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 مقدمه
های نظم ی ساختاری موجود در خاورمیانه نشانگر آن هستند که پایهو رویدادها روندها

ه جدیدی بلندمدت خاورمیان و رسد در میاناند، به شکلی که به نظر میپیکو لرزان شده-سایکس
خی از یه برشکل خواهد گرفت. این روندها و رویدادها مسائل مهمی چون احتمال فزاینده تجز

گیری اسالم آهنگی کردها، اوجگیری کشورهای جدید بر محوریت و پیشکشورها و شکل
 ثباتی بهبی یهای آتی، احتمال فزاینده تسرها و دهرادیکال سنی و احتماالً افول آن طی سال

های خصوص ترکیه، روند روبه گسترش سیاستها و بازیگران اصلی خاورمیانه بهقدرت
ک ستراتژیمیت اراستی در اسرائیل با پیامدهای جدی امنیتی برای آینده این رژیم، کاهش اهدست

ینده ت فزارغم توجه تاکتیکی ترامپ به منطقه و درنهایت اهمیخاورمیانه برای آمریکا علی
 گیرد. ر برمیرا د خاورمیانه برای کشورهای اروپایی به دلیل موضوع انرژی، پناهندگان و تروریسم

ین ه اکاول این چند موضوع مهم در مورد این روندها و رویدادها وجود دارد.از منظر تحلیلی 
ل مؤثر توان اجزای یک کها را میتنیده هستند، به شکلی که آنشدت درهمروندها و رویدادها به

حتمال ه بین اعنوان نمونبر هم ارزیابی کرد که درنهایت آینده خاورمیانه را شکل خواهند داد. به
ثباتی به گرایی و احتمال تسری بیتجزیه برخی کشورها با محوریت کردها با رشد مجدد ملی

 ا برایهتن ،ابازیگران اصلی ارتباط وجود دارد. بر این اساس از منظر روشی جدا کردن رونده
و  گیرد. دوم اینکه این روندهاها صورت مینوتحلیل بهتر آتمرکز بیشتر و درنتیجه برای تجزیه

-ایکسنظمی پساسرویدادها کامالً در سطح استراتژیک قرار دارند و درنهایت نظم و شاید بی
اهند های جدیدی شکل خوملتپیکویی را رقم خواهند زد؛ نظمی که در آن احتماالً دولت

 شدت تحت تأثیر این روندهای ساختاریویک بهگرفت. بر این مبنا نظم خاورمیانه در قرن بیست
 ه خواهندنظمی جدیدی در خاورمیانهای نظم یا بیها عاملین ایجاد پایهقرار خواهد داشت و آن

ر سه ؤثر دمدهد که دربرگیرنده عوامل مهم بود. ضمن اینکه دقت در روندهای مذکور نشان می
أثیر شدت تحت تای و جهانی هستند. به تعبیری دیگر آینده خاورمیانه بهطح داخلی، منطقهس

های تهای افقی و عمودی در سطح اقلیزا در سطح داخلی چون تروریسم، شکافعوامل درون
و  خصوص ایران، ترکیهای بههای منطقهگرایی، سیاست قدرتقومی و مذهبی و رشد مجدد ملی

ان های خاص خودشای بر اساس منافع و ارزشهای فرامنطقهو بازیگری قدرت عربستان سعودی
 قرار خواهد داشت.

و رویکردی  اندازی وسیعدرنهایت باید اشاره کرد که این روندها و رویدادها را باید با چشم
با  توان به محاسبه پرداخت وواقع تنها در چنین شرایطی است که میتر ارزیابی کرد. بهبلندمدت

های ساختاری، تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد. بر این اساس ضرورتی شناخت مسیر و رونده
پژوهی وجود دارد تا با شناخت عمیق جدی برای شناخت عوامل تغییر، شناخت روندها و آینده
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 روندهای آینده را تحت تأثیر قرار دارد و برای سناریوهای احتمالی آماده شد. به تعبیری دیگر در
مدت ماند، بلکه باید بر سطح استراتژیک و تغییر نظم نباید در سطح تاکتیکی و روندهای کوتاه

روندهای بلندمدت تمرکز کرد؛ در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که بردهای تاکتیکی 
 بار منجر شوند. هایی با نتایج امنیتی فاجعهدرنهایت در سطح استراتژیک به شکست

در  موجود شود: روندهای ساختاریسؤال اصلی مقاله بدین شکل مطرح مینکات، با توجه به 
خ به در پاسای خواهد داشت؟ طلبی کردها چه تأثیر بر نظم منطقهخصوص تجزیهخاورمیانه، به

ل و م عوامای خاورمیانه درنتیجه هجونظم منطقه»شود: سؤال اصلی فرضیه بدین شکل مطرح می
ن شود در سالیابینی میتانه بازتعریف جدی قرار دارد، بر این اساس پیشبازیگران مختلف در آس
ی، طلبگرایی، تجزیهتر از گذشته با محوریت رشد ملیثباتای بیآینده شاهد خاورمیانه

ها با بازیگران مسلط، تداوم رقابت ایدئولوژیک آن گیری کشورهای جدید و جدالشکل
محور آمریکا و ها و بازیگری منفعتال تسری بحران به آنای با افزایش احتمهای منطقهقدرت

 «.  روسیه در منطقه باشیم
 بحث و پژوهی موردآینده طی شش بخش به روشمقاله حاضر قصد دارد سؤال فوق را 

رداخته عنوان چارچوب نظری و مفهومی پپژوهی بهبررسی قرار دهد. در بخش اول به روش آینده
یاست سمال فزاینده تجزیه کشورهای منطقه با محوریت کردها و شود. در بخش دوم احتمی

