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چكيده
خاورميانه همواره از مداخالت قدرتهاي خارجي رنج برده و اين مداخالت نقا مهمي در شکلدهي و مديريت
الگوهاي نظم امنيتي در اين مجموعه امنيتي منطقهاي داشته است .با وجود تداوم مداخالت خارجي ،پس از حمله
آمريکا به عراق در سال  ،2003شاهد وقوع تحوالتي در اين منطقه هستيم که موجب افزايا توان بازيگري قدرتهاي
منطقهاي و نقا تعيينکننده آنها در معادالت سياسي و امنيتي در خاورميانه شده است .به همين دليل ،سرنگوني
صدام حسين در سال  2003به نقطه عطف مهمي در تحوالت امنيتي خاورميانه تبديل شد که متأثر از آن ،از اين زمان
غالب تحوالت امنيتي منطقه حول محور بازيگران و قدرتهاي منطقهاي ميچرخد .بنابراين پرسشي که مطرح ميشود
اين است که قدرتهاي منطقهاي چه نقشي در نظم امنيتي خاورميانه از سال  2003تا زمان خيزشهاي عربي داشتهاند؟
در پاسخ به اين پرسا بايد گفت ،حمله سال  2003آمريکا به عراق موجب بههم خوردن نظام توزيع قدرت در
خاورميانه و برجسته شدن نقا قدرتهاي منطقهاي در شکلدهي به توازن قدرت جديد در منطقه شد .در پژوها
پيا رو براي اثبات فرضيه ،از روش توصيفي-تحليلي و براي گردآوري دادهها ،از روش کتابخانهاي و منابع اينترنتي
استفاده شده است.
واژههايکليدي :خاورميانه ،نظم امنيتي ،قدرتهاي منطقهاي ،حمله آمريکا به عراق ،موازنه قدرت.

 نوبسنده عهده دار مکاتبات

E mail: joukar114@yahoo.com
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 .1مقدمه
نظم امنيتي و شکلگيري سازوکارهايي جهت مديريت بحرانها و مقابله با تهديدات داخلي و
خارجي ،همواره از مهمترين چالاها در مجموعه امنيتي خاورميانه بوده است .از نخستين
سالهاي شکلگيري اين مجموعه امنيتي ،عامل مداخلهگر خارجي نقشي برجسته در شکلدهي
به ساختار امنيتي خاورميانه داشته است .عالوه بر اين ،ساختار توزيع قدرت در اين مجموعه
امنيتي به گونه اي است که قدرت بين بازيگران مختلف توزيع شده و همواره چندين قدرت
منطقهاي در خاورميانه وجود داشته است که براي برتريجويي منطقهاي با يکديگر رقابت مي
کردهاند .وجود قدرتهاي منطقهاي رقيب و ناپايدار بودن بلوک بنديهاي منطقهاي همراه با
مداخالت گسترده عامل خارجي ،مانعي جدي بر سر راه تثبيت نظام توازن قوايِ با سازوکارهاي
مناسب در جهت مديريت بحرانها و شکلگيري نهادهاي منطقهاي فراگير براي افزايا
همکاريها ،در اين منطقه بوده است .به همين دليل ،کشمکا و جنگ به ويژگي اصلي مجموعه
امنيتي خاورميانه تبديل شده است.
هرچند مداخالت خارجي تأثيراتي تعيينکننده در شکلدهي و مديريت نظم امنيتي در خاورميانه
از زمان شکل گيري اين مجموعه امنيتي داشته و دارند ،اما پس از حمله آمريکا به عراق در سال
 2003و سقوط حزب بعث در اين کشور ،شاهد تقويت پوياييهاي منطقهاي از سوي قدرتها
و بازيگران منطقه در خاورميانه هستيم .سرنگوني حزب بعث در عراق نه تنها ساختار سياسي و
بافت اجتماعي اين کشور را دستخوش تغيير کرد ،بلکه دامنه پيامدهاي آن کل گستره خاورميانه
را در بر گرفته و نظم امنيتي منطقه را نيز دستخوش تغييراتي اساسي کرده است .به همين دليل،
سال  2003نقطه عطفي مهم در تحوالت امنيتي اين منطقه به شمار ميرود .از اين سال شاهد
تغييرات بنيادين در ساختار امنيتي منطقه و افزايا تحرکات قدرتهاي منطقهاي در خاورميانه
براي پيشبرد اهداف امنيتي خود در گستره اين منطقه هستيم .در پژوها پيارو در صدد بررسي
تحوالت امنيتي در خاورميانه در سالهاي پس از  2003تا آغاز خيزشهاي عربي در سال ،2011
هستيم .بنابراين ،پرسشي که در صدد پاسخگويي به آن هستيم اين است که :قدرتهاي منطقهاي
چه نقشي در شکلدهي به نظم امنيتي خاورميانه در سالهاي پس از حمله سال  2003آمريکا به

150فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره سوم ،پاييز  ________________________ 1399

عراق تا آغاز خيزشهاي عربي ،داشتهاند؟
فرضيه اي که در پاسخ به پرسا پژوها مطرح شده است اين است که :حمله سال  2003آمريکا
به عراق موجب به هم خوردن ساختار توزيع قدرت در خاورميانه به سود ايران و در نتيجه،
برجسته شدن نقا قدرتهاي منطقهاي براي مهار ايران و تالش براي شکلدهي به توازن قدرت
جديد در منطقه شد.
 .2روش تحقيق
در اين مقاله از روش تحقيق توصيفي-تحليلي براي اثبات فرضيه استفاده شده است .گردآوري
مطالب نيز بر مبناي روش هاي کتابخانهاي و استفاده از منابع اينترنتي صورت گرفته است.
 .3چارچوب نظري
اين پژوها بر نقا قدرتهاي منطقهاي در شکلدهي به نظم امنيتي يک مجموعه امنيتي
منطقه اي متمرکز است .بر اين مبنا و براي شناسايي قدرتهاي منطقهاي و تعيين رفتاري که از
طريق آن ،قدرت و عملکرد اين قدرتها بر روي نتايج تاثير ميگذارد ،در اين پژوها از
چارچوبي به نام قدرتهاي منطقهاي و ساختار امنيتي که توسط رابرت استوارت اينگرسول و
در يک فريزر مطرح شده است براي فهم و توضيح بهتر متغير وابسته پژوها(نظم امنيتي
خاورميانه طي سالهاي  2003تا  )2011و تغييرات آن متأثر از تأثيرات متغير مستقل(حمله آمريکا
به عراق در سال  ،)2003استفاده ميشود .چارچوب نظري مورد استفاده در اين پژوها بر پيوند
سه عنصر تکيه دارد :ساختار مجموعه امنيتي ،نقشي که قدرتهاي منطقهاي براي خود تعريف
ميکنند و جهتگيري سياست خارجي قدرتهاي منطقهاي .ترکيب اين سه عنصر با يکديگر
پنج نوع نظم امنيتي را به وجود ميآورد که عبارتند از :نظم هژمونيمحور ،نظم قدرتمحور ،نظم
کنسرت محور ،نظم همگرا محور ،و نظم بيقاعده (.)Stewart-ingersoll and frazier, 2013:30

