریه، آ

 تحرکات کردی در منطقه حساس شد. 

ای خاود  های سوریهدر چنین شرایطی، ترکیه با دوری از متحدان غربی و بازنگری در سیاست

محمدی، )گل درنمایل شد که روسیه و ایران در رأس آن قرار دامت جایگزینهای به سمت ائتالف

تأسای    1جانبه آستانه، ترکیه چندین منطقاه عااری از تانش   (. در سایه گفتگوهای سه303: 3198

نظامیان کردی انجام داد. چارخش در  های تحت مدیریت شبهکرد و سه عملیات نظامی در کانتون

است کاه امنیات ملای ایان کشاور را       هاییدی ناظر بر تهدیدرفتار اتحادسازی ترکیه در مسئله کر

موازنه قادرت   منطق .اندازدقای رژیم سیاسی حاکم را به خطر تواند بنشانه گرفته بود و ربیعتاً می

گاذارد کاه   روی ماا مای  و موازنه تهدید در مطالعه ماهیت اتحادها در خاورمیانه این نتیجه را پیش

                                                                                                   
1. The Kurdish Democratic Party (PYD) 

2. The Kurdish People's Protection Units (YPG) 

3. De-escalation zones 
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و همکاری راهبردی بین ایران و ترکیه به عنوان دو قادرت رقیاب    توانیم شاهد ائتالفهرگز نمی

 کند.ه می، خروجی متفاوتی را ارائامنیت رژیم منطقای باشیم. اما در معادالت در حال تغییر منطقه

نقطه عطفی در بازسازی متحدان داخلای و خاارجی دولات     0032وقوع کودتای نافرجام جوالی 

ربی، مسکو و تهران بالفاصله از حکومات مساتقر اردوغاان در    اردوغان است. برخالف متحدان غ

ایان برداشات    ،مقابل کودتاچیان حمایت کردند. ابهام در واکنش متحادان سانتی و رقباای عربای    

های عربای باا پشاتیبانی از    تهدید را میان اتا  فکر اردوغان ایجاد کرد که غرب و برخی از دولت

 (.  330: 3198)گل محمدی،  اندا کلید زدهر« پروژه عبور از اردوغان»کودتاچیان 

نقش اساسی در هدایت سیاسات خاارجی و    ی دولت مستقربعد از کودتا، دغدغه تامین بقا

رفتار اتحادسازی ترکیه داشته که در نزدیکی راهبردی روابط ترکیه و ایران نیز نمود عینای پیادا   

ویاژه  ای باه در سیاست منطقه های متعارضوجود اولویت (. باYücesoy, 2019: 3) کرده است

هاای خلایج   سوریه، ترکیه و ایران در مسئله محاصره قطار )مناقشاه باین قطار و پادشااهی     در 

های خصامانه آمریکاا علیاه    و سیاست استقالل کردستان عرا  0032آوریل پرسی فارس(، همه

اردوغان به روسیه رو، نزدیکی راهبردی دولت  این های مشترکی اتخاذ کردند. ازدو کشور، گام

منظاور تاأمین امنیات    عنوان اقدامی هوشمندانه برای ایجاد موازنه فراگیار باه  و ایران در واقع به

بار ماواردی کاه     عاله شود.خارجی ارزیابی می رژیم سیاسی ترکیه در برابر تهدیدات داخلی و

در خاورمیاناه   های دیگری از منطق اتحادهاا صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت، نمونهبه

ای های سیال منطقاه دهی به ائتالفتوانند کاربست عینی امنیت رژیم در شکلکه می وجود دارد

را به آزمون بگذارند. در این میان، چرایی اتحااد دیریناه باین ایاران و ساوریه، ایاران و عارا         

حشدالشاعبی(   و اهلل، انصاراهللهای متحد شیعی )حزبپساصدام، اتحاد فراگیر بین ایران و گروه

روی کردهاای منطقاه از ایااالت متحاده، اتحااد نوظهاور       در قالب جبهه مقاومت، چرایی دنباله

مین بقای خود در برابر ژنرال خلیفه حفتر، اتحاد أمنظور تدولت وفا  ملی فائز سراج با ترکیه به

های اساالمی  تو چرایی عدم اتحاد دولهای خلیج فارس با پادشاهی پادشاهی اردنگریزناپذیر 