ن بحرا شود. در بخش بعدی احتمال تسریای و جهانی در قبال آن مطرح میبازیگران منطقه
ای دارد های داخلی به ترکیه و عربستان محور بحث است. بخش چهارم اختصاص به پدیدمنطقه

ای آن ایان برقیقی پای که شاید نتوان زمان دنامید، پدیدهگرایی سنی توان افول اسالمکه آن را می
یکا و الن آمرکهبرد اند. در بخش بعدی تغییر راها آغاز آن را هویدا کردهدر نظر گرفت، اما نشانه

ر بخش ست. دااروپا در قبال خاورمیانه و اختالف دو سوی آتالنتیک در این زمینه محور بحث 
 هد گرفت.وتحلیل قرار خواای مورد تجزیهبه اوضاع داخلی و منطقهآخر وضعیت اسرائیل با توجه 

نظمی یبظم و ناهمیت موضوع اسرائیل به دلیل تأثیرگذاری گسترده موضوع اعراب و اسرائیل بر 
اری و ، برای فهم روندهای جدر خاورمیانه است. بنابراین شناخت وضعیت این کشور برساخته

 آتی خاورمیانه اهمیت دارد.
 

 مفهومي  -چارچوب نظری-1
وبیش موفق تبیین کمالملل در سطح توصیف و از منظر تئوریک اکثر نظریات روابط بین

کنند. علت اصلی ناتوانی نظریات روابط بینی ضعیف عمل میهستند، اما عمالً در سطح پیش
اهیت خاص و ها، بلکه به دلیل پیچیدگی و مبینی، عمدتاً نه به دلیل ضعف آنالملل در پیشبین

المللی از چنان پیچیدگی هرحال موضوعات سیاسی و بینکیفی حوزه تحقیقاتی است. به
پرداز یا نظریه هست که بتواند تمامی ابعاد و سطوح آن را موردتوجه برخوردارند که کمتر نظریه
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، المللالمللی و اصوالً علم سیاست و روابط بینواقع موضوعات سیاسی و بینقرار دهد. به
های این های علوم انسانی هستند؛ بنابراین نباید ضعف نظریهترین موضوعات و رشتهقاعدهبی

پرداز دانست، بلکه مشکل اصلی ماهیت خاص موضوعات ها را ناشی از ناتوانی نظریه یا نظریهرشته
، 2«سیسناریونوی»همچون  1«پژوهیآینده»های است. با توجه به این شرایط، حتی استفاده از روش

گونه که در آن 5«های کمیروش»و به شکل کلی  4«شناسیتحلیل ریخت»، 3«درخت دانش»
بینی روندها و رویدادهای سیاسی و اند، در تحلیل و پیشهای دیگر موفق عمل کردهرشته

های . واقعیت این است که استفاده از روش(Saleh, 2009:38-45)اندالمللی موفق نبودهبین
مانده و نتوانسته المللی تا حد زیادی در سطح روشی باقیدر موضوعات سیاسی و بین پژوهیآینده

پژوهی در این حوزه پیچیده که هواداران آن مدعی هستند کمک چندانی به پیشبرد آیندهچنانآن
هایی استفاده کرد، بلکه هدف باید حال این بدان معنا نیست که نباید از چنین روشنماید. بااین

المللی و تطبیق انتظارات با ها با ماهیت خاص موضوعات سیاسی و بینبرای تطبیق آن تالش
های خاص موجود باشد. به تعبیری دیگر، نکته کلیدی فهم ماهیت پیچیده موضوعات محدودیت

پژوهی و تالش برای نزدیک کردن روش های آیندهالمللی و انتظار محدود از روشسیاسی و بین
   .(Saleh, 2009: 40)عات استبه محتوای موضو

 6«های کیفیروش»پژوهی های آیندهرسد، در بین روشدر چنین چارچوبی به نظر می
های کیفی همچون المللی داشته باشند. روشهمخوانی بیشتری با ماهیت موضوعات سیاسی و بین

مخوانی بیشتری از این حیث ه 10«چرخ آینده»و  9«روش دلفی»، 8«محورمدل عامل»، 7«سازیشبیه»
المللی دارند که توجه بیشتری به فهم، دانش، بینش و تجربیات با موضوعات سیاسی و بین

روند پژوهی یک بحران یا یک(. بدین معنا در آیندهSaleh, 2009: 40کنند)کارشناسان می
یات شود از طریق پرسشنامه یا مصاحبه و یا هر روش دیگری که بتوان نظرالمللی، تالش میبین

آوری کرد و درنهایت طی فرایندی به ها را جمعنظران همان حوزه را سنجید، دیدگاهصاحب

                                                           
1. Futures Studies 
2. Scenario planning 
3. Relevance Tree 
4. Morphology Analysis 
5 . Quantitative Methods 
6 . Qualitative Methods 
7 . Simulation 
8 . Agent Based Modeling 
9 . Delphi Surveys 
10 . Futures Wheel 
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باره یکهای کیفی این است که آینده بهبینی احتمالی آینده رسید. فرض روشپاسخ نهایی و پیش
ان هر مشاهده هستند. در چنین چارچوبی کارشناسهای آن قابلاکنون نشانهافتد و از هماتفاق نمی

توانند در مورد ها بهترین کسانی هستند که میای به شکل فردی یا جمعی با مشاهده نشانهحوزه
 (.Gummesson, 2000: 1-10آینده نظر دهند)

المللی بسیار اهمیت دارد، شناخت بینی موضوعات سیاسی و بینآنچه در پیشهرحال به
روند، بینی یکاین اساس در تحلیل یا پیشوردمطالعه است. بر مجانبه از موضوع یا بحران همه

ها، ها، قابلیتالمللی، باید پیشینه، سطوح و ابعاد، منافع، ارزشموضوع یا بحران سیاسی و بین
های هرکدام از بازیگران را در سه سطح داخلی، ها، راهبردها و سیاستها، ضعفقدرت، توانایی

