تسري رقابتهاي ژئوپلیتیكی به تضادهاي هویتی
در خاورمیانه
عباس مصلی نژاد*1
چكیده
تحوالت اجتماعی در كشورهاي حوزه خليجفارس ،آسياي جنوب غربی ،شرق مديترانه و شمال
آفريقا بهعنوان اصلیترين نشانه دگرگونی در ساختار اجتماعی ،سياسی و راهبردي كشورها تلقی
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دگرگونیهاي اجتماعی در اين حوزه جغرافيايی نهتنها منجر بهه تصهاعد بحهران و جابههجهايی

سیاست جهانی

میشود .اين منطقه بهعنوان «منطقه كمربند شكننده» در انديشه "سائول كوهن" شناخته میشود.
قدرت شده ،بلكه زمينههاي الزم براي تبديل رقابت سياسی به منازعه اجتماعی و جنگ داخلهی
را به وجود آورده است .علت اصلی تصاعد بحران در خاورميانه را میتوان تبديل رقابهتههاي
سرد تحت تاثير ظهور پديده هويتگرايی سياسی و ايدئولوژيك قرار گرفتهه اسهت .كشهورهاي
خاورميانه به دليل تضادهاي تاريخی گذشته بار ديگر در معرض جدالهاي امنيتی قرار گرفتهاند.
در اين مقاله تالش شده تا نقش رقابتهاي ههويتی و ايهدئولوژيك در رونهد راديكهاليهه شهدن
تحوالت سياسی و امنيتی خاورميانه مورد بررسی قرار گيهرد .بهه طهور كلهی ،راديكهاليهه شهدن
خاورميانه تابعی از نقشآفرينی گروههاي هويتی ،سياسی و امنيتی تلقی مهیشهود .رقابهتههاي
ايران ،تركيه و عربستان را میتوان در فضاي تضادهاي هويتی و ايدئولوژيك خاورميانه مشاهده
نمود .بحران يمن ،مصر ،عراق و سوريه انعكاس تضادهاي ههويتی اسهت كهه آثهار خهود را در
تضادهاي امنيت منطقهاي متبلور ساخته است .هر يك از بازيگران منطقهاي و قدرتهاي بهرگ،
رقابتهاي ژئوپليتيكی خود را از طريق بازتوليد مفاهيم و تحرك گروههاي ايهدئولوژيك دنبهال
میكنند.
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ژئوپليتيكی به تضادهاي هويتی دانست .تحوالت سياسی خاورميانه در سالههاي بعهد از جنهگ

مقدمه
راديكههاليهه شههدن تحههوالت خاورميانههه در سههالهههاي بعههد از جنههگ سههرد ماهيههت
ايدئولوژيك و ژئوپليتيكی دارد .نشانههاي رقابت ژئهوپليتيكی را مهیتهوان در روابه
ايران و عربستان در دورانهاي مختلف تاريخی بهويژه در سالهاي بعد از جنهگ دوم
جهانی به بعد مشاهده نمود .نشانههاي رقابت ايهدئولوژيك نيهه ريشهه در تضهادهاي
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مذهبی منطقهاي دارد .رشهد انديشههههاي وههابی در قهرن  11و  13در شهبه جهيهره
عربستان و منطقه حجاز را میتوان عامل بنيادين گسترش چنين تضادهايی در جههان
اسالم دانست .در قرن  11و در سالهاي بعد از فروپاشی ساختار دوقطبهی ،تحهوالت
ژئوپليتيكی تحتتأثير نشانههاي فرهنگی و هويتی قرار گرفتهه اسهت .در ايهن مقالهه
تأثير رقابتهاي ژئوپليتيكی بازيگران منطقهاي و بينالمللی در خاورميانه بر گسهترش

در خاورمیانه

تسري رقابتهاي ژئوپلیتیكی به تضادهاي هویتی

تضادهاي هويتی مورد بررسی قرار گرفته است.
در اين مقاله تالش میشود تا موضوع «تسري بحهران» مهورد بررسهی قهرار گيهرد.
مطالبات اجتماعی سركوبشده زمينه الزم براي ظههور بحهرانههاي اجتمهاعی را بهه
وجود میآورد .بحرانهاي اجتماعی ،عامل مؤثري در جابهجهايی قهدرت و گسهترش
منازعه تلقی میگردد .در برخی از كشورهايی كهه در معهرض بيهداري اسهالمی قهرار
داشتهاند ،رقابت گروههاي سياسی زمينه جنگ داخلی را بهوجود آورده است .جنهگ
داخلی در يك كشور آثار خود را در ساير حوزههاي جغرافيايی منعكس میسازد .بهه
طور كلی میتوان اين موضوع را مورد توجه قرار داد كهه بحهران در تركيهه ،عهراق و
مصر را میتوان انعكاس اجتنابناپذير جنهگ داخلهی در سهوريه دانسهت كنيهاكويی،
 .)111 :1131تحوالت مصر و تونس در سالهاي آغازين بهار عربی بها شهتاب قابهل
توجهی گسترش يافته و آثار خود را در ساير كشورها منعكس ساخته اسهت .در ايهن
فرآيند ،ارتش و نيروهاي سياسی قالبههاي گفتمهانی متفهاوتی از ادبيهات سياسهی و
سازوكارهاي اجراي قدرت را پيگيري مینمايند .كودتهاي ژنهرال عبهدالفتال السيسهی
عليه محمد مرسی در مصر را میتوان نماد تضادهاي نهفته بهازيگران درونسهاختاري

خاورميانه دانست .چنين تضادهايی در سطول منطقهاي و بينالمللی نيه وجهود دارد.
الگوي اصلی كنش قدرتهاي بهرگ در چنين شرايطی را میتهوان مهديريت بحهران
دانست .نشانههاي چنين فرايندي را میتوان در كشورهايی همانند يمن ،ليبی ،سوريه،
مصر و عراق مورد توجه قرار داد .ظهور گروه تكفيري "داعش" نشهان مهیدههد كهه
شكلبنديهاي ژئوپليتيكی در محي منطقهاي و بينالمللهی تحهت تهاثير موضهوعات
هويتی قرار گرفته است .داعش را میتوان نماد گسترش بحران ژئهوپليتيكی از طريهق
نشانههاي هويتی دانست .نشانههايی كه آثار خود را در شكلبنهدي قهدرت و امنيهت
بازيگران منطقهاي منعكس می سازد .چنين بازيگرانی همواره تالش دارند تها اههدا
راهبردي خود را از طريق ادبيات هويتی پيگيري نمايند.
بحران انتظارات فهاينهده واقعيهت اجتنهابناپهذير سياسهت ،قهدرت و امنيهت در
خاورميانه خواهد بود .هرگاه در كشورهاي توسعهنيافته كهه داراي سهاختار اقتهدارگرا
مطالبات گروههاي اجتماعی ايجاد میشود .تصهاعد انتظهارات در خاورميانهه نيازمنهد
مفاهيم و زيرساختهاي هويتی میباشد .هرگونه تحول سياسی میتواند آثار خهود را
در ارتباط با فضاي امنيتی بهجا گذارد .كنش بازيگران بينالمللی را میتوان بههعنهوان
يكی از عوامل سرعتدهنده به فرايند تحوالت دانستكشجاعیزند.)71 :1171 ،
درباره روندهاي امنيتسازي خاورميانه پرسشههاي زيهادي وجهود دارد .بحهران
عراق ،سوريه و يمن را میتوان انعكهاس تضهادهاي ههويتی در فرآينهد رقابهتههاي
ژئوپليتيكی دانست .در اين فرآيند ،بازيگران منطقههاي و قهدرتههاي بههرگ اههدا
ژئوپليتيكی خود را از طريق سازوكارهاي هويتی پيگيري مهیكننهد .ههر يهك از ايهن
بازيگران تالش دارند تا زمينههاي الزم براي غلبه بر ساير بازيگران را فهراهم آورنهد.
در چنين شرايطی سؤال اصلی و سؤاالت فرعی مقاله را میتوان به شهرل ييهل ارائهه
داد :سؤال اصلی امنيتی در حوزه يمن ،عراق و سوريه میباشد .از آنجايی كهه چنهين
تضادهايی ماهيت ايدئولوژيك ،هويتی و ژئهوپليتيكی دارد ،بنهابراين مهیتهوان سهوال
اصلی مقاله را در اين قالب مطرل نمود كه« :علت اصلی گسترش تضادهاي هويتی و
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هستند ،روندهايی از كنش دموكراتيك ظهور يابهد ،زمينهه بهراي تصهاعد انتظهارات و
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تبديل آن به رقابتهاي امنيتی بازيگران منطقهاي و قدرتههاي بههرگ در خاورميانهه
كدام است؟» تبيين تضادهاي امنيتی خاورميانهه از طريهق شهناخت رقابهت بهازيگران
محيطی و درك واقعيتهاي مفهومی و تحليلهی بهازيگران امكهانپهذير خواههد بهود.
هرگونه رقابت ژئوپليتيكی آثار خود را در محهي امنيتهی مهنعكس مهیسهازد .چنهين
رقابتهايی عموماً انعكاس تضادهاي مفههومی ،ايهدئولوژيك و ههويتی خواههد بهود.
باتوجه به چنين نشانههايی میتوان پرسشهاي فرعی مقالهه را بهه شهرل ييهل تبيهين
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نمود:


تأثير بهار عربی بر نقشيابی گفتمانهاي مذهبگهرا در خاورميانهه

چگونه است؟


ريشه هاي تاريخی و تحليلی گهروهههاي تكفيهري در خاورميانهه

چگونه شكل گرفته است؟

در خاورمیانه
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 .3-3چارچوب نظري پژوهش
درباره تبديل رقابتهاي هويتی به تضادهاي ژئوپليتيكی رويكردههاي مختلفهی ارائهه
شده است .هر يك از نظريهپردازان تالش دارند تها تحهوالت منطقههاي خاورميانهه را
براساس رهيافتهاي مورد نظر خود تحليهل و آينهده سياسهی را پهيشبينهی نماينهد.
پيدايش گروههاي تكفيري را میتوان در آسياي جنوب غربی ،آسياي مركهي ،قفقاز و
شرق مديترانه مشاهده نمود .گروههاي تكفيري تحت حمايت ايدئولوژيك ،سياسی و
امنيتی عربستان ،محور اصلی بحرانهاي سوريه ،عراق ،يمن ،ليبهی و لبنهان محسهوب
میشوند .در اين ارتباط میتوان نقش گروههاي تكفيري همانند طالبان ،القاعده ،جبهه
النصره ،داعش و دولت خالفت اسالمی را در روند راديكاليهه شدن تحوالت سياسی
خاورميانه و گسترش بحران امنيتی مشاهده نمود كدكمجيان.)11 :1177 ،
راديكاليهه شدن تحوالت سياسی و امنيتی خاورميانه با رويكردهاي مختلفی تبيين
گرديده است .هر نظريه پرداز بر اساس قالبهاي تحليلی و ادراكهی خهود بهه تبيهين
داليل و فرايند گسترش بحران خاورميانه میپردازد .برخی از انديشمندان روابه بهين
الملل از برداشت و نگرش تهديد محور در تعيين محي امنيتی منطقههاي اسهتفاده مهی

نمايند" .باري بوزان " 1مفهوم مجموعه امنيتهی بهراي درك امنيهت منطقههاي و اينكهه
چگونه دولتهاي منطقه در درون اين مجموعه با يكديگر تعامهل مهینماينهد ،را بيهان
نمود .درك واقعيتهاي امنيتی عراق بدون توجه به شهاخصههاي ههويتی "داعهش"
امكانپذير نيست .واقعيتهاي كنش راهبردي آمريكا در خاورميانه نشان میدههد كهه
چنين نيروها و سازمانهايی نمیتوانند بهعنوان پشهتوانه سياسهی و ائهتال

منطقههاي

آمريكا محسوب شوند .علت آن را بايد در گسترش تضادهاي غيرقابلكنترل دانسهت.
تضادهايی كه تمامی ههينههاي نيروي انسانی و منابع مالی آمريكا در عهراق و منطقهه
را بیاثر میسازد .اولين بار واژه و مفهوم داعش در شرايطی مطرل شد كه نشانهههايی
از تسري بحران سوريه به عراق مورد توجه روزنامهنگاران و تحليلگران موضهوعات
راهبردي قرار گرفت.
 . 2ژئوپلیتیك هویت و قدرت در خاورمیانه
اثرگذاري بر مؤلفهههاي امنيهت منطقههاي در خاورميانهه دانسهت .ارزيهابی تحهوالت
خاورميانه نشان میدهد كه جدالهاي امن يتی در اين حوزه ژئوپليتيكی از سهال 1111
به بعد افهايش قابل توجهی پيدا كرده است .علت آن را بايد در ههويتیشهدن رقابهت
هاي ژئوپليتيكی در منطقه دانست .در اين شراي كشورهايی همانند ايران و عربسهتان
در دهه  1331به بعد موقعيت خود را در امنيهت منطقههاي افههايش داده و ههر يهك
تالش دارند تا شكل جديدي از معادله قدرت ،امنيت و سياست ژئوپليتيكی را كنترل
نمايدكحشمتزاده .)141 :1117
راهبرد امنيتی آمريكا نيه معطو به تصاعد بحران و تهديدهايی مهیباشهد كهه مبنهاي
هويتی دارد .نشانههاي تضاد هويتی در خاورميانهه را مهیتهوان براسهاس رهيافهت «ههالل
شيعی» مورد ارزيابی قرار داد .نظريه هالل شيعی را بايد نقطه گسهترش تضهادهاي ههويتی
كشورهاي عربی با ايران دانست .در اين مقاله تالش میشود تا رابطه بين هويت با موازنهه

Barry Buzan
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تنشهاي موجود ميان ايران ،عربستان ،تركيه و مصهر را بايهد تهالش بهیوقفهه بهراي
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منطقهاي مورد ارزيابی قرار گيرد .تبيين اين موضوع در شرايطی امكانپذير است كه بتهوان
نتيجه تضادهاي هويتی را در بحرانهاي منطقهاي مورد مالحظه قرار داد.
بحران امنيتی سوريه آثار و پيامدهاي قابل توجهی بر امنيت منطقه و سياست بهين
الملل به جا گذاشته است .اولين آثار و نشانه آن را میتهوان در ارتبهاط بها تضهادهاي
منطقهاي ايران ،تركيه و عربستان مورد توجه قرار داد .هريك از سه كشهور يهاد شهده
تالش دارند تا بر فرايندهاي سياسی و امنيتی سوريه در محهي منطقههاي خاورميانهه

11

سیاست جهانی

اثرگذار باشند .به موازات چنين فرايندي ،نشانههايی از جنگ سرد آمريكا ه روسيه در
حال شكل گيري است .ادبيات سياسی رهبران روسيه وآمريكا در نقطه مقابل يكديگر
قرار گرفته است .هريك از رهبران دو كشور در تالشند تا ديگري را مهتهم بهه اتخهاي
الگوهايی نمايند كه مغاير با ثبات ،امنيت و تعادل منطقهاي است.
تضادهاي سياسی آمريكا و روسيه را میتوان مبين به كارگيري الگوهاي مبتنی بهر

در خاورمیانه
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كنش هژمونيك اياالت متحهده در نظهام بهين الملهل و تحهوالت سياسهی خاورميانهه
دانست.براي تحقق چنين اهدافی ،آمريكا در تالش است تا دگرگونیههاي سياسهی و
امنيتی در سوريه را با هد

جايگهينی حكومتی به انجام رسهاند كهه داراي رويكهرد

سياسی محافظه كارانه در نظام امنيت منطقهاي خاورميانه باشهد .الگوههاي مبتنهی بهر
يكجانبهگرا يی را آمريكا در ارتباط با موضوع سپر دفاع موشكی و همچنين تحوالت
منطقه بالكان دنبال نموده است .كبرزگر.)41 :1111 ،
 .2-3تأثیر گفتمانهاي هویتی بر شكلبندي ژئوپلیتیكی خاورمیانه
تغيير در شكلبنديهاي ژئوپليتيكی تابعی از دگرگونی در قالهبههاي گفتمهانی نظهام
جهانی و بازيگران منطقهاي محسوب میشود .در اين ارتباط ،شاهد تغييهر در مفههوم
منطقه و رقابتهاي منطقهاي نيهه بهودهايهم .منطقهه در نگهرش ژئهوپليتيكی مفههومی
محسوب می شود كه بخشهی از حهوزه جغرافيهايی را دربرگرفتهه و داراي سهاختار و
تقسيمبنديهاي مشخص باشد .به همين دليل است كه در نگرش كالسيك بخشهی از
مرزها ،ماهيت آبی ،برخی ماهيت سرزمينی داشتهاند

).(Hafeznia, 2011: 1

هويت بهعنوان مفهوم اصلی اثرگذار بر معادله امنيت منطقههاي خاورميانهه تلقهی مهی
شود .هويتگرايی آثار خود را در بسياري از منازعات منطقهاي و رقابت كشهورهايی
همانند ايران ،عربستان ،تركيه و مصر بهجا گذاشته است .در اين فراينهد ،قهدرتههاي
بهرگ ازجمله اياالت متحده نيه نقش تشديدكننده بحرانهاي منطقههاي را ايفها مهی
نمايند .سياست آمريكا براي بسياري از قدرتهاي بهرگ ماهيت تهديدكننده دارد.
"استفان والت "1بر اين اعتقاد است كه هرگاه دولتی با يهك قهدرت تهديدكننهده
بالقوه بين المللی روبرو گردد ،با يك انتخاب راهبردي بين موازنهگرايی و يها دنبالهه-
روي از بازيگر هژمون مواجه میشود.
واقعگرايان عموما با اين گهاره موافقند كه در ساختار آنارشيك نظهام بهينالملهل،
انگيهه قدرتمندي براي موازنهگرايی بين دولتها وجود دارد .دولتهايی كه در برابهر
محدوديتهاي نظام هژمون قرار میگيرند ،عمومها در حمايهت از طهر

ضهعيفتهر

از قدرت الزم براي بازدارندگی و يها اقهدامات تهدافعی برخهوردار باشهند .همكهاري
تركيه ،عربستان ،اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج فارس بها ايهاالت متحهده را
مههیتههوان نشههانههههايی از سياسههت الحههاق بهها قههدرت مههوثر و هژمههون دانسههت
)(Walter, 2006: 24

سياست بينالملل عموما در شراي توازن و تعادل شكل نمیگيرد .به همان گونه-
اي كه ساختار بخشی از واقعيت نظام بين الملل محسوب میشود ،كنش كشهورها در
سياست بين الملل نيه ماهيت اليهبندي شده و غير متوازن دارد .هر گونه شكل بنهدي
ساختاري در نظام بين الملل داراي ويژگیههاي كهاركردي خهاو خهود اسهت .اگهر
ساختار ،چگونگی توزيع قدرت در سياست بين الملل را منعكس مهیسهازد ،طبيعهی
است كه بازيگران قدرتمند از ابهارهاي متنوع تهري بهراي اعمهال قهدرت در راسهتاي
تحقق اهدا