هاای دیگاری از   های تخاصمی اسرائیل در الحا  بخشعلیه ررح معامله قرن آمریکا و سیاست

ایده اصلی امنیت رژیام   ،های اشغالی، از دیگر مواردی هستند که موشکافی ماهیت آنهاسرزمین

 دهی به اتحادهای خاورمیانه را تقویت می کنند. در شکل
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مقاله نیسات.   ایندر گنجایش شکلی و محتوایی  فو ، مختلفه بحث تفصیلی از موارد ارائ

تری هاای بیشا  موارد را باا جزئیاات و داده  این ای هریک از توان در نوشتارهای جداگانهاما می

 مورد پژوهش قرار داد.

 

 گیرینتیجه
ش های عربای تاال  منظور تبیین سازوکار اتحادهای ناپایدار در خاورمیانه پساانقالبمقاله بهاین 

محاور در ادبیاات اتحادهاا در    نسبت به پارادایم مسلط غرب جایگزینیکرد تا چارچوب نظری 

ه کند. تأکید صرف بر مدل غربی و تلقای از اتحادهاا باه عناوان     الملل خاورمیانه ارائروابط بین

هاای رواباط و    افاق نظاری ماا را در فهام پیچیادگی      ،هاا معاهدات دفاعی رسمی میاان دولات  

توان چنین ندرت میبه گونه کههمانکند؛ های خاورمیانه محدود میتجربی ائتالفهای واقعیت

اتحادهایی را در تاریخ مدرن خاورمیانه شناسایی کرد و در صورت وجود نیاز متاأثر از ابتکاار    

هاای سیاسات   های رایج اتحادها که نقاش پویاایی  های غربی بوده است. برخالف نظریهقدرت

مناابع چندگاناه    ،گیرناد،  رویکارد امنیات رژیام    های سیاسی را نادیده میداخلی و امنیت نظام

و مادی و گفتمانی با تأکید بر اهمیات برداشات    داخلی و خارجی، نظامی و اقتصادی تهدیدات

دهد. در عاین  المللی را مورد مطالعه قرار میحال تغییر داخلی و بین رهبران حاکم از محیط در

و  آنارشی، توزیع قدرت، امنیات دولات   نقش عوامل سنتی همچون ،حال، رویکرد امنیت رژیم

 گیرد. نظامی خارجی را نادیده نمی هایتهدید

یاافتن  رغام تغییار شارایط سااختاری و اهمیات     ای را مطارح کارد کاه باه    مقاله چنین ایده

بارای   اصالی الملال، مناافع   دهی به اتحادها در رواباط باین  موضوعات سیاست سفلی در شکل

 هایهای خاورمیانه هنوز تأمین بقا و امنیت رژیم سیاسی آنهاا در برابار تهدیاد   دولتهریک از 

مثاباه دولات   نظام سیاسی خود را باه  های خاورمیانه اغلببالقوه داخلی و خارجی است. دولت

نحوی به امنیت ملای  گیرند و تأمین بقای رژیم سیاسی خود را بهدر معنای عام خود در نظر می

این صورت که امنیت ملی به معنای امنیت نظاام سیاسای مساتقر آنهاا تعریاف       به زنند؛گره می

دهای باه رفتاار    ترین دغدغه امنیتای در شاکل  یاصل ،بقای رژیم سیاسی ،شود و در این میانمی

هاای  ، اتحادها به عنوان ائاتالف بر این اساسشود. های خاورمیانه قلمداد میاتحادسازی دولت
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شود که نااظر بار   بندی میها فرمولبالقوه برای تأمین امنیت وجودی رژیمفراملی میان متحدان 

 معنای واحد سیاسی کل است.ملت به-تضعیف کارکرد دولت

شکاف تاریخی داخلای باین نخبگاان سیاسای و جامعاه       ،تمرکز بر اهمیت حفظ امنیت رژیم

که جامعاه مادنی    دادنشان  های عربیکند.  انقالبچه بیشتر آشکار میهای خاورمیانه را هردولت

های جمهوری عربای  که رژیم حال رشد است. در حالی در بسیاری از کشورهای منطقه پویا و در

کنناد تاا خاود را در مقابال اثارات      تاالش مای   عربای هاای  ، پادشااهی اناد شدهبه تدریج ضعیف 