تنها در  مواردی هستند که عمدتاً کیفی  هستند.ها اتفاقاً ای و جهانی شناخت؛ که اینمنطقه
 توان مدعی بود که تواناییصورت شناخت و فهم عمیق و کیفی از این موارد است که می

شده بینی تا حدی حاصلیابی بحران و پیشتوصیف در معنای فهم بحران، تبیین در معنای علت
منیتی، ا هر موضوع دیگر سیاسی و االمللی و یبینی یک بحران بیناست. بر این اساس در پیش

یز نله بعد ر مرحددرنهایت باید بر چند مرحله متمرکز بود. در مرحله اول فهم پیشینه مهم است. 
ق وارد فوکه م فهم سطوح، ابعاد و درنهایت بازیگران فعال در اولویت است. نکته مهم این است

دتاً با راین عمشود و بنابرشناسان حاصل میعمدتاً بر پایه تحلیل، تجربیات، فهم و دانش و بینش کا
 آیند. پژوهی به دست میهای کیفی در آیندهتوسل به روش

د های موجوشود برای بحث در مورد آینده روندبا عنایت به این امر، در این مقاله تالش می
لیل مین ده هوتحلیل روندهای موجود استفاده شود. بدر خاورمیانه، از روش کیفی مبتنی بر تجزیه

، ها و راهبردهای بازیگران خرد و کالنی چون کردهاها، سیاستدر این مقاله بر منافع و ارزش
ه حاضر روض مقالمتحده آمریکا تأکید شده است. مفترکیه، ایران، اسرائیل، عربستان و البته ایاالت

ران، ضعیت ایطلبی کردها، سیاست و واین است که آینده خاورمیانه به موضوعاتی چون تجزیه
ر دآمریکا  های بنیادگرا و تروریستی و راهبرد و سیاستترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل، گروه

وندهای ردامه اقبال موضوعات مختلف خاورمیانه بستگی خواهد داشت. با توجه به این شرایط در 
ردبحث ثر هستند، موای مؤنظمی منطقهسیاسی و امنیتی موجود در خاورمیانه که بر آینده نظم یا بی

 شود آینده احتمالی برآورد گردد.ها تالش میگیرند و با تحلیل کیفی آنقرار می
 

 طلبي در خاورمیانه بر محوریت کردهاروند تجزیه -2
پیکو نه بر اساس واقعیات بومی همچون -واقعیت این است که طراحان و مجریان نظم سایکس

بر اساس منافع خود به خاورمیانه قرن بیستمی شکل  های تاریخی، قومی و مذهبی، بلکههویت
طلبی همراه بود، اما ثباتی و تجزیهدادند. بر این اساس از همان ابتدا این نظم در دل خود با بی

عمالً شرایط و اختالفات ارضی و مرزی،  طلبی در اکثر کشورهای منطقهرغم تمایل به تجزیهعلی
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داد. اگر کشورهای جدیدی همچون امارات متحده ا نمیای و جهانی اجازه تحقق آن رمنطقه
خصوص های بزرگ بهاین امر بیشتر تحت تأثیر سیاست قدرت  ،عربی یا بحرین نیز شکل گرفتند

مرور تغییر کرد و روندها و به بعد شرایط به 1991وجود از سال انگلستان قرار داشت. بااین
طلب تغییر مسیر دادند. ازجمله این روندها و رویدادها رویدادها در راستای منافع بازیگران تجزیه

توان به حمله آمریکا و متحدانش به عراق و ایجاد مناطق پروازممنوع بر فراز مناطق کردنشین و می
و تدوین قانون اساسی دموکراتیک و  2003، حمله و اشغال عراق در سال 1991نشین در سال شیعه

 های تکفیری و جهادی بهنمایی گروهو ظهور و قدرت رمیانهدر خاو فدرال، بروز تحوالت عربی
های موجود در عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن و حتی مصر و لیبی اشاره ثباتیویژه داعش و بی

 یو منبع ناامن ثباتیب انهیموجود در خاورم ینظم سلسله مراتب»واقع، در   (.Tariq, 2017: 1-4کرد)
 .(Kamrava, 2018: 1)«است

وانی، خصوص زمانی که با رقابت ایدئولوژیک ترکیه و قطر اخاین روندها و رویدادها به
 عراق و عمالً تر گشتند، به شکلی که امروزمتحدان وهابی و ایران همراه شد عمیقعربستان با 

ه و های ایدئولوژیک ترکیملت هستند. منظور از رقابتهای یک دولتسوریه فاقد ویژگی
 ر سیاستابی دعربستان سعودی، نادیده گرفتن منافع ملی و تأکید بر ایدئولوژی اخوانی یا وه

ی بر ری فارسپراتومینه ترکیه با متهم نمودن ایران به تالش برای ساختن امخارجی است. در این ز
زجمله ات که های اخوانی در منطقه گذاشمحوریت شیعه، تمام تمرکز خود را بر حمایت از گروه

 وریه هدفهای اول بحران سعنوان نمونه ترکیه در سالیابی کردها بود. بهنتایج اصلی آن قدرت
دیک به های نزرژیم بشار اسد علوی متحد ایران و به قدرت رساندن اخوانی اصلی را کنار زدن

ثباتی بیشتر در سوریه و بایست ممانعت از بیکه اولویت این کشور میخود قرار داد، درحالی
اق، لت عررغم اعتراض دوبود. ضمن اینکه ترکیه طی چند سال گذشته علییابی کردها میقدرت