راهبردي خود برخوردارند .ديپلماسی در نگهرش سهاختاري بهه مفههوم

كاربرد ابهارهاي متنوع بهراي تحقهق اههدا

راهبهردي مهیباشهد .طبيعهی اسهت كهه

Stephan Walt
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جمع میشوند .تحقق اين امر در شرايطی حاصل میشود كه كشورهاي موازنه كننهده
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«ديپلماسی اجبار »1معناي واقعيت كنش بازيگران در نگرش ساختاري به سياست بين
الملل محسوب میشود) .(Tenet,2000:35در بين نظريه پهردازان روابه بهين الملهل،
افرادي همانند رابرت اكسلرد ،1آلكساندر جهور  1و همچنهين پهل ويليهامه 4موضهوع
ديپلماسی اجبار در سياست بين الملل را به مفهوم گهينه جانشين اقدامات نظامی می-
دان ند .اكسلرد بر اين اعتقاد است كه اگر در فرايند سياست بين الملل كشورها حاضهر
به پذيرش ديپلماسی اجبار و يا متقاعدسازي از طريق ابهارهاي اجبارآميه نگردنهد ،در

14
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آن شراي زمينه براي شكل گيري جنگ به وجود میآيد .به ايهن ترتيهب ،ديپلماسهی
اجبار به منهله بهرهگيري از ابهارهاي ديپلماتيك و امنيتی براي تحقق اهدا

راهبهردي

میباشد .اهدافی كه اگر مورد توجه بازيگران رقيب قهرار نگيهرد ،بها واكهنش بهازيگر
قدرتمندتر روبرو میشهود .بهه طهور كلهی ،كشهورهايی كهه از قهدرت سهاختاري در
سياست بينالملل برخوردارند ،از توانايیههاي ابههاري خهود بهراي كهاربرد اقهدامات

در خاورمیانه

تسري رقابتهاي ژئوپلیتیكی به تضادهاي هویتی

مسلحانه بهره میگيرند ).(George & Simons, 1994: 65
«مرشايمر » 5بر اين اعتقاد است كه دولتها نسبت به تحوالت محي منطقهاي و
بينالمللی واقف هستند .آنان به شيوهاي راهبردي درباره موضوعات بين المللی تامهل
میكنند .از سوي ديگر ،اين موضوع را دولتها و به ويژه قدرتهاي بهرگ مورد توجه
قرار میدهند كه چگونه میتوان در محي آنارشی سياست بهين الملهل ،بقها و تهداوم
امنيت خود را تضمين نمايند .به اين ترتيب ،علت اصلی به كارگيري ديپلماسی اجبار
و تصاعد بحران امريكا در سوريه را میتوان هژمونيك گرايی راهبردي دانسهت .ايهن
رويكرد براساس رهيافت «نئورئاليسم »6تهاجمی جان مرشايمر قابليت تبيين دارد.
درباره علل تداوم منازعه در خاورميانه و سياست امنيتی پرمخاطره آمريكا در اين
حوزه جغرافيايی ،رويكردهاي متفاوتی ارائه شدهاست .اگرچه شواهد نشهان مهیدههد
كه همواره سياست خارجی آمريكا در خاورميانه با چالشهاي امنيتهی روبههرو بهوده
1
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است .اما چگونگی اين چالشها در دوران بعد از به قدرت رسيدن اوباما با تغييراتهی
روبرو گرديده است .اوباما تالش نمود تا سياست مقابله با دولتهاي اقتهدارگرا را در
دستور كار قرار دهد .چنين فرآيندي از مصر و تونس آغاز شد .اما به گونه مرحلههاي
به حوزه ديگهري از كشهورهاي منطقههاي منتقهل گرديهد كهه داراي سهاختار قهدرت
راديكال بوده و از سياست مقاومت در برابر تهديهدات ژئهوپلتيكی آمريكها بههره مهی
گيرند كاسنايدر.)11 :1114 ،
در چنين فرآيندي از يك سو شاهد تغييهر در فضهاي ژئهوپلتيكی خاورميانهه مهی
باشيم .از سوي ديگر ،تضادهاي منطقهاي در ايهن حهوزه جغرافيهايی گسهترش قابهل
توجهی پيدا كردهاست .تضادهايی كه ماهيت مخاطرهآميهه امنيتهی داشهته و از سهوي
ديگر بر شكلبندي قدرت ،امنيت و فرآيند كهنش سياسهی بهازيگران تأثيرگهذار بهوده
است .در سالهاي بعد از جنگ سرد ،میتوان شهاهد فرآينهدي بهود كهه براسهاس آن
سازماندهی شده است .الگوي اول معطو

به گسترش «همبستگیهاي منطقههاي »1و

درك يكسانی از الگوي امنيت منطقهاي است .اين امر در حوزه واحدهاي منطقهاي به
انسجام و همكاري منطقهاي منجر میشود .تالش براي سازماندهی پيمانهاي منطقهه
اي در زمره چنين ضرورتهايی تلقی

میشود).(Haass, 2005:13

مطالعات امنيتی ،در دهه  1331با تغييرات الگهووارهاي در مقايسهه بها سهالههاي
جنگ سرد روبهرو گرديد .علت آن را میتوان ظهور بهازيگران جديهدي دانسهت كهه
نقش تعيينكنندهاي در سياست بينالملل و فرآيندهاي تحول منطقههاي ايفها نمودنهد.
«جيمه روزنا» بر اين اعتقاد است كه عصر جديد بها جلهوهههايی از منازعهه غيرقابهل
كنترل روبهرو شده است .وي نظريۀ «سياست و امنيت در جههان آشهوبزده »1ارائهه
داد .براساس اين نظريه  ،ماهيت قهدرت و منازعهه در نظهام منطقههاي و بهينالمللهی
دگرگون گرديده و بازيگران جديدي توانستهاند بر معادله قدرت تاثير به جا گذارند.

Regional Cohesion
Politics in a Turbulence World
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رواب بازيگران منطقهاي با كشورهاي همجوار يا قدرتهاي بهرگ براساس دو الگهو

11

 .2-2هویتگرایی و امنیت آشوبزده در خاورمیانه
امنيت در فضاي آشوبزده داراي ماهيت ،نشانهها و ابهارهاي كامال متفهاوتی خواههد
بود .در چنين فرآيندي نظم جهانی براساس الگوهاي بالنده جديد شكل مهیگيهرد .از
دل ويرانههاي جنگ سرد ،نظم نوين به گونهاي تدريجی در حاشيه پا مهیگيهرد .ايهن
نظم در واكنش به مركه پديدار میشود .چنين فرآيندي نشان میدهد كه آشوب حاكم
بر جهان عميقاً غيرخطی است و بهه شهكل نهاموزون و غيهر يهك دسهت سهر برمهی

11
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آورد) .(Reynolds, 2011: 75به همين دليل است كه اوباما تهالش نمهود تها سياسهت
محدودسازي قدرت كشورهاي راديكهال را از طريهق آشهوب سياسهی ،انقهالبههاي
رنگی ،جنگ نرم و گسترش بحران پيگيري نمايد .اين الگو در كشورهاي مختلفهی از
جمله سوريه مورد استفاده قرار گرفته است .بهره گيري از الگوي ياد شده را میتهوان
بخشی از رفتار امنيتی اوباما در شرايطی دانست كه نيروههاي مقاومهت محهور اصهلی

در خاورمیانه
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رويارويی با منافع امنيتی امريكا و اسرائيل در خاورميانه محسهوب مهیشهوند .بهراي
مقابلهه بها فضهاي امنيهت و سياسهت آشهوبزده ،تحليهلگهران و استراتژيسهتهههاي
آمريكايی ،معادله كنترل محي امنيتی خاورميانه را مورد تاكيد قرار دادند .بهه عبهارت
ديگر می توان كنترل خاورميانه را به عنوان نماد كنترل محي امنيتی در سياسهت بهين
الملل دانست .اين امر به مفهوم آن است كه در عصر زايش هويتهاي ايدئولوژيك و
منطقه گرايی هويتی ،امكان گسترش منازعات منطقههاي در خاورميانهه بهيش از سهاير
حوزه هاي جغرافيايی خواهد بود .در چنين شرايطی ،امنيهت خاورميانهه از اهميهت و
مطلوبيت بيشتري در سياست منطقهاي آمريكا برخوردار گرديدكابهراهيم ،فهواد :1117
.)11
 .1هویتگرایی تكفیري در جنگ نامتقارن منطقهاي سوریه
بازيگران هويت گرا در خاورميانه از نقش و كنش ابتكاري برخوردارند .به طهور كلهی
میتوان تاكيد داشت كه در فضاي رقابتههاي منطقههاي و منازعهه نامتقهارن بهازيگر
منطقهاي از ابتكار عمل موثرتري بهره میگيرد .علت اين امر را میتهوان تنهوع حهوزه
كنشگري دانست« .قدرت هويت» میتواند جلوههايی از مقاومت سياسی و امنيتهی را