ویاژه  یاناه باه  هاای خاورم واقعیت ایان اسات کاه دولات     کننده تغییر، حفظ و تثبیت کنند.ثباتبی

های سیاسات  برند و با دستکاری گزینهسر میای بهثبات و شکنندههای عربی در وضعیت بیرژیم

کنناد. برخای از جملاه یمان،     در برابر هرگونه اصالحات و تغییرات داخلی مقاومت می ،خارجی

قابال  برخی دیگر باا توسال باه هار ابازاری در م      و های داخلی هستندو سوریه درگیر جن  لیبی

هاای  کنند. این وضعیت شامل قدرتساز محیطی مقابله میثباتاعتراضات عمومی و روندهای بی

از فوریات و   شود که هنوز مسئله تأمین بقای نظام سیاسی نخبگان حاکمای غیرعربی نیز میمنطقه

بعاد از  دهی به رفتار اتحادسازی آنها برخوردار است که در نموناه ترکیاه   اولویت باالیی در شکل

 ی خاورمیاناه هاا نیروی محرکه دولت ،ت رژیمیکه امناین با توجه بهکودتا مورد بررسی قرار دادیم. 

 از شان است، ضرورت مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی گریزناپذیر اسات. در سیاست خارجی

در مقابال   تاأمین بقاا و امنیات رژیام     موضاوع هماین   واسطهرو، رفتار اتحادسازی آنها نیز به این

 شود.  هدایت می المللیبالقوه داخلی و بین هایتهدید

هاای دفااعی و بازدارنادگی    توجهی بر توسعه توانمندیصورت قابلبه هاچند برخی دولتهر

اند، اما وضعیت معماای امنیتای در سااختار امنیتای خاورمیاناه و بحاران       گذاری کردهخود سرمایه

شاان برداشات تهدیاد    ن سیاسی هماواره از امنیات رژیام   مشروعیت داخلی باعث شده که نخبگا

، چاارچوب  0033هاای سایال در خاورمیاناه بعاد از     بر تبیین منطق ائتالف عالوهداشته باشند. 

هاای  پویاایی انداز نظری خود نسبت باه  ترکردن چشمکند تا با فراخامنیت رژیم به ما کمک می

بینای داشاته باشایم. در    احتماالی آیناده نیاز پایش    های های منطقه، از ائتالفاتحادسازی دولت

از متحدان بالقوه نسبت به بقای خود برداشات تهدیاد داشاته باشاند،      ،که رهبران حاکمصورتی

اتحاد باثبات و کارآمدی متصور نیست. در مقابل، اگر نخبگاان سیاسای حااکم    گیری هی  شکل
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رقباا و دشامنان باالقوه تاأمین      شان در صورت ائتالف حتای باا  تشخیص دهند که امنیت رژیم

تر، اگر خاندان هاشمی اردن به ایان  صورت عینیشود، تحقق چنین اتحادی محتمل است. بهمی

-پیماان ساعودی  هاای سالفی هام   برسد که تهدید اصلی علیه پادشاهی آن از ناحیه گروه نتیجه

قطار  -ای ترکیهمنطقه المسلمین و ائتالفاماراتی است، به سمت اتحاد با نیروهای داخلی اخوان

 سو  پیدا خواهد کرد. 

ای ایران تهدیدی علیاه  اگر شیوخ امارات متحده عربی به این برداشت برسند که نفوذ منطقه

ی فعالی در ائتالف سعودی نخواهند داشات،  گرکنشتنها حضور و رژیم سیاسی آنها نیست، نه

از ساوی دیگار، اگار مصار باه هار       کنند. سازی روابط با تهران حرکت میبلکه به سمت عادی

رن  ببیند، بادون  اخوانی را کم هایرریقی قادر به تأمین نیازهای اقتصادی خود باشد و تهدید

کناد. اگار در ترکیاه تغییار رژیام      روی نمای ای ائتالف سعودی دنبالهمنطقه هایتردید از ابتکار

آید، ربیعتاً نگااه متفااوتی   گرا بر سر کار حکومتی غرب ،جای دولت اردوغانصورت گیرد و به

 ی با ایران و روسیه خواهد داشت.به تداوم روابط راهبرد
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