 یکی از ر خودای با اقلیم کردستان برقرار نموده، که این امی گستردهروابط سیاسی و اقتصاد
شود. وب میدالیل دوری اقلیم از عراق و همچنین مؤثر بر تالش کردها برای خودمختاری محس

ا ببیشتر  زدیکینبر این اساس دولت ترکیه ناخواسته با توسل به سیاست اخوانی خود در منطقه و 
کرده  دها کمکل کرطلبی و استقالثباتی بیشتر در منطقه و روند تجزیهه بیاقلیم کردستان، عمالً ب

 . (Ergun et al, 2018: 18-20)است
عربستان سعودی نیز وضعیت مشابهی دارد. البته در مورد عربستان نباید چندان بر وهابی بودن 

ی به دلیل اتحاد و ایدئولوژیک بودن تأکید کرد. البته این کامالً درست است که عربستان سعود
هایی که اقلیت ها در سیاست داخلی دارد، در اکثر کشورهای مسلمان و آنای که با وهابیدوجانبه

گری نموده است، کما های وهابیای برای رواج اندیشهگذاری گستردهمسلمان دارند، سرمایه
)پیوندهای عمیق  کنددر انگلستان منتشر شد این امر را تأکید می 1396اینکه گزارشی که در سال 
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حال سیاست این کشور در خاورمیانه بیشتر تحت تأثیر (. بااین1: 1396گرایی، عربستان با افراط
های جهادی و تکفیری که اتفاقاً عربستان را رقابت با ایران قرار دارد و نه لزوماً حمایت از گروه

راستا عربستان حتی بیش از  دانند. در اینرقیب ایدئولوژیک و یکی از اهداف اصلی خود می
ترکیه اولویت خود را در منطقه تضعیف نفوذ و حضور ایران و شیعیان قرار داده و با تمامی 

عنوان نمونه این کشور در عراق و سوریه تمامی ابزارهای ممکن به دنبال مقابله با ایران است. به
رو بودند کرد تا دولت شیعه نهها میاهای سنی که به باور آنتالش خود را در حمایت از گروه

عراق و علوی سوریه را تضعیف کند. در این زمینه تردیدی نیست که برخی از گروهای سنی 
 ثباتیمبارز در عراق و سوریه موردحمایت عربستان سعودی هستند. بر این اساس بخشی از بی

ز رقابت عربستان و البته موجود در عراق و سوریه و به شکل کلی در کل خاورمیانه را باید ناشی ا
برداری کردها از این شکاف و فضای ترکیه با ایران ارزیابی کرد که ازجمله نتایج آن بهره

 پرآشوب ایجادشده بوده است. 
تر تقلازجمله اینکه کردهای عراق و سوریه از این فضای پرآشوب برای مسلح شدن، مس

 ن اینکهد. ضمای استفاده کردندان فرامنطقهتر شدن، متحدشدن و پیداکردن متحالمللیشدن، بین
ها آن رمایهسپرسی تاریخی برگزار کردند که در آینده ها کردهای عراق همهدرنتیجه این آشوب

ژیک هرحال تحت تأثیر این اشتباهات استراتدر مذاکرات خودمختاری بیشتر خواهد بود. به
 کنند. در اینطلبی تأکید میته بر تجزیهای، کردهای عراق و سوریه بیش از گذشهای منطقهقدرت

ین ی شود، اکه استقالل کردستان عراق در فرایندی چندساله و شاید چند دهه نهایراستا درصورتی
ایر سآن به  ری ازتواند همچون دومینویی به کردهای ترکیه و سوریه و همچنین با الگوبرداامر می
تواند طلبی در خاورمیانه مییگر فرایند تجزیهدعبارتطلب تسری یابد. بههای تجزیهقومیت

ساس ااین  همچون تحوالت عربی باشد که از یکی شروع و با سرعت به دیگران تسری یافت. بر
رد، رزیابی کاعطفی در آینده خاورمیانه عنوان نقطهطلبی کردهای عراق را باید بهفرایند استقالل

 (. 43-44: 1396ترابی، پیکو خواهد بود)سچراکه احتماالً آغازی بر فروپاشی نظم سایک
طلبی ها و مشکالت و موانع تجزیهها و فرصتضمن اینکه نکته مهم چگونگی توازن بین زمینه

هاست ترین زمینه و فرصت کردها قومیت و تاریخ آناقلیم کردستان عراق است. در این زمینه مهم
هرحال دولت را داده است. بهیک ملت شدن به یک ملت و درنتیجهها امکان تبدیلکه به آن

و رسوم خاص و پرچمی مشخص در کردها نژادی با حافظه تاریخی طوالنی، زبان، سنن، آداب 
ها در فرایند افزاری کمک فراوانی به آنرفته از جنبه نرمهمبرابر اعراب هستند، که این موارد روی

اند از روندهای ضمن اینکه کردها یاد گرفته طلبی و درنهایت استقالل احتمالی خواهد کرد.تجزیه
به بعد  1991های توان طی سالبرداری کنند. این امر را مینه بهرهو رویدادهای عراق و خاورمیا

مشاهده کرد که طی آن کردها از مردمانی تحت سیاست تعریب و مورد تجاوز صدام حسین، به 
شدند. به همین شکل باز این امکان وجود  یلاقلیمی مجزا با نیروی نظامی و پرچمی متفاوت تبد
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نشینی از کرکوک و پذیرش رأی دادگاه عالی فدرال پرسی و عقبها پس از همهدارد که آن
حکم دادگاه فدرال درباره پرسی)تأکید اربیل بر احترام بهعراق مبنی بر غیرقانونی بودن همه

رویدادهای بعدی خاورمیانه، ازجمله  (، باز بتواند از روندهای و1: 1396 وحدت عراق، آبان
 های بزرگ در راستای اهداف خود استفاده کنند.ای و سیاست خارجی قدرتاختالفات منطقه