 .3-1ساختار منطقهاي

يک مجموعه امنيتي منطقهاي داراي سه عنصر ساختاري است :مرزهاي جغرافيايي يک ساختار
منطقهاي ،اعضاي يک مجموعه امنيتي منطقهاي ،و قطببندي مجموعه امنيتي منطقهاي(Stewart-

 .)ingersoll and Frazier,2013:77عالوه بر اين ،مجموعه امنيتي در برگيرنده الگوهاي دوستي
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و دشمني در يک منطقه جغرافيايي است که داراي ويژگي مشترکي همچون حوزه تمدني يا
فرهنگ مشترک هستند( .)Buzan and waever, 2009: 55اين امر براي شناخت پيوندهاي امنيتي
درون يک مجموعه امنيتي مفيد فايده است .نکته ديگر ،عضويت قدرت هاي بزرگ برون منطقهاي
در يک مجموعه امنيتي است .در اين زمينه بايد به اين نکته توجه داشت که اگرچه قدرتهاي
بزرگ نقا عمدهاي در مجموعه امنيتي منطقهاي دارند ،اما آنها را بايد دولتهايي خارج از
مجموعه امنيتي به حساب آورد ،چرا که با وجود داشتن تعامل با ساير اعضاي منطقه جايگاه
متفاوتي نسبت به اعضاي داخلي دارند و از نظر اعضا ،اين قدرتها عضو منطقه شناخته
نميشوند(.)Stewart-ingersoll and Frazier,2012:46

 .3-2نقشهاي منطقهاي

دومين عنصر تشکيلدهنده چارچوب پژوها ،نقشي است که قدرتهاي منطقهاي بر عهده
ميگيرند .اين نقاها در قالب سه نقا رهبري ،1پاسباني 2و پشتيباني 3تعريف ميشود .رهبري
را ميتوان اينگونه تعريف کرد :تسهيل همکاري يا پذيرش اهداف مشترک و وسايل دستيابي به
اين اهداف در ميان اعضاي يک گروه در نظم امنيتي .پاسباني ،تالش براي حفظ و يا تثبيت نظم
امنيتي موجود است .اين تالشها مي تواند شامل بازدارندگي در مقابل نظم موجود و يا فراهم
کردن منابع و تجهيزات الزم براي تثبيت امنيت منطقه باشد .پاسباني نقشي مديريتي است که
توجه اصلي آن به تهديدات امنيتي بالفعل از داخل منطقه و تالش براي مديريت اين تهديدات
در چهارچوب نظم موجود است .پشتيباني منطقهاي نيز بدين معناست که قدرت منطقهاي وظيفه
دفاع از منطقه و مديريت روابط نظم امنيتي را با کنشگران و رويههاي خارج از منطقه بر عهده
دارد(.)Stewart-ingersoll and Frazier,2013:189-121

1.Regional leadership
2.Custodianship
3.Protection
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 .3-3جهتگيري سياست خارجي

جهتگيري ،تمايل ،گرايا و يا اولويتهاي يک دولت در تشکيل و حفظ نظم امنيتي است که
در سه قالب اصلي حفظ وضع موجود 1در مقابل تجديدنظر طلبي ،2يکجانبهگرايي در مقابل
چندجانبهگرايي ،و کناگرايانه در مقابل واکنشي تعريف ميشود .مجموع اين سه متغير تعيين
کننده نوع نظم امنيتي حاکم بر يک مجموعه امنيتي منطقهاي و نقا قدرتهاي منطقهاي در
شکلدهي و يا تغيير اين نظم امنيتي است.
 .4يافتههاي پژوهش
.4-1شاخصبندي و تعيين قدرتهاي منطقهاي در مجموعه امنيتي خاورميانه ( 2003به بعد)

خاورميانه از جمله مناطقي است که تعيين دقيق قطببندي در آن دشوار است .اين مسئله نيز به
ساختار اين مجموعه و تنوع قدرتهاي آن و همچنين ،اختالف در ميزان توانمنديها آنها ،در
کنار خواست اين قدرتها در ايفاي نقاهاي منطقهاي ،باز ميگردد .با وجود اين ،سه کشور
ايران ،عربستان و ترکيه به لحاظ مجموع توانمنديهاي مادي در دو دهه اخير ،پيشروتر از ديگر
کشورهاي منطقه بوده و اين سه کشور را ميتوان قدرتهاي منطقهاي اصلي در خاورميانه به
شمار آورد .بررسي تحوالت خاورميانه در سالهاي بعد از  2003نيز نشان ميدهد مهمترين
تحوالت امنيتي اين منطقه حول محور اين سه کشور رخ دادهاند و آنها نقشي به مراتب
تأثيرگذارتر نسبت به ديگر قدرتهاي منطقه در اين تحوالت امنيتي داشتهاند.
.4-2حمله آمريكا به عراق و سرنگوني صدام حسين

حمله سال  2003نيروهاي مشترک آمريکا و بريتانيا به عراق را ميتوان مهمترين تحول سياسي-
امنيتي در خاورميانه در سالهاي پس از پايان جنگ سرد به شمار آورد که پيامدهاي آن همچنان
دامنگير منطقه است.
.4-2-1پيامدهاي منطقهاي حمله آمريكا به عراق

حمله آمريکا به عراق بر خالف پيابينيهاي تيم سياست خارجي جورج بوش ،پيامدهايي به
1.Status quo
2.Revisionist
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دنبال داشت که در جهت عکس اهداف پيابيني شده آنها پيا رفت .پس از سرنگوني صدام
حسين ،سهمخواهي ميان جريانهاي سياسي داخلي و رقابت قدرتهاي منطقهاي و فرا منطقهاي
براي تصاحب موقعيت برتر ،به الگوي غالب روابط ميان کشورهاي منطقه تبديل ،و درگيري هاي
منطقهاي در همه سطوح تشديد شد.
.4-2-2تضعيف عراق و تبديل آن به عرصه نفوذ ايران

شايد بتوان گفت از جمله مهمترين پيامدهايي که حمله سال  2003آمريکا به عراق در پي داشت
و ساختار امنيتي خاورميانه را تغيير داد ،افزايا نفوذ ايران در عراق بود .عراق که تا پيا از اين
به عنوان دشمن شماره يک جمهوري اسالمي ايران در منطقه به شمار ميرفت ،اکنون به عرصهاي
براي نفوذ منطقهاي ايران تبديل شده و قدرت به اکثريت شيعيان رسيده بود .از زمان فروپاشي
عثماني و شکلگيري دولت عراق ،اين نخستين بار بود که يک دولت همسو در عراق شکلگرفته
بود که نه تنها سياستهاي ضد ايراني نداشت ،بلکه اکثريت شيعه اين کشور قدرت را به دست
گرفته بودند که بسياري از رهبران آن سالها در ايران زندگي و با مسئوالن جمهوري اسالمي
ايران همکاري کرده بودند .انتخابات پارلماني سال  2005عراق و تشکيل نخستين دولت شيعي
در اين کشور نقطه عطف اين روابط بود.
 .4-2-3لبنان عرصه کشمكشهاي منطقهاي