به وجود آورد .چنين روندي زمينهساز تداوم فرآيند مقاومت در محي ساختاري نظام
بينالملل محسوب میشود.
تبيين سازوكارهاي كنترل و مقابله با داعش بدون تجهيه و تحليهل دقيهق عناصهر
فكري و اعتقادي چنين مجموعههايی امكان پذير نيست .اين گروه شبه نظامی كه هم
اكنون به ساللهاي سنگين نيه دست يافته اند؛ در دو سال گذشهته موقعيهت خهود را
ارتقا داده است .تحقق چنين اهدافی بدون توجه به نقش سياسی كشورهاي منطقهه و
قدرتهاي بهرگ امكانپذير نخواهد بود.
اگرچه در شراي موجود ،گروه تشكيلدهنده داعش ترجيح میدهند تا از مفهاهيم
تاريخی همانند خالفت استفاده نموده و عبارت «دولهت خالفهت اسهالمی» را مهورد
استفاده قرار میدهند ،اما درك اين مجموعه بدون تبارشناسی داعش امكانپذير نمهی
باشد .مجموعههايی كه نام داعش به معناي «دولت اسهالمی عهراق و شهامات» مهورد
 1111انتقاد به عمل میآورند ،اما آنان در زمره افراد و گروهههايی هسهتند كهه محهور
اصلی تعارض خود را با ايران و شيعيان قرار دادهانهد .شهيعيانی كهه بههعنهوان پايگهاه
اجتماعی و ايدئولوژيك جمهوري اسالمی ايفاي نقش میكننهد ،در تفكهر داعهش بهه
عنوان محارب با خدا و رسول خدا تلقهی مهیشوندكسهلطانیفهر .)11 :1111 ،بخهش
قابلتوجهی از نيروهاي داعش را بايد در زمهره بقايهاي حههب بعها عهراق دانسهت.
داعش تركيبی از نيروهاي سازمانيافته مذهبی و بقاياي نيروهاي سازمانی حهب بعا
میباشد .به عبارت ديگر ،داعش را بايد تركيبهی از نيروههاي تكفيهري و تكريتهی در
عراق دانست .بنابراين محدودسازي داعش از طريق سازوكارهاي بنيادين و ساختاري
امكان پذير است .اقدامات تاكتيكی آمريكا عليه داعهش نمهیتوانهد نتهايج مهوثري در
كنترل و محدودسازي چنين بازيگرانی داشته باشد.
 .4تاثیر بهار عربی بر نقشیابی گفتمانهاي مذهبگرا در خاورمیانه
دگرگونیهاي سياسی در فرايند بيداري اسالمی در تونس آغاز شد .چنين روندي آثار
سياسی و اجتماعی خود را به كشورهاي مصر ،ليبی ،بحرين و يمن منتقل كرده است.
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استفاده قرار میدهند ،اگرچه از سياسهت منطقههاي آمريكها و اشهغال عهراق در سهال

17

در اين فرآيند زمينه براي رويارويی گروههاي هويتی بهه وجهود آمهده اسهت .در ههر
كشوري شكل خاصی از رويارويی هويتی مشاهده میشود .چنين فرآيندي در آسياي
جنوب غربی معطو

به رويارويی گروههاي سلفی و تكفيري عليه شيعيان میباشهد.

علت آن را میتوان اعاده تضهادهاي ههويتی گهروهههايی دانسهت كهه داراي گفتمهان
اسالمی بوده و شهكل خاصهی از انديشهه سياسهی معطهو

بهه قهدرت ،حكومهت و

اثربخشی منطقهاي را پيگيري مینمايند .هرگونه نقشآفرينی شيعيان آثهار خهود را در
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ساختار سياسی و امنيتی منطقه به جا گذاشته است .تضادهاي ژئوپليتيك با نشانههايی
از تضادهاي هويتی روبرو شده است كاحمدي.)41 :1111 ،
در اين فرآيند ،تعارض به عنوان موضوعی اجتنابناپذير محسوب شده كه زمينهه
رويارويی گروههاي مختلف را فراهم میآورد .روند تصاعد بحران و انتقال الگوههاي
منازعههههه اجتمههههاعی در كشههههورهاي مختلههههف را مههههیتههههوان در قالههههب
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نظريه «تسري بحران» مورد توجه قرار داد .زمانی كه حكومتهاي جديهد ظهاهر مهی
شوند و از آسيبهاي ناشی از بحران مشروعيت جان سالم به در میبرند ،شههروندان
قادرند تا حوزههايی را كه زمانی در آن بیاراده بودهانهد را تحهت تهاثير قهرار دهنهد.
شهروندانی كه تحت تأثير مو هاي سياسی و قالبهاي مربوط بهه بحهران هويهت در
كشورهاي خاورميانه قرار میگيرند ،بهدليل فقدان زيرساختهاي اجتمهاعی و نههادي
با نشانههايی از آشوب روبهرو میشود .اين موضوع را اولينبار سهاموئل ههانتينگتون
در اوايل دهه  1371و در انتقاد از فرايند حمايهت آمريكها از شهكلبنهديههاي رشهد
اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه ارائه نمود كابوطالبی.)71 :1114 ،
 .1-3بازتولید رقابتهاي ایدئولوژیك و تضادهاي هویتی در روند بهار عربی

اگر درصدد ارزيابی شدت بحهران در كشهورهاي خاورميانهه باشهيم ،دگرگهونیههاي
سياسی در سوريه ،ليبی و يمن بيش از ساير كشورها بهه خشهونت سياسهی و امنيتهی
منجر شده است .چنين روندي را مهیتهوان بههعنهوان يكهی از عهواملی دانسهت كهه
زيرساختهاي الزم براي شكلگيري بحران در ساير حوزههاي جغرافيهايی را امكهان
پذير میسازد .اگر خواسته باشيم روند منازعات منطقهاي را مورد ارزيابی قرار دههيم،

در آن شراي میتوان بر اين موضوع تأكيد داشت كه مو ناآرامیها در ژانويهه 1111
از مراكش و تونس شروع شد و به آسانی افهايش يافت ،چرا كه جنگ داخلهی بهراي
خاورميانه ناآشنا و بيگانه نبود .روندهاي تاريخی حوزه ژئوپليتيكی خاورميانه همواره
نشانههايی از منازعه و جنگ داخلی را منعكس میسهازد .بها پايهان دوره اسهتعماري،
الجهاير ،مصر ،ايران ،عراق ،اردن ،لبنان ،ليبی ،عمان ،سوريه و يمن همگی از شهورش
ها و جنگهاي داخلی مهمی آسيب ديدهاند كه صدها ههار نفر از شاهدان زنده آن را
شهادت میدهند .نظريهپردازان امنيت منطقهاي ازجملهه "دانيهل بهيمن" در مطالعهات
خود به اين جمعبندي رسيدهاند كه جنگ داخلی میتواند زمينهههاي راديكهال شهدن
بخشهايی از جمعيت را فراهم سازد .روند فوق منجر به حمايت تودهها از ايدههها و
ارزشهايی میشود كه در گذشته ارزش زيادي براي آن قايهل بودنهد ،امها آن را كنهار
گذاشته بودند .در شرايطی كه كشورهاي خاورميانه با نشانههايی از ثبهات سياسهی در
بروز چنين مطالباتی صرفاً در دوران بعد از جابهجايی و يا تغييرات سياسهی اوليهه در
كشورهاي هد

حاصل میشود.

 .1-2موجهاي تحول سیاسی و گفتمان هاي متعارض در روند بحران خاورمیانه
رهيافتهاي مختلفی درباره جابه جايی قدرت سياسی وجود دارد .تحهوالت سياسهی
خاورميانه در چارچوب فرايند بيداري اسالمی نشان میدهد كهه حكومهتهها تحهت
تاثير شراي فشارهاي سياسی و اجتماعی فرو میپاشند .بههمهوازات چنهين فراينهدي،
نظامهاي سياسی میتوانند از ابهار جنگ در جهت بسيج تودههاي اجتماعی به منظهور
استحكام ساختار سياسی استفاده كنند .چنين فرايندي منجهر بهه گسهترش پوپوليسهم
گرديده و زمينهه افههايش اقتهدار حكومهتهها را بههوجهود مهیآورد .حكومهتههاي
پوپوليستی و نظامهاي سياسی اقتدارگراي خاورميانه ،مشهروعيت سياسهی خهود را از
طريق سازوكارهاي كاربرد قدرت پيگيري مینمايند.
تجربه سياسی خاورميانه نشان داده است كه سرنوشهت و فرجهام حكومهتههاي
اقتدارگرا به روندهايی از آشوب و بیثباتی سياسی منجر میشود .در موارد بسهياري،
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چارچوب نظامهاي اقتدارگرا قرار داشتند ،انتظارات جامعه افههايش يافتهه امها امكهان
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جنگهاي داخلی تكرار میشوند و چرخهاي از خشونت كه ممكن اسهت بهراي يهك
دهه يا بيشتر تداوم داشته باشد را ايجاد میكنند .با توجه به چنين فرايندي ،مهیتهوان
بر اين موضوع تاكيد داشت كه آينده تحهوالت اجتمهاعی ،سياسهی و امنيتهی بيهداري
اسالمی در خاورميانه تابعی از رقابت گروههاي سياسی میباشد كه داراي گفتمانهاي
مذهبی رقيب میباشند .ارزيابی تحوالت خاورميانه نشان میدهد كهه فراينهد بيهداري
اسالمی نتايج پرمخاطره امنيتی را در حوزه جغرافيايی آسياي جنوب غربهی تها شهرق

11
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مديترانه و شمال آفريقا بهجا گذاشته است .روندي كه براساس نشانههايی از بيهداري
اسالمی ظهور يافته و در نهايت به رويارويی گفتمانی گروههاي سلفی بها شهيعيان در
حوزههاي مختلف جغرافيايی گرديده است) .(Weiss & Stuart, 2011:31درباره علهل
گسترش منازعات سياسی و تصهاعد بحهران در كشهورهاي حهوزه بيهداري اسهالمی
رهيافتهاي مختلفی ارائه شده است .هر رهيافت را میتوان بهعنوان يكهی از عوامهل

در خاورمیانه
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تاثيرگذار بر فرايندهاي بيداري اسالمی و رويارويی گفتمانهاي رقيهب در خاورميانهه
دانست .روندي كه از مصر آغاز شد ،آثار خود را در رويارويی گروههاي رقيب عراق
منعكس نموده است كامرايی.)71 :1111 ،
 .1-1نقش نیروهاي اجتماعی در گسترش رقابتهاي هویتی خاورمیانه
بهطور كلی میتوان اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه هرگونه تحهول اجتمهاعی،
منجر به گسترش راديكاليسم گرديده و اين امر را میتهوان در زمهره عوامهل تصهاعد
دهنده بحران دانست .برخی از نظريهپردازان بر اين اعتقادند كهه« :رونهد راديكاليسهم،
تعداد رهبران گمنام را افهايش داده است .رقابت سياسی ماهيت تعارضی پيهدا نمهوده
و در نتيجه میتوان شاهد جدال نخبگان و گروههاي سياسهی بهود كهه در سهالههاي
 1111به بعد اهدا