ردها ککلی شترین مانع کردها سیاست ترکیه، ایران و دولت عراق است که به در مقابل مهم
ینکه من ااق هستند. ضرا در محاصره خود دارند و هر سه مخالف استقالل اقلیم کردستان عر

در بین  ه ایراناینک هرکدام از این بازیگران ابزارهای خاص خود را در برابر کردها دارند. ازجمله
در  تحدانی دارد کههای خاص چون اتحادیه میهنی دوستان و مخصوص گروهکردهای عراق و به

د. فاده نمایمنافع خود استها و شکاف موجود بین کردها در راستای تواند از آنمواقع بحرانی می
خصوص در هبای با اقلیم کردستان گونه که گفته شد، ترکیه نیز روابط اقتصادی گستردههمان

یز طبق راق نحوزه انرژی دارد، که به آن قدرت فراوانی در مواقع بحرانی داده است. دولت ع
د ضی خوتمامیت ارشود و حق دارد برای حفظ قانون اساسی بازیگر اصلی در عراق محسوب می

ظامی نخالت ددست به هر اقدامی بزند و یا از متحدان خود در منطقه بخواهد که در کردستان 
پرسی دید که توان در بحران کرکوک بعد از همهای از کارآمدی این ائتالف را میکنند. نمونه

راق را عستان کردترین مانع استقالل نشینی کردها منتهی شد. بر این اساس مهمدرنهایت به عقب
ر ر کنادباید سیاست دولت مرکزی عراق و همسایگان مخالف استقالل اقلیم معرفی کرد که 

 ها بازیه کردخواسته کردها برای استقالل و البته شکاف درون کردی بیشترین نقش را در آیند
 . (Lindenstrauss and Cluzet, 2017: 1-6خواهند کرد)

ف و کارایی آن در بلندمدت خود جای بحث دارد. در این راستا البته موضوع مانایی این ائتال
سؤال اصلی این است که در میان یا بلندمدت تا چه میزان امکان تداوم ائتالف بین ایران، ترکیه و 
دولت مرکزی عراق وجود خواهد داشت؟ پاسخ این سؤال به میزان اهمیت استقالل کردها برای 

احوال خاورمیانه بستگی خواهد داشت. واقعیت این است که واین سه کشور و همچنین اوضاع
مسئله استقالل کردستان عراق برای هر سه کشور ایران، عراق و ترکیه موضوعی حیاتی و مرتبط با 

ها ماندگار باشد. ها است، بنابراین این انتظار وجود دارد که سیاست و ائتالف آنامنیت ملی آن
با توجه به اختالفات ایران و عراق با دولت ترکیه در باب تحوالت  حال تداوم چنین ائتالفیبااین

ای و همچنین احتمال تحوالت داخلی در عراق و ترکیه مشکل خواهد بود. ضمن دیگر منطقه
ها با استقالل کردستان میلیون کرد دارد که اتفاقاً به دلیل وجود آن 18بر اینکه ترکیه چیزی بالغ

ترکیه در قبال اقلیم  توانند عاملی برای فشار بر دولتمی جود همین اقلیتوکند. بااینمخالفت می
برداری از های دارند که امکان بهرهای نیز ضعفکردستان عراق باشد. بنابراین بازیگران منطقه

 ها در شرایط حساس وجود خواهد داشت. ضمن اینکه موضوع کردهای سوریه با توجه بهآن
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تواند عاملی برای تغییر اوضاع ها با کردهای عراق نیز میو تعامالت آن سوریه ثباتوضعیت بی
خصوص اینکه کردها این آرمان را دارند که بتوانند در بلندمدت کشوری از شمال عراق باشد. به

تا دریای مدیترانه ایجاد کنند تا به دریایی آزاد دسترسی داشته باشد. به همین شکل احتمال به 
خصوص در های آینده، بهران و احزاب جدید در کردستان عراق در سالقدرت رسیدن رهب

گیر و صورت ناکامی رهبران کنونی در ایجاد اجماع، حل اختالفات داخلی، مبارزه با فساد همه
های تواند باعث کاهش نفوذ قدرتسوی استقالل وجود دارد، که این امر میرهبری اقلیم به

 (.Nader et al, 2016: 124- 131گرایی بیشتر گردد)خیزش ملیای در کردستان عراق و منطقه
دو به ه هرموضوع مهم دیگر سیاست آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق است، ک

د سیاست ها هستند. در مورها در خاورمیانه و نه لزوماً حل آنشکلی به دنبال مدیریت بحران
قالل پرسی و استست اعالمی مبنی بر مخالفت با همهرغم سیاآمریکا باید گفت این کشور علی
ی بیش ططلبی کردها کننده در فرایند تجزیهترین عوامل تسریعکردستان عراق، خود یکی از مهم

ال سنوع در وازممتوان به نقش آمریکا در ایجاد مناطق پراز دو دهه گذشته بوده است. ازجمله می
رد که شاره کرد در تدوین قانون اساسی فدرال عراق او همچنین در همراهی با رهبران ک 1991

ی شورهاکبرنده اصلی آن کردها بودند. به همین شکل طی چند سال گذشته آمریکا در کنار 
ای کرد کننده تسلیحات نیروهدهنده و تأمینترین کشورهای آموزشاروپایی ازجمله آلمان، مهم

رایند فز در افزاری موردنیاأمین ابعاد سختاند؛ که نتیجه اصلی آن تدر عراق و سوریه بوده
ر این ست. باطلبی و افزایش توان کردها در جنگ احتمالی با دولت عراق و سوریه بوده تجزیه

ن با چندا پرسی کردستان عراقرسد سیاست اعالمی آمریکا در مخالفت با همهاساس به نظر می
ق زی عراو بیشتر تابع شرایط امرواقدامات عملی آن در حمایت از کردها همخوانی ندارد 