پيامدهاي منطقهاي تهاجم اياالتمتحده به عراق به لبنان نيز سرايت کرد؛ به گونهاي که دامنه
رقابت قدرت در سطح منطقه ،ساختار قومي-مذهبي لبنان را نيز درگير کرد .لبنان در قلب
خاورميانه واقع شده و به دليل ساختار سياسي-مذهبي و قومي آن تأثيرپذيري زيادي از تحوالت
منطقه اي دارد .بر اين اساس ،لبنان نخستين قرباني تحوالت جديد در خاورميانه بود .مهمترين
رويدادهايي که در اين دوره در لبنان رخ داد ،ترور رفيق حريري و اخراج نيروهاي سوري از
لبنان؛ و جنگ  33روزه بود.
 .4-2-3-1ترور رفيق حريري و اخراج سوريه از لبنان

نيروهاي سوري از بعد از آغاز جنگ داخلي  1975لبنان ،در اين کشور حضور داشته و نقا
مهمي در تقويت مواضع شيعيان در لبنان داشتند .به همين دليل ،يکي از اقداماتي که رقباي
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منطقهاي ايران در سالهاي پس از  2003انجام دادند ،فشار بر سوريه براي خروج از لبنان بود
( . )Hirst,2010:307دليل اصلي اين فشارها ،حضور سوريه در جبهه ايران بود .عربستان سعودي
به عنوان سردمدار کشورهاي مخالف حضور نيروهاي سوري در لبنان ،خواهان قطع روابط سوريه
با ايران بود .ترور رفيق حريري ،نخستوزير وقت لبنان در سال  ،2005بهانه الزم را براي اخراج
نيروهاي سوري از لبنان فراهم کرد .به همين دليل بالفاصله پس از ترور حريري ،سوريه متهم
نخست اين ترور معرفي شد و در پي آن ،نيروهاي سوري تحت فشار بينالمللي مجبور به خروج
از لبنان شدند.
.4-2-3-2جنگ  33روزه و کاهش ضريب امنيتي اسرائيل

اوج فشارها در لبنان ،حمله اسرائيل به مواضع نيروهاي حزباهلل در ژوئيه  2006بود که به جنگ
 33روزه مشهور شد .در ژوئيه  2006و به دنبال ربوده شدن دو نظامي اسرائيلي توسط نيروهاي
حزباهلل ،اسـرائيل اقـدام بـه تهاجم هوايي ،زميني و دريايي گسترده عليه لبنان کـرد .شدت و
گستره واکنا اسرائيل به دستگيري دو سرباز اسرائيلي ،تعجب بسياري از تحليلگران و ناظران
را به همراه داشـت .جنگ به بهانه آزادي سربازان اسرائيلي آغاز شد ،اما همانگونه که
موضعگيريهاي بعدي حاميان اسرائيل نشان داد ،اين جنگ اهداف گستردهتري را دنبال ميکرد.
در اين راستا ،کاندوليزا رايس ،وزير امور خارجه وقت آمريکا در اظهارنظري ،جنگ لبنان را «درد
زايمان »1خاورميانه جديد خواند و از مصر ،عربستان و اردن به خاطر اقدام آنها در محکوميت
آشکار حزباهلل تقدير کرد) .(Ottaway et al,2008بسياري از تحليلگران نيز معتقدند جنگ ميان
اسرائيل و حزباهلل را نبايد به عنوان يک جنگ عربي-اسرائيلي در نظر گرفت ،بلکه بايد آن را
اولين برخورد ميان ايران و اسرائيل به شمار آورد که در مقابله با گسترشطلبي هالل شيعي از
سوي ايران و تهديدات آن براي کشورهاي ميانهرو منطقه رخ داد) .(Susser,2007ناکامي اسرائيل
در دستيابي به اهداف خود نه تنها بازدارندگي اين کشور را متزلزل ساخت ،بلکه مقاومت را به
الگويي مناسب براي ايستادگي در مقابل اسرائيل تبديل کرد .همچنين ،حزباهلل به نوعي الگوي
مقاومت براي شيعيان ديگر کشورهاي منطقه تبديل شد(.)mazaheri and Ahmadzadeh,2005:7
1.Birth Pangs
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عالوه بر اين ،اين جنگ موجب نزديکي و وابستگي بيا از پيا حزباهلل به ايران و تقويت
روابط ايران و سوريه شد.
.4-3عربستان و ساختار امنيتي جديد در خاورميانه

از نظر مقامات سعودي ،وضعيت امنيتي جديدي که بعد از سقوط صدام حسين در سال 2003
ايجاد شد ،دربردارنده همه مؤلفههايي است که عربستان آن را تهديدي براي امنيت ملي و
منطقهاي خود تعريف ميکند .اين کشور از قبل از حمله آمريکا به عراق در سال  ،2003از
مخالفان اين حمله بود .در اين راستا در فوريه  ،2003يعني يک ماه قبل از آغاز حمله به عراق،
صعود الفيصل ،وزير امور خارجه وقت عربستان در مخالفت با حمله به عراق به جورج بوش
هشدار داد که سرنگوني صدام يک مسئله را حل و پنج مشکل ديگر درست ميکند
( .)Naderinasab,2010:326عالوه بر اينها ،با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال
 2002در ترکيه ،اين کشور سياست گرايا به خاورميانه را در دستور کار خود قرارداد .از اين
زمان ،ترکيه به دنبال تقويت حضور خود در خاورميانه بود .حمله آمريکا به عراق و خأل سياسي
ناشي از آن فضا را بر ورود ترکيه فراهم کرد.
اين نگرانيها ،ادراک عربستان نسبت به تحوالت محيط امنيتي پيرامون خود را شکل ميداد.
ادراک عربستان نسبت به تحوالت عراق دربردارنده سه مؤلفه تغيير توازن قدرت به سود ايران،
افزايا قدرت سياسي شيعيان ،و خطرات ناشي از روي کار آمدن يک دولت دموکراتيک در
همسايگي اين کشور بود.
.4-3-1حذف عراق و تغيير توازن قدرت به سود ايران

مهم ترين پيامد حذف رژيم بعث در عراق براي عربستان ،حذف يکي از قطبهاي موازنه قدرت
در خليج فارس به سود ايران بود .تا پيا از اين و از جنگ جهاني دوم به بعد ،نحوه توزيع
قدرت منطقهاي يک نظام سه ضلعي شامل ايران ،عراق و عربستان را در بر ميگرفت که توان
برتري جويي منطقهاي را از آنها گرفته بود .اما با حذف عراق ،اين توزيع قدرت به هم ريخت
( .)Aghaei and Ahmadiyan,2010:16از اين زمان ،عراق درگير بحرانهاي داخلي شده و از
چرخه رقابت هاي منطقهاي کنار رفته است( .)Sazmand and Joukar,2016:162از ديدگاه
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عربستان ،ايران بزرگترين برنده حمله به عراق بود که توانسته بود به نفوذ گستردهاي در ساختار
سياسي اين کشور دست يابد .از ديد اين کشور ،هدف ايران از نفوذ در عراق ،دستيابي به هژموني
منطقهاي و تبديل شدن به يک برنامهريز و صحنه گردان منطقهاي است(Al-Shaiji 2008:105-
.)06
 .4-3-2قدرت گرفتن شيعيان