نسبتاً يكسان و مشتركی را پيگيري مهیكردنهد .در ايهن شهراي ،

نخبگان راديكال ،افرادي را كه زمينه مطرل شدن آنها وجود داشته است را از ميهدان
به در كردهاند .جوامعی كه در گذشته خصومت كمتري را نشان دادهاند ،ممكن اسهت
دچار شكا

شوند و زمينههاي دشمنی و تفرقه بيشتري در آنها شكل گيرد .در نتيجه

زمينههاي هماهنگی اجتماعی در آنها متهلهل و كمرنگ میشود .در چنهين شهرايطی،

تاثيرات جنگ داخلی به كشورهاي اطرافش هم ممكن است سهرايت كنهد ،خصوصها
زمانی كه درگيريها موجب كشتههاي قابل توجهی شوند»كنياكويی.)71 :1131 ،
تحوالت سياسی كه در سوريه شكل گرفت و منجر بهه گسهترش جنهگ داخلهی
گرديد ،شمار پناهندگان را در مقياس وسيعی افههايش داده اسهت .ايهن امهر موجهب
گسترش منازعات تصاعديابندهاي گرديده كه توس گروههاي راديكهال و تروريسهت
اعمال میگردد .گسترش بحران انعكاس ايجاد خال قدرت در كشورهايی اسهت كهه
فاقد زيرساختهاي اجتمهاعی بهراي مشهاركت سياسهی مهیباشهد .پيشهينه تهاريخی
كشورهاي منطقهاي عامل نابسامانیهاي اجتماعی و امنيتی گرديهده و از سهوي ديگهر
موجب راديكال شدن جمعيت كشورهاي همسايه شده است).(Shadid, 2011: 25
در چنين فرايندي ،گروههايی در معرض راديكاليسهم قهرار مهیگيرنهد كهه داراي
شكلبنديهاي فرهنگی ،نژادي ،قومی ،هويتی و مذهبی متفاوتی هستند .كنش سياسی
راستاي جدايی از كشور تحت شراي جنگ میشود .بسياري از دولتههاي همجهوار
وسوسه میشوند تا همسايگان ضعيفشان را غارت كنند ،اگر چهه احتمهال آن وجهود
دارد كه كشور سوم هم عمل متقابل انجام دهد و يا اينكهه مشهكالت ناشهی از شهكل
گيري جنگ داخلی براي سياستهاي داخلی خودشان بهه حهدي خطرنهاك و جهدي
است كه میبايست براي از ميان بردن آنها و خاتمه جنگ از ابهارهاي مداخله استفاده
نمايندكبرزگر .)41 :1111 ،نشانههايی از منازعه ،جنگ داخلی ،جابههجهايی قهدرت و
جنگ منطقهاي را میتوان در ژئوپليتيك منازعه مورد مالحظه قهرار داد .اصهلیتهرين
ويژگی اين حوزه جغرافيايی را بايد در شكلگيري دگرگونیهاي سياسهی در مقيهاس
امنيتی و راهبردي دانست .حوزه ژئوپليتيك منازعه در منطقه كمربند شهكننده سهائول
كوهن قرار دارد .در نقشه شماره  1میتوان حوزه جغرافيايی را مشهاهده نمهود كهه از
يكسو رقابتهاي ژئوپليتيكی در آن وجود دارد و از طرفی ديگر ،نشانههايی از تضهاد
هويتی را منعكس میسازد).(Tahami & Kavianirad, 2013: 17
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و راهبردي هر يك از بازيگران راديكال ،منجهر بهه تحريهك گهروهههاي مختلهف در
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در اين ارتباط ،میتوان حوزه اتصال لبنان ،سوريه ،مصهر ،اسهرائيل ،عهراق و يمهن را
مورد مالحظه قرار داد .واقعيتهاي راهبردي نشان میدهد كه بحهران از يهك حهوزه
جغرافيايی به حوزههاي ديگر منتقل میگردد .يات بسياري از نشانههاي بحران رقابت
امنيتی و تهديد ژئوپليتيكی در منطقه به يكديگر شباهت دارد .در تمهامی حهوزهههاي
جغرافيايی يادشده نشانههايی از تضاد ايهدئولوژيك و ههويتی مشهاهده مهیشهود .در
بسياري از محي هاي منطقههاي نقشهه شهماره  1مهیتهوان چگهونگی تبهديل رقابهت
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ژئوپليتيكی به تضادهاي هويتی را مشاهده نمود .چنهين فرآينهدي منجهر بهه افههايش
رقابت و تضاد بازيگران منطقهاي تأثيرگذار در روند رقابتههاي ژئهوپليتيكی گرديهده
است .روند مهبور نشان میدهد كه جنگههاي داخلهی چگونهه گسهترش مهیيابهد و
چگونه جنگهاي داخلی به جنگهاي منطقهاي منجر مهیگهردد .مطمئنها ،مشهكالت
ايجاد شده به واسطه جنگهاي داخلی جامعه بينالمللی را هم تحت تاثير قهرار مهی-

در خاورمیانه
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دهد تا جايی كه آن هم در صدد پاسخگويی برمیآيد .نيروهاي مداخلهگر بينالمللهی
و منطقهاي در جهت تأمين اهدا

ههويتی و راهبهردي خهود تحهرك بيشهتري را در

شراي منازعه به انجام میرساند .آنهان مهداخالت خهود را در قالهب ضهرورتههاي
امنيت منطقهاي تبيين مینمايند).(Sambanis, 2004: 816
به عبارت ديگر ،گهينه اجتناب از شديدتر شدن مشكالت ناشی از اشهاعه جنهگ-
هاي داخلی حتی ممكن است فرايند درگيري نظامی را ايجاد نمايد .بهعبهارت ديگهر،
مداخالت بازيگران منطقهاي و بينالمللی با اين هد

انجام میگيرد كه میتوانهد بهه

خاتمه جنگ داخلی كمك نمايد يا از اعمال خشونت بيشتر در نتيجهه جنهگ داخلهی
جلوگيري نمايد .در حالیكه چنين فرايندي ،تبعات ديگهري از جملهه درگيهر شهدن
قدرتهاي خارجی ،تشديد خشونت ،تلفات انسانی و ههينههاي بيشهتر را بهه دنبهال
خواهد داشتكسلطانیفر.)41 :1111 ،
 .4نشانههاي گسترش بحران اجتماعی به تضادهاي هویتی در خاورمیانه
محي ژئوپليتيكی بيداري اسالمی به حوزه جغرافيايی اطالق میگهردد كهه منازعهات
هويتی ،سياسی و امنيتی بازيگران در سالهاي بعد از فروپاشی ساختار دوقطبی در آن

گسترش يافته است .در چنين شرايطی میتهوان نشهانهههايی از كهاربرد ابهارههايی را
مورد مالحظه قرار داد كه در مرحله اول ماهيت ضدنيرو داشته ،در مرحلهه دوم عليهه
نيروهاي محدودي استفاده مهیشهود و در نهايهت منجهر بهه گسهترش منازعهه عليهه
نيروهاي فراگير اجتماعی میشود .ازجمله اين نشانهها میتوان بهه تشهديد تضهادهاي
امنيتی دولت و جامعه در بسياري از كشورهاي خاورميانه دانست كه داراي تضادهاي
هويتی میباشند).(Metz, 2010: 17
نارضايتیهاي اجتماعی ناشی از تضهادهاي قهومی ،فرهنگهی و نهژادي در جههان
عرب بیشمار است .در بسياري از كشورها ،مثل عراق و لبنان ،شكا هاي فرقههاي و
قومی موجب پيچيده شدن سياستها و عقايد ضدحكومتی شده است .همان طهوري
كه بيداري اسالمی نشان داد ،اعتراض گروههاي اجتماعی عليه نظام سياسی و رهبران
اقتدارگرا منجر به تثبيت گام اول انقالب اجتماعی گرديد .از سوي ديگر ،نارضهايتی-
در كشورهاي ديگر تسريع كرد كسيمبر.)41 :1111 ،
الزم به توضيح است كه شورشها عامل اصلی جنگهاي داخلی نيسهتند .بعهد از
شروع نارضايتی در يك كشور ،شورش در چهار مسير متفاوت میتواند هدايت شود:
ممكن است كه مثل مورد بحرين سركوب شود ،يا ماننهد مهراكش از طريهق رفهرم و
اصالحات ،تغييرات محدودي در ساختار سياسی ايجاد شود .چنين فرايندي در مصهر
و تونس سرنوشت كامالً متفاوتی داشت .در مصر و تونس فرايندهاي تحول سياسهی
منجر به جابه جايی قدرت براساس الگوهاي دموكراتيهك گرديهد .در ههر يهك از دو
كشور يادشده رؤساي جمهور اقتدارگرا براي مدت طوالنی در ساختار سياسی ايفهاي
نقش میكردند .جابهجايی قدرت در كشورهاي خاورميانه عموماً با سهرعت و ههينهه
اجتماعی محدودي انجام مهیگيهرد .تهاريخ سياسهی خاورميانهه نشهان مهیدههد كهه
دگرگونی متعاقب دورانهايی از اقتدارگرايی سياسی حاصل میگهردد .هرگهاه نشهانه
هايی از اقتدارگرايی وجود داشته باشد ،پيامد آن را بايد در قالب جابهجايی قهدرت و
دگرگونی سياسی دانست .بحران عامل اصلی جابهجايی قدرت محسوب میشهود .در
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هاي اجتماعی كه منجر به جابهجايی قدرت در يك كشور گرديهد ،رونهد شهورش را
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هر يك از دگرگونیهاي سياسی خاورميانه ،روندهاي گسترش بحران وجود داشهته و
در زمره عوامل و نيروهاي مؤثر بر تصاعد منازعات تلقهی مهیشهودكدكمجيان:1177،
.)11
 .4-3ناكارآمدي نخبگان در كنترل تحوالت بهار عربی
نخبگان كشورهاي در حال توسعه نقش مؤثري در روند سياستگذاري دارا میباشهند.
در كشورهايی همانند مصر ،روند توسعه سياسی تحت تأثير نظام اقتدارگرا قرار داشته
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است .بحرانهاي اجتماعی ،جنگهاي منطقهاي و فرايندهاي معطو