ولت و بال دشود در آینده آمریکا سیاست دیگری در قبینی میپساداعش است. بر این اساس پیش
 . (Higginbottom, 2009, 16-17)کردهای عراق اتخاذ کند

دهد که در راستای منافع اقلیم کردستان عراق روسیه نیز به شکل غیرمستقیم اقداماتی انجام می
نفت که موردحمایت دولت روسیه و شرکت نفتی روس 2017عنوان نمونه در سال ر دارد. بهقرا

های انتقال آن شخص پوتین است نزدیک به دو میلیارد دالر در صنایع نفت کردستان و لوله
نفت با حمایت دولت گذاری نمود. همچنین در پی این توافق اعالن شد که شرکت روسسرمایه

هرحال این . به(Balmasov, 2017: 1)دهدمیلیون دالر به اقلیم وام می 200 میلیارد 1روسیه 
ای از سیاست روسیه در قبال کردستان عراق ارزیابی عنوان نشانهتوان بهرا می هاگذاریسرمایه

کرد. به شکل کلی روابط اقتصادی روسیه با اقلیم کردستان عراق در راستای سیاست کالن پوتین 
های خاورمیانه ه برای احیای نفوذ قرار دارد. هدف از این سیاست بازیگری در بحراندر خاورمیان

و تعامل با همه بازیگران تا جای ممکن و کسب منافع از همه است. در این راستا روسیه تالش 
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زمان با ترکیه، ایران، عربستان و اسرائیل رابطه داشته باشد و به دارد تا جای ممکن و به شکل هم
، به عربستان 300عنوان نمونه به ایران اساز همه در راستای منافع خود استفاده کند. به شکلی

فروشد. در موضوع اقلیم کردستان نیز روسیه تالش دارد روابط می 400و به ترکیه اس 400اس
(. Barmin, 2017:1خود با ایران و دولت عراق و همچنین کردها را حفظ کند و از همه نفع ببرد)

ای خود در بین این بازیگران بته بسیار بعید است که روسیه بتواند توازن را در سیاست خاورمیانهال
حال سیاست کنونی روسیه در متضاد حفظ کند و درنهایت مجبور به انتخاب خواهد شد. بااین

 عراق عمالً در راستای منافع کردها و به ضرر ایران است.
ل در حمایت از استقالل کردها اشاره کرد که در درنهایت باید به موضع محکم اسرائی

قرار دارد. بر اساس این  1«بن گوریندکترین قدیمی »چارچوب سیاست کالن این کشور در قالب 
گیری کشورهای غیرعرب همچون دکترین منافع اسرائیل در تجزیه کشورهای عربی و شکل

حمایت اسرائیل از اقلیم کردستان کردستان است که متحدان طبیعی اسرائیل خواهند بود. البته 
که نزدیکی این دو باعث شده که کشورهای برای کردها مشکالتی ایجاد کرده است. ازجمله این

تر کنند. مخالف با توسل به مفاهیمی چون اسرائیل دوم کار را برای مقامات کرد مشکل
عوامل مؤثر در فرایند وجود حمایت اسرائیل از خواسته کردستان عراق در آینده یکی از بااین

 (.Liga, 2017: 1-5خواهی خواهد بود)استقالل
شود، چراکه طلبی در خاورمیانه فقط شامل کردها نمیدرنهایت باید گفت خواست استقالل

ملت مشکل نموده است. در تحوالت عربی عمالً تداوم برخی کشورها را در قالب یک دولت
ها و موضوع خود و دیگری کار شدن بیشتر هویتچنین چارچوبی تحوالت عربی عمالً به آش

                                                           
گذاران اسرائیل، نخستین کسی بود که بر یافتن وزیر و ازجمله بنیاناولین نخست (Gurion-David Ben)گورین. بن1

Periphery ) نمود. وی با طرح دکترین پیرامونی دیای و ایجاد شکاف بین کشورهای خاورمیانه تأکمتحدان منطقه

doctrine )عنوان سه کشور غیرعرب در برابر اعراب بود. در شرایط کنونی ی به ایران، ترکیه و اتیوپی بهخواهان نزدیک

آذربایجان که به  ههمین راهبرد را مشاهده نمود. تالش گسترده اسرائیل برای نزدیکی باز توان اشکالی دیگر نیز می

حساب ده، ازجمله مصادیق این راهبرد بههای نسبتاً گسترده در حوزه نظامی، امنیتی و اطالعاتی انجامیهمکاری

آید. به همین شکل پذیرش تقریباً تمامی شروط ترکیه برای آغاز مجدد روابط با این کشور غیرعربی دقیقاً در می

ای تأثیرگذار قرار دارد. اخیراً نیز با ایجاد تنش در روابط بین ایران و های منطقهراستای گسترش روابط با قدرت

 اند.امات اسرائیلی به دنبال بهبود روابط با عربستان سعودی بودهعربستان، مق
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های کشورهای چون عراق، سوریه و حتی کمک نمود؛ ازجمله اینکه تحوالت عربی عمالً سنی
لبنان و اردن را بیش از گذشته به هم نزدیک کرد. در سوی دیگر نیز شاهد نزدیکی شیعیان عراق، 

های عراق ی این است که چطور سنیسوریه و لبنان هستیم. بر مبنای این شکاف، سؤال اصل
های سوری بیشتر احساس نزدیکی توانند در قالب عراق باقی بمانند در شرایطی که با سنیمی

که علویان سوریه احساس قرابت بیشتری با جنوب لبنان دارند تا دولت عراق؟ یا مثالً درحالی
خواهد داشت؟ به همین شکل دارند تا با کردها یا سنیان سوری، تداوم سوریه چگونه امکان 