يکي ديگر از نگراني هاي عربستان مربوط به قدرت گرفتن شيعيان در عراق و نگراني از آنچه
به عنوان هالل شيعي 1نام برده ميشود ،است .نخستين بار پادشاه اردن از اصطالح هالل شيعي
استفاده کرد .ملک عبداهلل ،پادشاه اردن در سال  2004در تالش براي نشان دادن خطر ايران در
منطقه ،اعالم کرد که ايران به دنبال ايجاد هالل شيعي در منطقه است(.)Wehrey et al,2010:22

از آنجا که عربستان همواره سعي دارد نقا رهبري را در سطح منطقه ،جهان عرب و حتي جهان
اسالم ايفا کند و تأثيرگذاري خود را در عرصه سياست خارجي افزايا دهد ،دگرگونيهاي
عمده چون قدرتيابي شيعيان در عراق از منظر اهداف و اولويتهاي منطقهاي اين کشور اهميتي
بسيار دارد( .)Aghaei and Ahmadiyan,2010:14به همين دليل ،پس از تشکيل دولت در عراق،
عربستان با ناديده گرفتن اين دولت و عدم برقراري ارتباط رسمي با آن ،سعي کرد از به رسميت
شناختن دولت جديد عراق سر باز زند .عربستان همچنين اعالم کرد که از در اختيار قراردادن
وام و کمکهاي اقتصادي به دولت عراق خودداري خواهد کرد( )Naderinasab,2010:327و از
بازگشايي سفارتا در عراق خودداري کرد.
.4-3-3شكلگيري يک دولت دموکراتيک در عراق

عالوه بر نگراني از افزايا نفوذ ايران و قدرت گرفتن جريانات شيعي در عراق ،عربستان نگراني
جدي درباره شکلگيري يک دولت دموکراتيک در مرزهاي خود داشت .قدرت سياسي دولتي
دموکراتيک و شيعه در عراق ميتوانست تأثيرات دومينويي بر ساختار سياسي و شيعيان در
عربستان سعودي و ساير کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس داشته باشد که از نظر
سياسي و اجتماعي و اقتصادي تحت سلطه رژيمهاي خانداني سني هستند(.)Korany,2010:37
1.Shia Cresent
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.4-4ورود ترکيه به معادالت امنيتي خاورميانه

يکي ديگر از قدرتهاي منطقهاي در خاورميانه در سالهاي پس از  ،2003ترکيه است .از زمان
روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال  ،2002سياست خارجي ترکيه دچار يک تغيير
پارادايميک شد و از سياست سنتي غربگرايي به سمت رهيافت جديد عمق استراتژيک 1تغيير
جهت داد( .)Ehteshami,2014:38هدف اين استراتژي اين بود که ترکيه بر همه مناطق پيراموني
خود نفوذ داشته باشد .در اين راستا ،احمد داود اغلو ،وزير خارجه وقت ترکيه ميگويد :امروز
ما بايد همان نفوذ عثماني را در خاورميانه داشته باشيم؛ با اين تفاوت که به جاي سرباز ترکيهاي،
کاالهاي ترک در آنجا حضور داشته باشد( .)Rasouli and Iman,2015:12بر پايه ديدگاه داود
اغلو ،ترکيه به دليل موقعيت جغرافيايي خود داراي چندين هويت منطقهاي است که خاورميانه
از جمله مهمترين آنها است .بنابراين ترکيه هر چه بيشتر بايد در معادالت خاورميانه ورود پيدا
کند .از اين زمان ،دولت جديد ترکيه رويکرد ليبرالي را نسبت به همسايگان شرقي خود در پيا
گرفت( .)D’Alema,2017:2-3از ديد داود اغلو ،خـاورميانه بـه دليل داشتن پتانسيلهـاي مهمـي
چـون منابع نفتي و بازارهاي مصرف بزرگ بايد مورد توجه دولت تـرکيه قـرار گـيرد و ترکيـه
ناچـار به بهبود مناسبات با همسايگان است ،چرا که ضرورتهاي ناشـي از وابسـتگي متقابـل
فزاينده اتـخاذ چـنين سياستي را ضروري ميکند .به همين دليل ،کمتر درگير رقابتهاي ميان
ايران و عربستان ميشد و در تحوالت منطقه سعي ميکرد نقا يک قدرت ميانجي را ايفا کند
(.)Harrison,2018:9
 .4-4-1ترکيه و ايفاي نقش ميانجي در بحرانهاي منطقه

ترکيه تنها کشور منطقه بود که تقريباً با همه کشورهاي خاورميانه و حتي با اسرائيل روابط نسبتاً
خوبي داشت و ميتوانست در بسياري از درگيريهاي منطقهاي به عنوان ميانجي عمل کند
( .)Barkey,2011:3به همين دليل ،يکي از نقاهايي که اين کشور در سالهاي بعد از ورود
جدي به خاورميانه براي خود تعريف کرد ،ميانجيگري در بحرانهاي منطقهاي بود .آنکارا بارها
در اختالفات پديد آمده به عنوان ميانجي وارد شده است .مهمترين موضوعاتي که ترکيه به عنوان
1.Strategic Depth
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ميانجي منطقهاي به آنها ورود پيدا کرد عبارت بودند از :مسئله فلسطين ،صلح اسرائيل و سوريه،
برنامه هستهاي ايران ،و صلح در لبنان.
 .4-4-2مسئله فلسطين

تا پيا از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه ،ترکيه يکي از شرکاي اصلي اسرائيل در
خاورميانه بود .در اين دوران ،روابط دو کشور به اندازهاي نزديک بود که طرفين در سال 1996
پيمان امنيتي دوجانبه امضا کردند .با روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه و گرايشات
اسالمگرايانه اين حزب ،روابط ترکيه با اسرائيل نيز دچار تعديل شد .دولتمردان جديد ترکيه
که تالش داشتند حضور خود در خاورميانه را تقويت کنند نگران اين بودند که ارتباطات عميق
با اسرائيل مانع از موفقيت سياست خارجي جديد آنها شود .به همين دليل ،در کنار افزايا
انتقادات نسبت به سياست هاي اسرائيل در قبال مسئله فلسطين ،تالش کردند با ايفاي نقا
ميانجيگرايانه ،شانس خود را براي برقراري صلح ميان دو طرف امتحان کنند .در اصل ،ترکيه با
حمايت از فلسطين به دنبال تحقق نقا رهبري خود در منطقهاي که تا حدودي مشروعيت آن
با حمايت از فلسطين به دست ميآيد ،بود(.)Ajorlou and Mahmoodi,2013:198