بهه كهنش نظهام

هاي سياسی اقتدارگرا مانع از شكلگيري روند همكاريجويانه بين نخبگهان سياسهی
میشود .نخب گانی كه از تجربه محهدودي در فراينهد كهنش سياسهی برخوردارنهد ،در
دوران بعد از تحوالت سياسی و اجتماعی در شراي كنش شهكننده قهرار داشهته و از
«گهينه بازي پرخطر» 1استفاده مینمايندك.)Yadlin & Satloff, 2011

در خاورمیانه

تسري رقابتهاي ژئوپلیتیكی به تضادهاي هویتی

شكلگيري بحران در درون هيئت حاكمه ،ناآرامیهاي سياسی و تصاعد بحران را
اجتناب ناپذير می سازد .تجربه كشورهاي مصر ،ليبی و تونس نشان میدهد كه هرگاه
جابهجايی قدرت در زمان محدود و شدت گستردهاي انجام پذيرد ،زمينه براي شهكل
گيري روندهاي جديدي از بحران و منازعه وجود خواهد داشت .بهعبارت ديگر ،می
توان تحوالت مو دوم اعتراضات اجتماعی در مصر عليهه دولهت محمهد مرسهی را
معطو

به تضهادهايی دانسهت كهه در سهاختار اجتمهاعی وجهود داشهته و در زمهان

كوتاهی به مو هاي تعارض امنيتی و راهبردي تبديل گرديده استكهنسن و ديگران،
 .)11 :1131اين امر نشان میدهد كه اعتراضات اجتماعی و مو هاي اوليه انقالبهاي
سياسی كشورهاي منطقه بهعنوان كاتاليهوري در جهت گسهترش نهاآرامی محسهوب
گرديده و در نتيجه احتمال وقوع جنگ داخلی به محض شروع ناآرامیها را افههايش
میدهد .در نتيجه چنين فرايندي دو عامهل شهكل مهیگيرنهد :اوالً ،اخهتال

بهر سهر

جانشينی و يا جنگ قدرت بين نخبگان سياسی بهوجود میآيد .هر يك از گروهههاي

. High Risk Game Option

1

سياسی تالش می نمايد تا قدرت ساختاري جديد را كنترل نمايد .ثانياً ،اراده نخبگهان
سياسی براي اعمال قدرت كاهش میيابد).(Lischer, 2003: 41
 .4-2ناكارآمدي ساختار سیاسی كشورهاي خاورمیانه در مدیریت بحران
نظامهاي سياسی نهادينهشده كه از كارآمدي ساختاري برخوردارند ،عموماً تالش مهی
كنند تا از سازوكارهاي كنش كم شدت در حل مشكالت و تضادهاي سياسی اسهتفاده
نمايند .اگر كشوري در شراي تهديد امنيتی قهرار داشهته باشهد ،گهينههههاي داخلهی،
منطقهاي و بينالمللی را با يكديگر پيوند میدههد .فراينهد تحهوالت سهوريه در سهال
 1111و مصر در جوالي  1111بيانگر آن است كه ساختار حكهومتی از آمهادگی الزم
براي بهره گيهري از سهازوكارهاي مبتنهی بهر مهديريت بحهران برخهوردار نمهیباشهد.
كشورهايی كه در شراي اقتدارگرايی سياسی قرار میگيرند ،عموماً داراي گهينههههاي
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كالسيك براي عبور از بحران بوده و تالش چندانی براي بهرهگيهري از سهازوكارهاي
چنين فرايندي را می توان در مصر و سوريه مورد مالحظه قرار داد .هر يك از دو
كشور يادشده به اين دليل دچار بحهران امنيتهی شهدهانهد كهه سهاختار سياسهی فاقهد
سازوكارهاي الزم براي كنترل بحران و مديريت بحران بوده اسهت .زمهانیكهه بحهران
هاي اجتماعی و امنيتی در قالب ناآرامی عمومی شكل میگيرد ،هيئت حاكمه به جاي
اينكه ناآرامی را از طريق سركوب يا رفرم مهار كند ،از گهينهههاي انفعهالی بههره مهی
گيرد .بهعبارت ديگر ،دولت مرسی نتوانست در برابر اعتراضات گروهههاي اجتمهاعی
در مصر از گهينه سركوب يا مقابله استفاده نمايد .دولهت مرسهی در وضهعيت كهنش
انفعالی براي ائتال

با گروههاي سكوالر و يا سركوب مخالفين قرار گرفت .در حالی

كه ارتش مصر بعد از كودتا مبادرت به سركوب پرشدت نمود .بسياري از تحليلگهران
مسائل خاورميانه بر اين اعتقادند كه سركوب ارتش منجر به مشروعيتزدايی از كنش
نيروهاي نظامی گرديد .بسياري از تحليلگران بهر ايهن اعتقهاد بودنهد كهه مشهروعيت
نيروي نظامی از اين جهت از اهميت ويژهاي برخوردار است كه مهیتوانسهت زمينهه
هاي الزم براي ايجاد ثبات و تعادل سياسی را فراهم آورد .كشورهايی كهه در محهي

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة سوم ،شمارة سوم ،پاییز 3131

اجتماعی به انجام

نمیرسانند) .(Berman, June 2003:75

پرمخاطره امنيتی قرار دارند عموماً نسبت به امنيت و آينده سياسهی خهود ههي گونهه
وقو

و اطمينانی ندارند .در نقشۀ شماره  1میتوان كشورهايی را مشاهده نمهود كهه

درگير نشانههايی از دگرگونی سياسی ،جنگ داخلی ،درگيري بين گروههاي هويتی و
شكلبنديهايی از جابهجهايی قهدرت مهیباشهند .در چنهين منهاطقی نشهانهههايی از
درگيري نظامی بين نيروهاي اجتماعی و گهروهههاي ههويتی وجهود خواههد داشهت
).(Garnett, 2005: 68
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 .4-1گسترش رقابتهاي ژئوپلیتیكی به تضادهاي هویتی
اگر دولت مستقر قادر به انجام اقدامات سازمانيافته براي مديريت بحران نباشد و يها
اينكه در فضاي كنش سياسی منفعالنه قرار گرفته باشد ،در آن شراي دولت فلج مهی
شود ،زيرا قادر به انجام واكنش تندي در راستاي اعمال محدوديت عليه ناآرامیههاي
ايجادشده نخواهد بود .واكنش ارتش نسبت به تحوالت سياسی خاورميانه نيه ماهيت

در خاورمیانه

تسري رقابتهاي ژئوپلیتیكی به تضادهاي هویتی

افراطی و مخاطرهآميه داشته است .تحوالت مصر را میتوان بهعنوان نمهادي از كهنش
بازيگرانی دانست كه در ريشههاي ساختار اجتماعی كشور حضور داشته امها بههدليهل
فرايندهاي مبتنی بهر اقتهدارگرايی از قابليهت و توانمنهدي الزم بهراي ايفهاي نقهش و
اثرگذاري برخوردار

نبودهاند).(Lutterbeck, 2012: 8

موضوع قدرت ،امنيت و راهبردهاي كنش سياسی بازيگران ارتبهاط مسهتقيمی بها
چنين نيروهايی خواهد داشت .تحوالت مصر در جوالي  1111را بايد انعكاس نقهش
آفرينی نيروهايی در ساختار سياسی و اجتمهاعی كشهورهايی دانسهت كهه در فراينهد
تحول و دگرگونیهاي سياسی قرار داشتهاند .با وجود آنكه در كشورهاي خاورميانهه،
چارچوب مشخصی براي نقش دولت در ساختار سياسی مشاهده نمیشهود ،امها اگهر
نيروهاي سياسی جديدي خار از زيرساختهاي اجتماعی بهه ايفهاي نقهش امنيتهی
مبادرت نمايند ،با واكنش فراگير روبهرو خواهنهد شهدك

Greenhill& Major, Winter

 .)2006: 11نظريهپردازانی همانند كريك اسنايدر در تبيين تحوالت سياسی كشورهاي
مختلف بر اين موضوع تأكيد دارند كه« :درگيريهاي آينده عمدتاً معطهو