وبیش کردها نیز چنین احساسی را نسبت به همدیگر و دگرهای خود دارند. این شرایط را کم
میلیون کرد  18توان به اردن که بیشتر جمعیت آن فلسطینی هستند یا ترکیه که چیزی در حدود می

ثباتی در نکته عجیب نه بی دارد، یا عربستان و دیگر کشورهای منطقه نیز تسری داد. در این راستا
 .(Xuequan, 2017: 1)خاورمیانه بلکه تداوم کشورهای برساخته بعد از جنگ جهانی اول است
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م و آن دهی ای را در کنار وضعیت داخلی ترکیه و عربستان سعودی قراراگر روندهای منطقه
شکارا آنیم، کلوژیک بازیگران اصلی در خاورمیانه ترکیب ای عمدتاً ایدئورا با رقابت منطقه

دهد. این ان میاحتمال تسری بحران به این دو بازیگر اصلی در خاورمیانه روند افزایشی را نش
رش ا گستتواند به شکل اعتراضات طبقه متوسط در ترکیه با میزانی از خشونت و یتسری می

صلی روی اار شود. در مورد عربستان نیز نگرانی پرورانه کردهای ترکیه آشکاقدامات هراس
ا بمیتی های پراکنده و گسترش اختالفات درون حاکهای وهابی تندرو به خشونتآوردن گروه

دیک به ات نزهمراهی بخشی از جامعه و درنتیجه بر هم خوردن تعادل سیستم سیاستی است که ثب
 ن وابسته بوده است. آصد سال گذشته عربستان به یک

ایه پای بر در این زمینه ترکیه بهترین مصداق است. این کشور به دلیل بازیگری منطقه
وع بر موض جای تمرکزایدئولوژی اخوانی، عمالً منافع اصلی خود در منطقه را نادیده گرفت و به

ی ای امروز براگری داد. نتیجه آن نیز وضعیت بغرنج منطقهکردها، اولویت را به گسترش اخوانی
ریه و سو کشور است. ازجمله اینکه برخالف منافع ترکیه، کردها نسبت گذشته در عراق این

ن ردستاپرسی اقلیم کرغم شکست نمادین پروژه همهاند و علیجایگاه بهتری به دست آورده
یز ارتش ود هستند. در مصر نهای دیگری برای تأمین منافع بلندمدت خها منتظر فرصتعراق، آن

و  نبه مصردوجا ها را برکنار کرد که نتیجه آن بحران در روابطیت مردم، اخوانیبا تمایل اکثر
 ن سعودیربستاعترکیه بود. به همین شکل ترکیه در بحران قطر در حال افزایش اختالف با محور 

 افزوده میانهعربی در سرتاسر خاور_و امارات متحده عربی است که این امر بر اختالفات ترکی
 است. 

تر ترکیه در عرصه داخلی به سمت گسترش اقتدارگرایی و دیگر و از آن مهم از سوی
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های گرایی ترکی و درنتیجه تنش بیشتر با کردها و احتمال شورشهای اجتماعی، رشد ملیشکاف
کند؛ که در هرگونه تحلیل وضعیت باید این نکته را در نظر گرفت. در این اجتماعی حرکت می

شدت به شخص اردوغان و آینده گفتمان وی که مبتنی گفت آینده ترکیه به توانراستا تقریباً می
واقع اگر کردهای عراق و سوریه طی چند سال اقتدارگرایی و انحصارگرایی است بستگی دارد. به

آینده ابتکار عمل بیشتری به دست آورند و دیگر رهبران حزب عدالت و توسعه نتوانند در سیاست 
ند سیاسی داخلی تغییری ایجاد کنند، ترکیه اردوغان کمتر باثبات همراه اردوغان و اصوالً رو

ای احتمال بیشتر در مورد ترکیه بروز اعتراضات خواهد بود. درنتیجه این روندهای داخلی و منطقه
 (. 49: 1396ها و کردها خواهد بود)ترابی، داخلی و اختالف و تنش در روابط ترک

ون ر دردر انتخابات محلی است که نشانگر افزایش شکاف شاهد دیگر این امر نتایج اخی
ر دردوغان ارچند هات محلی ترکیه باست. در انتخا ترکیه جامعه و احتمال بروز ناآرامی در آینده

 انبول وی استکلیت آرا و در همراهی با احزاب دیگر پیروز انتخابات شد، اما در دو شهر اصل
د و به ردار بوول شهها در استانباشاره است که اردوغان سال آنکارا بازنده انتخابات شد. الزم به

در  باخت یابی وی در ترکیه بوده است، به همین دلیلشکلی این شهر پایه اصلی آغاز قدرت
رد و ل آرا کابطا این امر وی بارها تهدید به جهیانتخابات این شهر برای وی نمادین است و درنت

ر ل آرا دواقع ابطاخابات ترکیه خواسته وی را عملی کرد. بههیئت عالی نظارت بر انت تیدرنها
روند  یخوبل بهبی کرد. این ابطاای مهم از وضعیت ترکیه ارزیاعنوان نشانهتوان بهاستانبول را می

ترین اقتدارگرایی، انحصارگرایی، گسترش شکاف اجتماعی و همچنین از دست رفتن مهم
به  توانیمینه م. در این زدهدمیرشد اقتصاد ترکیه را نشان دستاورد اردوغان یعنی وضعیت روبه 

ند چند سال و در ادامه رو 2018ر سال دعنوان نمونه آمارهای مراکز معتبر جهانی اشاره کرد. به
ماهه ر در سهدرصد از ارزش خود را از دست داد و اقتصاد این کشو 30گذشته لیر ترکیه حدود 