از سوي ديگر ،از آنجايي که حزب عدالت و توسعه خود را از شاخههاي گروه اسالم گراي
اخوانالمسلمين ميداند و سازمان حماس نيز يک گروه اخواني به شمار ميآيد ،ترکيه سياست
نزديکي به حماس را در پيا گرفت .موضع ترکيه واردکردن حماس به يک فرآيند سياسي و
هدف آن ،متقاعد کردن حماس براي آتابس در مقابل لغو محاصره غزه توسط اسرائيل بود.
سهم آنکارا در اين نقطه اين بود که حماس را به برداشتن گامهاي عملي و ايجاد روابط نزديک
در ميان جناحهاي فلسطيني برانگيزد( .)Aras,2009:11در ديدارهايي که ميان مقامات اسرائيلي
و ترک برگزار شد ،ترکيه تالش کرد شرايط صلح فلسطين و اسرائيل را فراهم کند .اما حمله
سال  2008اسرائيل به نوار غزه همه اين تالشها را با شکست مواجه کرد.
 .4-4-3صلح اسرائيل و سوريه

ترکيه که از سال  2004به بعد روابط خود با سوريه را تقويت کرده و سرمايهگذاري زيادي روي
سوريه به عنوان دروازه ورود به جهان عرب انجام داده بود ،به دنبال اين بود که اختالفات سوريه
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و اسرائيل را حلو فصل و بين دو طرف صلح برقرار کند .در اين راستا ،سوريه و اسرائيل با
ميانجيگري ترکيه چهار دوره مذاکره انجام دادند( .)Daneshniya and Hashemi:2015:52در
طي اين گفتوگوهاي غيرمستقيم ،طرفين خواستهها و دغدغههاي خود را مطرح ميکردند .هدف
ترکيه نزديک کردن ديدگاه هاي دو طرف و فراهم کردن زمينه ديدار مستقيم نمايندگان اسرائيل
و سوريه بود .هم دولت سوريه و هم دولت اسرائيل موافق برقراري صلح بودند و نفس پذيرش
ميانجيگري ترکيه به معناي تأييد تمايل به صلح از سوي هر دو طرف درگيري بود .اما بدبيني
حاکم بر فضاي رواني دو طرف همراه با حمله غيرمنتظره اسرائيل به نوار غزه در سال ،2008
مانع از پيشرفت روند مذاکرات شد.
 .4-4-4ترکيه و برنامه هستهاي ايران

برنامه هستهاي ايران سومين موضوعي بود که ترکيه تالش ميکرد به عنوان ميانجي ميان ايران
و طرفهاي غربي ،ايفاي نقا کند .ترکيه به مسئله هستهاي ايران به عنوان فرصتي طاليي براي
نشان دادن قدرت نرم و توان بازيگري خود به عنوان يک قدرت مهم منطقهاي به متحدان غربي
خود ،نگاه ميکرد و خواهان ايفاي نقا تسهيلکننده ديپلماسي ميان ايران و آمريکا و متحدان
غربي درباره برنامه هستهاي ايران بود( .)Ajorlou and Mahmoodi,2013:205بيانيه تهران که با
ابتکار عمل ترکيه و برزيل و با هدف ممانعت از اعمال تحريمهاي بيشتر ضد ايران در سال
 2010به امضا رسيد ،نمونه بارزي از ديپلماسي فعال و ميانجيگرايانه آنکارا در باره موضوع
هستهاي ايران بود( .)Aghaei Joobani,2018در اين ميان ،زماني که پرونده ايران به شوراي امنيت
سازمان ملل متحد ارجاع داده شد ،ترکيه از مخالفان اين اقدام بود و در سال  2010که به عضويت
غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل در آمده بود ،با قطعنامه تحريمي عليه ايران مخالفت کرد
(.)Hajimineh,2014:63
 .4-4-5ترکيه و حضور در عراق جديد

عالوه بر اينها ،ترکيه سعي کرد روابط خود با دولت جديد عراق را نيز بهبود بخشد .حمله
آمريکا به عراق موجب نگراني جدي ترکيه در خصوص آينده عراق و مسئله کردي شده بود.
ترکيه نگران اين بود که کردها از وضعيت جديد عراق در راستاي خودمختاري و در نهايت،
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استقالل خود از عراق استفاده کنند و آمريکا نيز در اين راه به آنها کمک کند .اين نگراني به
ويژه به دليل اختالفات ترکيه با آمريکا بر سر عدم واگذاري پايگاه اينجرليک به آمريکا براي
حمله به عراق ،افزايا يافته بود .به عقيده صاحبنظران ،هيچ رويدادي بيشتر از جنگ عراق ،بر
روابط ترکيه و آمريکا تأثير مخرب نداشته اسـت( .)vaezei,2008:60اين مسئله باعث شده بود
ترکيه در اوايل ،نگاه مثبتي به تحوالت عراق نداشته باشد .اما به تدريج سعي کرد براي ايجاد
جاي پايي در عراق جديد و جلوگيري از شکلگيري تهديداتي که از ناحيه عراق جديد ممکن
بود دامن ترکيه را بگيرد ،روابط خود با عراق جديد را بهبود ببخشد .بر اين اساس ،ترکيه
پيوندهاي اقتصادي خود با اين کشور را تقويت کرد و مراودات تجاري دو کشور در سال 2007
به  2.8ميليارد دالر رسيد .همچنين ،اردوغان در جوالي  2008به بغداد سفر کرد .اهميت اين
سفر در اين بود که دومين سفر يک رئيس دولت از ميان کشورهاي همسايه عراق به اين کشور
بعد از  2003به شمار ميرفت(.)Blanchard et al,2008:15

مسئله ديگري که به تقويت نفوذ ترکيه در عراق کمک کرد ،بهبود روابط با اقليم خودمختار
کردستان عراق بود .تا پيا از اين ،ترکيه از مخالفين اصلي اعطاي خودمختاري به کردها در
چارچ وب قانون اساسي عراق بود .به همين دليل ،ترکيه تنها کشوري بود که به امضاي قانون
اساسي موقت عراق اعتراض کرد .اعتراض ترکها به موادي از قانون بود که اختيارات
فوقالعادهاي به کردهاي عراق ميداد( .)Ajorlou and Mahmoodi,2013:195اما در يک چرخا
 180درجهاي در سال  ،2008ترکيه روابط خود با اقليم خودمختار کردستان عراق را تغيير داد و
به سمت بهبود روابط حرکت کرد(.)Barkey,2011:2

.4-5آمريكا و نظم نوين منطقهاي

مهمترين قدرت فرا منطقهاي تأثيرگذار در تحوالت امنيتي خاورميانه طي سالهاي بعد از ،2003
اياالتمتحده آمريکا است  .در واقع ،علت اصلي تغيير و تحوالت امنيتي در خاورميانه طي اين
سال ها ،حمله آمريکا به عراق بود .به همين دليل ،آمريکا را بايد در زمره مهمترين قدرتهاي
تأثيرگذار در ساختار امنيتي خاورميانه در سالهاي بعد از  2003به شمار آورد .نکتهاي که در اين
رابطه بايد در نظر داشت اين است که ،تمام اقدامات آمريکا در سالهاي پس از سقوط رژيم