بهه نقهش

گروههاي سياسی و هويتی درونكشوري خواهند بود .گهروهههايی كهه بهراي اعتبهار،

افتخار و يا اعادة قالبهاي هويتی به ايفاي نقش سياسی مبهادرت مهینماينهد .چنهين
نيروهايی از اراده و كارآمدي الزم براي بسيج نيروهاي اجتماعی برخوردارند .ادبيهات
سياسی چنين نيروهايی در اعاده حقوق اجتماعی از دست رفتهه قهرار دارد .از سهوي
ديگر میتوان اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه نيروهاي سياسی رقيب از ادبيات
عدالت براي تشديد پيكارها استفاده میكنند ».كاسنايدر.)411 :1114 ،
ناآرامیها تا جايی گسترش میيابد كه بخشی از هيئت حاكمه در قبال آن واكنش
نشان دهد .اگر واكنش اوليه رژيم ناشيانه باشد ،سركوب نمهی توانهد تها حهد زيهادي
كارساز باشد .در برخی از موارد همانند يمن و در مقياس كمتر در ليبی ممكهن اسهت
كه بخشی از گارد ملی قديمی در راستاي جبران نقطه ضعف ساختار نظهامی واكهنش
نشان دهد .انجام چنين اقهداماتی منجهر بهه ايجهاد تفرقهه سياسهی در بهين نهادههاي
سازمانی میشود .بهطور مثال ،ارتش در اولين روزهاي جوالي  1111تالش نمهود تها
رساند .واكنش ديپلماتيك اياالت متحهده دربهاره ضهرورت عهدم مداخلهه ارتهش در
فرايندهاي كنش گروههاي معترض مانع از كودتا و يا اقدامات خشونتآميه از سهوي
ارتش نگرديد .ارتش و نيروهاي مسلح مصر در دوران بعد از كودتا و در روند بحران
اجتماعی مصر از ابهار نظامی بهره گرفتند .چنين رويكهردي بههمفههوم آن اسهت كهه
نظاميان در خاورميانهه از آمهادگی الزم بهراي اتخهاي تصهميمات بها ريسهك گسهترده
برخوردارند .از سوي ديگر نيروهاي اجتمهاعی اخهوانالمسهلمين در برابهر ارتهش بهه
مقاومت دست زد .فرآيند تحوالت مصر نشان داد كه انقالب سياسی بدون توجهه بهه
ضرورتهاي دولت ملی ،زمينههاي الزم بهراي تضهادهاي ژئهوپليتيكی را فهراهم مهی
سازد) .(Buzan,2004: 41انجام چنين اقدامی به مفهوم آن است كه نيروهاي اجتماعی
مصر براي مقاومت سياسی و نيروهاي نظامی ايهن كشهور بهراي سهركوب از تجربهه
تاريخی و آمادگی سازمانی برخوردار میباشند .بار ديگر نظاميان براي مدتی طوالنی
در ساختار سياسی مصر ايفاي نقش میكردند .مداخلهه ارتهش در تحهوالت سياسهی
مصر به اين دليل انجام گرفته كه چنين نيرويی خود را بهعنوان ضهامن امنيهت گهروه
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روند جديدي از تالش سازمانيافته براي مقابله با ناآرامیههاي سياسهی را بهه انجهام

17

هاي اجتماعی تلقهی مهی كنهد .چنهين ادراكهی جايگهاه خهود را در سهاختار سياسهی
كشورهاي منطقه از دست داده است.
مشابه تحوالت مصر میتوانست در تركيه نيه انجام پذيرد .در حهالی كهه رهبهران
سياسی تركيه از انعطا پذيري بيشتري بهراي مهديريت بحهران برخهوردار بودنهد .در
چنين فرايندي ،بحران در تركيه بدون ايفاي نقش سياسی ارتش مهار گرديهد .حههب
عدالت و توسعه در تركيه به اين دليل توانسهت ارتهش را كنتهرل و مههار نمايهد كهه
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پشتوانه ساختاري خود در بين نخبگان و گروهههاي اجتمهاعی را گسهترش داده بهود.
محمد مرسی بهدليل الگوهاي كنش يكجانبه و بیتوجهی به رويكرد ساير گهروهههاي
ت أثيرگذار در حوزه سياست داخلهی و خهارجی مصهر نتوانسهت قهدرت سهازمانی و
مشروعيت ك نش ساختاري ارتش را كنترل نمايد .در نقشه ژئوپليتيكی خاورميانه مهی
توان حوزه جغرافيايی را مورد مالحظه قرار داد كه رابطه بين انقالب سياسی ،بيداري

در خاورمیانه

تسري رقابتهاي ژئوپلیتیكی به تضادهاي هویتی

اسالمی و درگيريهاي هويتی را نشهان مهیدههد .در ايهن حهوزه جغرافيهايی اخهوان
المسلمين و ساير نيروهاي اسالمگرا با گرايشهات سياسهی مختلهف بهه ايفهاي نقهش
راهبردي مبادرت می نمايند .روندهاي بعد از تحوالت سياسی در فرايند بههار عربهی،
تضادهاي هويتی را گسهترش داد .شهكلبنهديههاي قهدرت و امنيهت در ههر دوران
تاريخی تحت تأثير يكی از مؤلفههاي تاريخساز تلقی میشهود .در نقشهه ژئهوپليتيكی
خاورميانه میتوان نشانههايی از اثربخشی مؤلفههههاي ههويتی در كهنش اجتمهاعی و
منازعاتی را مورد مالحظه قرار داد كه منجر به جنگ داخلی و ستيهش منطقهاي مهی-
گردد .برخی از نظريهپردازان همانند ويليهام بهيمن و اسهتفان والهت بعهد از حهواد
جوالي  1111مصر بر اين موضوع تأكيد داشتهاند كه اگر ساختار نظامی ،اطالعهاتی و
امنيتی مصر دخالت گستردهاي را در سوريه به انجام نمیرسهاند ،شهراي بحرانهی در
مصر قابل كنترل بود .بههمين دليل است كه كنش راهبهردي ارتهش در مصهر ماهيهت
تناقضآميه پيدا كرده است .از يكسو ،ساختار سياسی در شرايطی قرار گرفت كه اگر
ارتش و نيروهاي مسلح مصر در فرايند كنترل اعتراضات ايفاي نقش نمیكهرد ،در آن
شراي امكان تصاعد بحران وجود داشت .از سوي ديگر ،نقش سياسهی ارتهش مصهر

به خشونت گستردهاي منجر گرديد كه زمينه براي ظهور سهازوكارهاي جديهد كهنش
سياسی گروههاي اجتماعی اجتنابناپذير خواهد بود).(Horowitz, Winter 2010: 73
مداخله ارتش در تحوالت سياسی مصر بهه ايهن دليهل منجهر بهه خشهونتههاي
گسترده گرديد كه زمينه براي افهايش مطالبهات گهروهههاي اجتمهاعی در كشهورهاي
مختلف خاورميانه بهوجود آمده و به اين ترتيب نيروهاي سياسی تمايل چندانی براي
پذيرش سازوكارهاي خشونتآميه نخواهند داشت .برخهی از نظريههپهردازان بهر ايهن
اعتقادند كه اگر ارتش مصر قادر بهه كنتهرل شهراي بحرانهی از طريهق سهازوكارهاي
سياسی نشود ،در آن شراي زمينه تصاعد بحران امنيتی در داخل مصر و گسهترش آن
به ساير حوزههاي جغرافيايی وجود خواهد داشت).(Richard, 2012: 17
 .4-4ظهور كشورهاي ناكام و گسترش منازعه منطقهاي
استيون مته 1میگويد كه ايهن درگيهريههاي بهه احتمهال بسهيار زيهاد در گروههی از
متشكل از كشورهاي غربی است كه غالباً از دولتهی باثبهات برخهوردار بهوده و كهم و
بيش از قوانين و اصهول نظهام بهينالملهل تبعيهت مهیكننهد .رده دوم كشهورهايی را
دربرمیگيرد كه در حاشيه كشورهاي رده اول قرار داشته و در داخل سرزمين خود بها
بحران دورهاي مواجهاند .رده سوم از «كشورهاي ناكام» يا حكومتناپذير تشكيل می-
شود .اين كشورها بهصورت مداوم درگير بحران ،مناقشه وهر و مر هسهتند ،چهرا
كه حكومتها «ناتوان بوده» و «گروههاي محلی» يا «جنگ ساالران» منطقههاي كنتهرل
بخشهايی از سرزمين اين كشورها را از كنترل دولتههاي مركههي خهار مهیكننهد
ك .)Metz, 1995: 9يكی از ويژگی كشورهاي ناكام 1آن است كه از يهكسهو احتمهال
بهره گيري از قدرت نظامی براي حل موضوعات سياسی وجود دارد .از طهر

ديگهر

میتوان نشانههايی را مورد توجه قرار داد كه بهموجب آن هرگونه سركوب نظامی بها
واكنش گروههاي اجتماعی و حتی بازيگران بينالمللی همراه خواههد شهد .سهركوب
شهروندان مصر در جوالي  1111توس ارتش به اين دليل انجام گرفت كهه هرگونهه
Steven Metz
Failed States
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كشورها يافت خواهند شد كه وي آنهها را كشهورهاي «رده سهوم» مهینامهد .رده اول
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عقبنشهينی ارتهش در ايجهاد ثبهات سياسهی ،بههعنهوان شكسهت كودتها تلقهی مهی
شد).(Tabler, 2011: 72
نظريهپردازان امنيتی با رويكرد رئاليستی بر اين اعتقادند كه سرويسهاي اطالعاتی
و نظامی در زمانیكه عقبنشينی میكنند ،شهديدترين شهكل فلهج شهدن نظهامههاي
سياسی درگير بحران رخ میدههد .بنهابراين نيروههاي نظهامی تهالش مهیكننهد تها از
سازوكارهايی همانند سركوب استفاده نمايند .نگرش ديگهري در ايهن ارتبهاط وجهود
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دارد كه اعتقاد دارد هرگو نه انفعهال در سهاختار سياسهی بهراي سهركوب گهروهههاي
اجتماعی منجر به تصاعد بحران میشودكهنسن و ديگران.)111 :1131 ،
براساس چنين نگرشی ،اگر سرويسهاي امنيتی نتوانند بحران اجتماعی را كنتهرل
نمايند ،در اين شراي بازيگران شورشهی از موفقيهت بيشهتري برخهوردار مهیشهوند.
احتمال دارد كه در برخی از كشورها ،ارتهش بهه داليلهی وارد عمهل نشهود چهرا كهه
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افسرانش معتقدند كه جريانهاي سياسی در ضديت با رژيم حاكم به جنبش درآمهده-
اند ،دليل ديگر عدم توافق ارتش در زمينه عكسالعمل مناسب است ،يا به دليهل ارز-
شهاي مشتركشان مبنی بر اقدام در راستاي حمايت از شهروندان ،نظاميان تمايلی بهه
كشتن شهروندان ندارند .با اين وجود ،اگر رژيمی از ابتداي امر تصميم به اسهتفاده از
زور بگيرد و تعداد زيهادي از شههروندانش را قتهل عهام كنهد ،تهداوم انقهالب بهدون
حمايتهاي خارجی خيلی دشوار خواهد بود .در كشهور سهوريه ،حمايهت بهازيگران
بينالمللی از اپوزيسيون منجر به تداوم بحران گرديده استك.)Horowitz, 2010: 68
 .4-5بحران هویت و تبدیل رقابت منطقهاي به جنگ داخلی
جنگ داخلی در كشورهايی شكل میگيرد كه تضاد بين نخبگان سياسهی ،گهروهههاي
اجتماعی و اليههاي تأثيرگذار در معادله قدرت افهايش میيابد .جنگ داخلی حاصهل
ناكارآمدي نهادهاي اجتماعی براي مديريت نظام سياسی تلقی میشود .از سوي ديگر
بايد اين موضوع مورد تأكيد قرار گيرد كه جنگهاي داخلی منجهر بهه تغييهر جوامهع
می شود .گاهی ،جنگ فرصتی را براي تقويت حكومهت فهراهم مهیكنهد .در راسهتاي
موثر واقع شدن جنگ ،نظامهاي سياسی منابع مالی خود را در جهت تثبيهت سهاختار

قدرت بهكار میگيرند .در اين فرايند آنان میتوانند ارزشهاي جديدي را براي نظهام
سياسی توليد نموده و آن را بهعنوان زيربناي ايدئولوژيك كنترل شهروندان قرار دهن
ك .)Hegghammer, Winter 2010: 71چنين سازوكارهايی منجر به ارتقا قابليتههاي
ساختاري و نهادي نظام سياسی میگردد .اگرچه برخی از نظريهپردازان اعتقهاد دارنهد
كه جنگ داخلی منجر به تضعيف نظام سياسی میشود ،اما بايهد ايهن موضهوع مهورد
تأكيد قرار گيرد كهه اگهر دولهتهها بتواننهد بهر معادلهه بهیثبهاتی سياسهی از طريهق
سازوكارهاي نظامی غلبه نمايند ،قابليتهاي ساختاري بيشتري براي آنهان توليهد مهی
شود .از سوي ديگهر ،شكسهت ههاي نظهامی منجهر بهه تضهعيف سهاختار قهدرت در
كشورهاي مختلف میگردد .كشوري كه در معرض تهديد نيروهاي شهبهنظهامی قهرار
میگيرد ،اگر قادر به كنترل منازعه نباشد ،عمالً زمينهههاي تبهديل جنهگ داخلهی بهه
جنگ منطقهاي را بهوجود میآورد).(AlJazeera, 2011: 3
ويليام فالكنر به مردمان جنوب آمريكا گفت« :گذشته نمرده اسهت ،حتهی عبهور ههم
نكرده است» ،داراي ابهام میباشهند .گهروهههاي ميانههرو بخشهی از تهاريخ سياسهی-
كشورهاي خاورميانه است كه هنوز فرصت مناسبی براي ايفهاي نقهش سياسهی پيهدا
نكردهاند .جوامعی كه درگير جنگهاي قومی و مذهبیاند میتوانند قوميت و مهذهب
را قويتر كنند .همانندي و تضاد بين گروههاي اجتماعی را ايجهاد نماينهد و موجهب
پيوند مردم با ارزشهاي ديگري شوند كه آن را در كشور تا به حال تجربه نكردهانهد.
همچنان كه جنگ ادامه میيابد ،امكان ظهور رهبران جديد فراهم میشود .در بسياري
از موارد ،رهبران نوظهوري كه جامعه را بسيج میكنند ،فرماندهانی هستند كه نخبگان
سنتی و شخصيتهاي سياسی را بركنهار كهردهانهد) .(Metz, 2010: 34در ايهن مقطهع
زمانی به جاي اينكه قدرت از سرچشمههاي شههرت سياسهی يها قابليهتههاي فنهی
جاري شود ،بهقول مائوتسونگ از لوله تفنگ جاري میشود .جنگهاي داخلهی غالبها
تكرار شونده بوده و دگرگونیهايی را در ساختار سياسی ايجاد مهیكنهد .ههر جنهگ
داخلی میتواند معادله قدرت را بهگونهاي تغيير دهد كهه زمينهه را بهراي جنهگههاي
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بهعبارت ديگر ،چنين نيروهايی نسبت به گروهههاي ميانههرو ،همهان طهوري كهه
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داخلی در ساير كشورهاي بهوجود آورد .به همين دليل است كه میتوان معادله انتقال
جنگ داخلی به جنگ منطقهاي را انعكاس كنش سياسی بازيگران هيجانی در جامعهه
سياستزده دانستك.)Yadlin & Satloff, 2011
بر مبناي بسياري از مطالعات تقريبا در هر  1سال نيمی از جنگهاي داخلی تكرار
می شوند .وقتی كه كشوري از منابع طبيعی ارزشمندي مثهل المهاس ،طهال و يها نفهت
برخوردار است و از سوي ديگر هي گونه كنترلی براي تنظيم معادلهه قهدرت عادالنهه
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وجود ندارد ،بهگونهاي كه منابع اقتصادي چنين جوامعی بهراحتی قابل چپهاول كهردن
است ،احتمال بازگشت جنگ داخلی افهايش میيابهد .در چنهين شهرايطی اسهت كهه
نيروهاي اجتماعی نسبت به مطلوبيت جنگ داخلی وقو

پيدا میكند .جنگ داخلهی

را عاملی براي تأمين منافع ويژه و كسب اعتبار سياسی براي كنترل منابع اقتصادي می
دانند  .كشورهايی كه در زمره واحهدهاي سياسهی رانتيهر قهرار دارنهد و يها اينكهه در
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موقعيت ژئوپليتيكی ويژهاي قرار میگيرند ،آمادگی بيشهتري بهراي جنهگ داخلهی در
شراي تضادهاي هويتی دارند.
نتیجهگیري
كاربرد خشونت و فرايندهاي كنش هويتی منجر به تغيير در معادله سياسی قدرت می
شو د .فرايندهاي كنش اجتماعی براساس معادله هويتی كه به درگيهري نظهامی منجهر
میشود ،زمينهساز ظهور جنهگههاي منطقههاي و منازعهات سياسهی پايهانناپهذير در
خاورميانه گرديده است .در برخی از كشورها همانند سوريه و عهراق نشهانهههايی از
جنگ داخلی مشاهده میشود .بحران در يمن ،بحرين و لبنان در حال گسترش است.
چنين روندي نشان مهیدههد كهه تبهاهی سياسهتهها در شهراي درگيهري نيروههاي
اجتماعی در جنگ داخلی بهوجود میآيد .كنش بازيگران در فرايند بيهداري اسهالمی
ماهيت هويتی دارد .در حالیكهه بخشهی از سهازوكارهاي كهنش بهازيگران در رونهد
تصاعد بحران حوزه ب يداري اسالمی مربوط به جايگاه و نقش قدرتههاي بههرگ در
فرايندهاي تحول سياسی و امنيت منطقهاي خواهد بود .براساس نگرش باري بهوزان،
هرگاه هويت و قطبيت بايكهديگر پيونهد يابنهد زمينهه تسهري بحهران از يهك حهوزه

جغرافيايی به ساير عرصههاي ژئهوپليتيكی فهراهم خواههد شهد .گسهترش بحهران در
خاورميانه به ويژه در حهوزه ژئهوپليتيكی ايهران ،مطلوبيهتههاي راهبهردي آمريكها را
افهايش میدهد .چنين فرآيندي در قالب گهينه «جنگ نيهابتی» و «جنهگ كهمشهدت»
شكل گرفته است .فرآيند تسري منازعات داخلی به جنگهاي منطقهاي را میتوان در
قالب «نظريه هويت و قطبيت» تبيين نمود .ماهيهت جنهگههاي منطقههاي در شهراي
موجود متفاوت از جنگهاي كالسيك است .اگرچه هماكنون هي گونه منازعه نظامی
بين ايران و عربستان مشاهده نمیشود ،اما گروهههاي ههويتی و كهارگهاران عمليهاتی
چنين بازيگرانی در محي منطقهاي به منازعه پايانناپذيري مبادرت مینماينهد .نشهانه
هايی از «جنگهاي نيابتی» 1وجود دارد كه آثار آن را مهیتهوان در ارتبهاط بها محهي
منطقهاي خاورميانه مشاهده نمود .بنابراين منازعات داخلهی در كشهورهاي منطقههاي
زمينه رويارويی ژئوپليتيكی بازيگران منطقهاي در چارچوب جنگهاي نيابتی و نشانه
رقابتهاي ژئوپليتيكی منازعهآفرين را میتوان در فضاي هويتی و اجتماعی خاورميانه
جستجو كرد .منطقهاي كه داراي تضادهاي تاريخی بنيادين بوده و ههر گهروه مهذهبی
براي خود نشانههايی از مشروعيت سياسی را بازتوليد میكند .منطق تحوالت اجتماعی
و سياسی در كشورهاي حوزه بيداري اسالمی را موضوعات هويتی تشكيل مهیدههد.
زمانی كه مؤلفههاي هويتی ظهور پيدا كردند ،آثار آن را میتهوان در افههايش تحهرك
بازيگران منطقهاي و بينالمللی مشاهده نمود .تحرك بازيگران منطقهاي در خاورميانه،
دالهاي گفتمانی شناور را افهايش داده است .هرگاه دال مركهي در انديشههاي هويتی
و قالب هاي گفتمانی به دالهاي شناور رقيب تبديل شود ،در آن شهراي رقابهتههاي
سياسی و امنيتی زمينه شكلگيري بحرانهاي هويتی و جنگ داخلی را اجتنابناپهذير
میسازد.

Proxy War
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هايی از جنگ كمشدت را فراهم میسازد .علت شكلگيري بحران ،تضادهاي امنيتی و
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