__________________________ بررسي نقش قدرتهاي منطقهاي در شكلدهي به161 ................

بعث در عراق حول محور مقابله با ايران و محور منطقهاي تحت حمايت ايران(شامل سوريه،
حزباهلل لبنان و حماس) ميچرخيد  .از ديد آمريکا ،ايران کشوري غيرهمسو است که هژموني
جهاني و منطقه اي آن را به چالا مي کشد( .)Mohseni et al,1398:159تحوالت بعد از ،2003
توان مقابله اي ايران را افزايا داده بود .بنابراين ،آمريکا به دنبال اين بود که توازن قدرتي که بعد
از حمله به عراق به سود ايران بههم خورده بود را باز گرداند.
مسائل اصلي آمريکا در خاورميانه در اين سالها عبارت بودند از :بازگرداندن ثبات به عراق و
مقابله با نفوذ ايران در اين کشور ،حضور سوريه در لبنان ،مسئله فلسطين ،و برنامه هستهاي ايران.
در واقع همه اين مسائل حول محور ايران ميچرخيد .حضور سوريه در لبنان موجب تقويت
محور شيعي و تضعيف محور سني و مسيحي شده بود و تداوم مسئله فلسطين همراهي متحدان
عرب آمريکا با سياستهاي منطقهاي اين کشور را با مشکل مواجه ميکرد( Ottaway et al,
.)2008:4
 .4-5-1تالش براي ايجاد ثبات در عراق و بازگرداندن آن به توازن منطقهاي

عليرغم هدف آمريکا مبني بر تبديل عراق به يک الگوي موفق از دموکراسي در منطقه ،پس از
فروپاشي ساختار سياسي حزب بعث و انحالل ارتا ،عراق به وضعيتي هرجومرج گونه دچار
شد و گروههاي مسلح در گوشه و کنار کشور سر برآوردند .دولت موقت نيز توان مديريت
تحوالت و مقابله با گروههاي مسلح را نداشت .اين بيثباتيهاي فضا را براي حضور کشورهاي
منطقهاي در عراق و مداخله در امور داخلي اين کشور فراهم کرده بود .مهمترين کشوري که در
اين ميان مورد توجه آمريکا قرار داشت و آن را تهديدي براي منافع خود و متحدانا ميديد،
ايران بود .در واقع ،يکي از اهداف اصلي آمريکا براي حفظ ثبات در عراق ،تقويت دولت مرکزي
در مقابل نفوذ ايران بود .بزرگترين چالا پياروي آمريکا اين بود که طرحي منسجم و قابل
اجرا براي بازگرداندن ثبات به عراق نداشت و اقدامات اين کشور بيشتر متناظر بر تحوالت و
ناآراميهاي ناشي از اقدامات گروههاي مسلح بود .وجود سه گروه قومي-مذهبي شيعه ،سني و
کرد در عراق و طيفهاي سياسي مختلف در درون هر کدام از اين گروهها ،رقابت قدرت ميان
آنها ،اختالف ديدگاههاي سياسي و مذهبي ميان آنها ،و خواستههاي متعارض هر گروه از
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آمريکا و از دولت مرکزي عراق مانع از اجراي هرگونه طرح سياسي انسجام بخا براي بازگشت
ثبات به عراق ميشد .اين مسئله مهمترين چالا پياروي آمريکا در عراق بود( Ottaway et
.)al, 2008: 6
 .4-5-2پرونده هستهاي ايران و تالش براي به انزوا کشاندن آن

امنيتي کردن پرونده هسته اي ايران و ايجاد اجماع جهاني عليه آن ،از جمله مهمترين اقدامات
آمريکا براي مقابله با قدرت منطقهاي ايران در سالهاي بعد از  2003بوده است .اعمال فشارهاي
آمريکا باعث شد آژانس بينالمللي انرژي اتمي پرونده هستهاي ايران را شوراي امنيت سازمان
ملل متحد ارجاع دهد .در  2دسامبر  2006نيز اين شورا اولين قطعنامه تحريمي خود( )1737را
عليه ايران تصويب کرد که در آن از دولتها درخواست ميکرد همه اقدامات الزم براي جلوگيري
از عرضه مستقيم و يا غيرمستقيم ،فروش يا انتقال مواد ،تجهيزات ،کاال و فناوريهايي که
ميتوانست به فناوري مرتبط با غنيسازي و يا فعاليتهاي مرتبط به آب سنگين به ايران کمک
کند ،را انجام دهند( .)Esmaeili and Janseez,2016:160-161به دنبال اين قطعنامه ،قطعنامههاي
ديگري نيز صادر شدند که با اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه ايران ،به دنبال اعمال فشار بر اين
کشور بودند.
 .4-5-3اعمال فشار بر سوريه براي خروج از لبنان

مشکل اصلي آمريکا با سوريه در اين دوران ،حضور ارتا اين کشور در لبنان و ارتباط آن با
ايران بود .به همين دليل ،دولت بوش در راستاي طرح خاورميانه جديد خود ،سوريه را نيز در
کنار عراق و ايران ،در محور شرارت قرار داده بود .هدف اصلي آمريکا اين بود که با اخراج
نيروهاي سوري از لبنان ،ارتباطات اين کشور با حزباهلل و ايران قطع شود .در واقع،
نومحافظهکاران معتقد بودند که اگر سوريه از لبنان خارج شود ،يک دولت طرفدار غرب در لبنان
ميتواند منجر به شکلگيري يک معاهده صلح با اسرائيل شود و در صورت انزواي سوريه و
کاها منافع اقتصادي آن ،رژيم سوريه به سرعت فروميپاشد( .)Hirst,2010:297بر اين اساس،
در دسامبر  ،2003کاخ سفيد و مجلس سنا اليحهاي را با اکثريت قاطع امضا کرد که خواستار
پايان دادن به اشغال لبنان براي دستيابي کامل به حاکميت ،استقالل سياسي و تماميت ارضي اين
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کشور و خروج ارتا سوريه و همه نيروهاي خارجي از لبنان ،شد .در سپتامبر  2004نيز ،شوراي
امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه  1559را تحت فشار اياالتمتحده و اروپا(عمدتاً فرانسه) صادر
کرد و از سوريه خواست تا از لبنان خارج شود و حزباهلل نيز خود را خلع سالح کند .پس از
ترور رفيق حريري ،نخست وزير وقت لبنان ،که به ارتباط نزديک با اياالتمتحده ،فرانسه ،مصر
و شيخنشينهاي خليجفارس شناخته ميشد ،دولت آمريکا تالش کرد بين آنچه در عراق پس از
فروپاشي صدام حسين رخ داد و اعتراضهاي موجود در لبنان ،که محور شعارهاي آن «سوريه
خارج شو» بود ،ارتباط برقرار کند( .)Hirst,2010:307به همين دليل ،فشارها براي خروج سوريه
از لبنان افزايا يافت که در نهايت منجر به اجبار سوريه براي خروج نيروهايا از لبنان شد.
عالوه بر مسائل گفته شده ،يکي از مهمترين موضوعات تنازا و ريشهاي در روابط ايران و
آمريکا ،موضوع اسرائيل است .حوادث  11سپتامبر  2001و در پي آن شکلگيري گفتمان جهاني
مبارزه با تروريسم ،باعث شد جبههگيري مشترک آمريکا و اسرائيل در برابر اسالمگرايي راديکال
تقويت شود .رويکرد دوستانه دولت بوش نسبت به اسرائيل به قدري پررنگ بود که در انتخابات
رياست جمهوري سال  2004در آمريکا ،اکثريت جامعه اسرائيل از جمله در حزب ليکود از بوش
حمايت ميکردند( .)Ghanbarlou,2008:148همکاريهاي دو طرف در سالهاي پس از سقوط
صدام حسين ،تقويت شد که مهمترين تجلي آن در جنگ سيوسه روزه عليه حزباهلل عيان شد.
بر اساس برخي گزارشها ،در ماه مي  2006بوش و ايهود اولمرت ،نخستوزير وقت اسرائيل
در يک ديدار رو در رو توافق کردند اقدامات خود را بر خنثيسازي گسترش طلبي ايران و
افزايا فشار بر حزباهلل و حماس ،متمرکز کنند .در اين ديدار ،بوش حمايت خود را از حمله
به حزباهلل اعالم کرد و در نتيجه چراغ سبزي به اولمرت داده شد که از ژانويه برنامهريزي براي
حمله را آغاز کرده بود .حذف حزباهلل نه تنها اسرائيل را از حمله محافظت ميکرد ،بلکه تنها
نيرويي که در لبنان اسرائيل را از تسلط بر کل اين کشور باز ميدارد ،از بين مي رود( Esmaeili
.)and Janseez,2016:161
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 .5تجزيه و تحليل
همانگونه که گفته شد ،هدف اين پژوها ،ارزيابي نقا قدرتهاي منطقهاي در شکلدهي به
نظم امنيتي در خاورميانه در سالهاي بين  2003تا  2011است .در اين بخا با تکيه بر مولفههاي
شکلدهنده به چارچوب نظري ،به ارزيابي نقا و جهتگيري سياست خارجي سه قدرت اصلي
خاورميانه يعني ايران ،عربستان و ترکيه ،به عنوان نيروي متحرکه اصلي تحوالت امنيتي منطقه از
سال  2003به بعد ،پرداخته ميشود.
.5-1نقشها

همانگونه که گفته شد ،قدرتهاي منطقهاي سه نوع نقا منطقهاي را ايفا ميکنند؛ رهبري،
پاسداري و پشتيباني .در ادامه به ارزيابي نقا ايران ،عربستان و ترکيه در نظم امنيتي خاورميانه
در سالهاي  2033تا  2011ميپردازيم.
 .5-1-1ارزيابي نقش منطقهاي ايران

در سالهاي پس از حمله آمريکا به عراق ،ايران به مهمترين و تأثيرگذارترين بازيگر منطقهاي در
خاورميانه تبديل شد و توانست نفوذ منطقهاي خود را گسترش دهد .بر اين اساس ،در اين سالها
ايران نقا رهبر جريانهاي مقاومت شيعي را در راستاي ايجاد يک بلوک منطقهاي شيعي از
افغانستان تا لبنان براي خود تعريف کرده بود .از سوي ديگر ،ايران تالش داشت آمريکا را در
عراق زمين گير کند تا مانع از تحميل نظم مورد نظر اين کشور در قالب طرحهاي خاورميانه
بزرگ و خاورميانه جديد شود .بنابراين ،همزمان نقا پشتيبان منطقهاي را نيز در مقابل مداخله
آمريکا در منطقه برعهده داشت .عالوه بر اين ،مقابله با جريان سني به رهبري عربستان به ويژه
در لبنان و مقابله با پيشروي اسرائيل در فلسطين و لبنان ،موجب شده بود ايران نقا يک پاسبان
منطقهاي را نيز در تقابل با محور محافظه کار عربي به رهبري عربستان و همچنين اسرائيل ،ايفا
کند .بنابراين ،در سالهاي بين  2003تا  ،2011ايران همزمان هر سه نقا رهبري ،پاسباني و
پشتيباني منطقهاي را مطابق تعريف خود از نظم مطلوب امنيتي ،ايفا ميکرد.
 .5-1-2ارزيابي نقش منطقهاي عربستان

با توجه به اينکه بزرگترين پيروز تحوالت خاورميانه در سالهاي پس از حمله آمريکا به عراق،
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جمهوري اسالمي ايران بود و ايران مهمترين رقيب منطقهاي و مذهبي عربستان در سطح منطقه
و جهان اسالم به شمار ميرود ،در سالهاي بعد از  2003تمام تالش عربستان بر مقابله با
گسترش نفوذ منطقهاي ايران و شکل گيري يک محور شيعي در سطح منطقه قرار گرفته بود .بر
اين اساس ،اين کشور تالش کرد يک ائتالف منطقهاي را با محوريت کشورهاي سني عليه ايران
شکل دهد و خود رهبري آن را برعهده بگيرد .در اين راستا ،مهمترين نقا منطقهاي عربستان،
رهبري جريانهاي منطقه اي ضد ايراني بود .از سوي ديگر ،با توجه به اينکه از نظر عربستان،
ايران و جنباهاي شيعي مهمترين تهديد عليه نظم منطقهاي در خاورميانه به شمار ميروند،
بنابراين همزمان نقا پاسبان منطقهاي را نيز عليه تالش ايران براي تغيير نظم امنيتي موجود ،ايفا
ميکرد.
 .5-1-3ارزيابي نقش منطقهاي ترکيه

حمله آمريکا به عراق فرصت مناسبي در اختيار ترکيه قرار داد تا از اين طريق سياست چرخا
به شرق را به پيا ببرد .همزمان ،مقابله با تهديد استقاللطلبي کردها در عراق ،حساسيت ترکيه
ن سبت به تحوالت خاورميانه را افزايا داده و حضور بيشتر ترکيه در خاورميانه و به ويژه در
تحوالت عراق را توجيه مي کرد .با توجه به سياست گردش به شرق حزب عدالت و توسعه و
نگراني از پيامدهاي استقاللطلبي کردهاي عراق بر امنيت ملي اين کشور ،در اين سالها ترکيه
تالش داشت با پيشبرد اهداف اقتصادي خود در خاورميانه ،پيوندهاي اقتصادي با ديگر کشورهاي
منطقه را در راستاي منافع خود افزايا داده و بر اين اساس ،حضور خود را در خاورميانه پايدار
سازد .ترکيه همچين نقا ميانجي منطقهاي را در قالب حل و فصل بحرانهاي منطقه ايفا ميکرد.
بر اين اساس ،نقا منطقهاي ترکيه در سالهاي بين  2003تا  2011را ميتوان در قالب تالش
ترکيه براي ايفاي نقا رهبري توسعه اقتصادي در خاورميانه تفسير کرد.
 .5-2جهتگيري سياست خارجي

جهتگيري سياست مکمل نقا قدرتهاي منطقهاي در شکلدهي به نظم امنيتي منطقهاي است
که در قالب حفظ يا تغيير وضع موجود ،يکجانبه يا چندجانبه بودن و کناگرا يا واکنشي بودن
تعريف ميشود .در ادامه به ارزيابي جهتگيري سياست خارجي ايران ،عربستان و ترکيه در نظم
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امنيتي خاورميانه در سالهاي  2003تا  2011ميپردازيم.
 .5-2-1ارزيابي جهتگيري سياست خارجي ايران

همانگونه که گفته شد ،پس از اينکه خالء قدرت در عراق شکل گرفت و عراق به عنوان يکي
از پايه هاي توازن قواي منطقه اي به حاشيه رفت ،فضا براي رشد منطقهاي ايران فراهم شد .بر
همين اساس ،ايران با در پيا گرفتن يک سياست فعال منطقهاي و با تکيه بر حمايت از دولت
شيعي عراق ،سوريه و جنباهاي شيعي منطقه و به ويژه حزب اهلل لبنان ،تالش کرد نظم امنيتي
منطقه را بر پايه خواستههاي خود تغيير دهد .بنابراين ،جهتگيري سياست خارجي ايران طي
سالهاي  2003تا  2011را ميتوان يک جهتگيري کناگرايانه ،با تکيه بر تغيير وضع موجود
و مبتني بر چندجانبهگرايي ارزيابي کرد.
 .5-2-2ارزيابي جهتگيري سياست خارجي عربستان

هدف اصلي عربستان در اين سالها ،مهار نفوذ منطقهاي ايران بود .به همين دليل ،سياست
عربستان در اين دوره بر حفظ توزيع قدرت موجود و جلوگيري از تغيير قواعد حاکم بر آن
متمرکز بود .در اين راستا ،اقدامات عربستان در سالهاي اوليه پس از حمله آمريکا به عراق
واکنشي در مقابل تغيير و تحوالت امنيتي محيط پيرامون خود بود ،اما در ادامه و با کسب حمايت
ديگر دولت هاي عرب منطقه به همراه آمريکا و اسرائيل ،عربستان نه تنها ابتکار عمل را در دست
گرفت و به سمت يک سياست کناگرايانه و فعال منطقهاي براي مقابله با نفوذ منطقهاي ايران
حرکت کرد ،بلکه در اين راستا توانست اجماعي منطقهاي و جهاني را به ويژه در رابطه با تحوالت
لبنان و امنيتي کردن پرونده هستهاي ايجاد و در برابر ايران به صورتي چندجانبه عمل کند.
 .5-2-3ارزيابي جهتگيري سياست خارجي ترکيه

ورود ترکيه به تحوالت خاورميانه از همان ابتدا بر تاکيد بر رويکرد اقتصادي و گسترش پيوندهاي
اقتصادي با کشورهاي منطقه استوار بود .به همين دليل ،يک سياست خارجي فعال منطقهاي در
پيا گرفت و از آنجايي که رشد اقتصاي نياز به حفظ ثبات در منطقه دارد ،ترکيه نقا يک
ميانجي منطقهاي را با تاکيد بر گسترش چندجانبهگرايي در سطح منطقه ايفا کرد .بر اين اساس،
ترکيه تالش کرد با ميانجيگري در حلوفصل مهمترين بحرانهاي منطقه ،ثبات را بر منطقه حاکم
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کند .از سوي ديگر ،حفظ ثبات نيازمند حفظ قواعد و ساختارهاي امنيتي حاکم بر منطقه بود .به
همين دليل ،ترکيه نيز يک سياست حافظ وضع موجود ،با پذيرش تغييرات آرام و پايدار ،در
پيا گرفته بود .بنابراين ،جهتگيري سياست خارجي ترکيه طي سالهاي  2003تا  2011را
ميتوان يک سياست کناگرايانه ،متکي بر چندجانبهگرايي و حافظ وضع موجود همراه با
پذيرش تغييرات آرام و پايدار ،ارزيابي کرد.
 .6نتيجهگيري
حمله آمريکا به عراق در سال  2003و پيامدهاي پس از آن تغييرات مهمي در ساختار امنيتي
خاورميانه ايجاد کرد و موجب گسترش بيثباتي و کشمکا در گستره خاورميانه شد .با حذف
صدام حسين ،ساختار توزيع قدرت در منطقه به هم خورد و عراق به عنوان يکي از پايههاي
اصلي موازنه قوا در منطقه دچار فروپاشي سياسي شد .تا پيا از اين ،موازنه قدرت در خاورميانه
تحت تاثير مداخالت آمريکا ،به عنوان عامل مداخله گر خارجي ،در وضعيتي بسته و ناپايدار
قرار داشت .سياست مهار دوجانبه که آمريکا در دهه  1990عليه عراق و ايران اعمال ميکرد و
همزمان ،حمايتهاي اين کشور از اسرائيل ،عربستان و ديگر کشورهاي عرب متحد آمريکا توازن
قدرت در خاورميانه را تحت تاثير قرار داده بود و مانع از نقاآفريني مستقل قطبهاي قدرت
در اين منطقه مي شد .اما حمله به عراق اين ساختار را بر هم زد .از اين زمان شاهد افزايا نقا
و تأثيرگذاري قدرتهاي منطقهاي در تحوالت امنيتي منطقه هستيم.
در اين راستا ،با سرنگوني نظام سياسي حزب بعث در عراق و اتفاقاتي که متعاقب آن در محيط
پيرامون ايران رخ داد ،فضا براي خيز منطقه اي اين کشور فراهم شد .ايران به خوبي توانست از
اين ظرفيتها در راستاي گسترش نفوذ منطقهاي خود بهرهبرداري کند و گستره ژئوپلتيکي خود
را به درياي مديترانه برساند .با قدرتيابي ايران ،شاهد افزايا تالشهاي منطقهاي کشورهاي
عربي به رهبري عربستان و همچنين اسر ائيل و آمريکا براي ايجاد موازنه در برابر ايران هستيم.
بر اين اساس ،اقداماتي که در سالهاي پس از حمله سال  2003آمريکا به عراق از سوي عربستان
و ديگر رقباي منطقه اي ايران ،به همراه آمريکا پيگيري شد ،همگي پاسخي بود به قدرتيابي
ايران و تالش براي مقابله با آن .ورود ترکيه به اين چرخه نيز عامل تعيينکننده ديگري در برجسته
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شدن نقا قدرتهاي منطقهاي در شکلدهي به ساختار امنيتي در خاورميانه و شکلگيري موازنه
قدرت حول محور ايران ،عربستان و ترکيه بود .در واقع ،خيز ايران براي تقويت توان و نفوذ
منطقهاي خود و تالش آمريکا و متحدان منطقهاي آن براي جلوگيري از اين خيز ،مشخصه اصلي
نظم امنيتي خاورميانه طي سالهاي بين  2003تا  2011بود.
 .7قدرداني
با توجه به اينکه اين مقاله استخراجي از رساله دکتري مي باشد ،بر خود الزم ميدانم از زحمات
دکتر بهاره سازمند ،که زحمت راهنمايي اين رساله را بر عهده داشتند تشکر و قدرداني کنم.
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