تر شد. جنگ تجاری ترکیه با آمریکا که عامل اصلی وچکحدود سه درصد ک 2018آخر سال 
های شخص اردوغان است، از عوامل اصلی سقوط ارزش پول ملی این کشور آن سیاست

، بیکاری در 2019ماهه منتهی به فوریه آید. بنابر اعالم منابع رسمی در ترکیه، در سهحساب میبه
 ر فاصلهدرکیه، تاست. بنابر گزارش مرکز آمار این کشور به باالترین نرخ در دهه گذشته رسیده 

. تعداد بیکاران ایش یافتافزدرصد  14.7نرخ بیکاری به  2019تا فوریه  2018های دسامبر ماه
 2018هزار نفر اعالم شد. در ماه اکتبر سال  700 میلیون و 4شده در ترکیه در این مدت حدود ثبت

(. Turkey Country Facts, 2019: 419- 418)درصد بود  25نرخ تورم در این کشور باالی 
 زند.هرحال این وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دورنمای خوبی برای ترکیه رقم نمیبه

آفرینی گسترده و وبیش وضعیت مشابهی دارد. ازجمله اینکه نقشعربستان سعودی نیز کم
ر یمن، عمالً تمرکز این کشور را بر خصوص دای بههای منطقهبازیگری عربستان در بحران

شدت تحت تأثیر مدت ظرفیت ملی آن را بهگفتمان جنگ قرار داده است؛ که این امر در میان
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کردن جنگ در این ور ا شعلهبدر یمن  ییغذاسلب امنیت سئول محتی عربستان » قرار خواهد داد.
این در شرایطی است که با توجه به   (.30: 1396ی، وردکانیان و خساریک آ«)استکشور داشته 

 های داخلی، عربستان نیازمند تمرکز بر مسائل و مشکالت داخلی و پرداختن به توسعهبحران
ترین مشکل این کشور در عرصه داخلی گیرکردن سیستم سیاسی آن ملی است. مهم جانبههمه

رسد عوامل به نظر می» درگذشته و نبود راهی برای تحول تاریخی آن به سیستمی امروزی است.
 «کنندتر و حتی موثرتر از عوامل مادی در این ثبات ایفای نقش میاجتماعی وهنجاری مستقل

خصوص با توجه به عملکرد محمد بن واقع این جاماندن از زمان، بهبه (.181: 1396)علیخانی، 
همچون ترور جمال خاشقچی  سلمان در انجام اصالحات اقتدارگرایانه و سریع و همچنین اقداماتی

عربستان را با بحرانی سیاسی  ادیزاحتمالخصوص از شهروندان شیعه، بههای گسترده بهو اعدام
ای سعودی دشوار خواهد کرد. از عنوان کشوری با پسوند قبیلهرا به مواجه خواهد کرد و تداوم آن

های عمومی، جمعیت رشد آگاهی های اجتماعی و درنتیجهتوان به انقالب شبکهدیگر دالیل می
جوان با نرخ بیکاری باال و درنهایت ساختار اقتصادی رانتی اشاره کرد. براساس آمارهای موجود، 

بر سی عربستان چیزی در حدود سیزده درصد بیکار دارد که البته این رقم در بین جوانان بالغ
. البته ساختار اقتصاد رانتی درصد است. یکی از علل این شرایط اقتصاد رانتی عربستان است

تاکنون کمک زیادی به ثبات سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی نموده است، اما همین ساختار 
شود. اقتصادی آن محسوب می_های تداوم و البته ضعف و ناکارآمدی سیستم سیاسییکی از پایه

داخته، اما خود یکی از علل بر این اساس ساختار اقتصاد سیاسی رانتی تنها بحران را به تعویق ان
 (.49: 1396شود)ترابی، مشکالت ساختاری و تعمیق بحران در عربستان سعودی محسوب می

یگری دی ددر کنار این مشکل ساختاری، مسئله وهابیت و نوع رابطه حکومت با آن مشکل ج
اشته ده دنبال را بها هم تداوم آل سعود ها با وهابیواقع پیوند تاریخی سعودیدر عربستان است. به

ابی ین وهبو هم احتماالً تداوم آن را در آینده مشکل خواهد کرد. مشکل اصلی شکاف عمیق 
توان به رسمی موردحمایت آل سعود و وهابیون خارج از حکومت است. در این زمینه می

ه اشار یبرالاختالفات بین وهابیت رسمی با وهابیت تکفیری و جهادی، جریان صحوه و جریان ل
یاسی ظام سنکرد. باید اشاره کرد که بخش مهمی از وهابیون ازجمله جریان جهادی باوری به 

ه همین دانند. بها میکار را نه در نزدیکی به حکومت بلکه در جهاد با سعودیعربستان ندارند و راه
ور از دبیان هالکه وبدلیل برخی نگرانی اصلی مقامات سعودی را نه لزوماً شیعیان نزدیک به ایران، 

مینه ن درزدانند. ضمن اینکه اصالحات اخیر در عربستاحکومت در اشکال جهادی و لیبرال می
بینی پیشلیرقابغتواند اختالف بین دولت و وهابیون را گسترش داده و بحرانی حقوق زنان نیز می

  (.16-21: 1396را ایجاد کند)قاسمی، 
ها در عربستان و فاصله بسیار بین قبایل و طوایف نهایت باید به شکاف بین شیعیان و سنی در

خصوص بر نزدیک به آل سعود با دیگران و اختالفات جدی درونی در قبایل و طوایف حاکم به
ای سر بحران جانشینی اخیر اشاره کرد. با عنایت به این شرایط داخلی و مسائل و مشکالت منطقه
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خصوص بحران داخلی مواجه شود. احتمال این امر بهرود که این کشور نیز با عربستان، انتظار می
با توجه به اقدامات و اصالحات ساختاری و البته نمادین محمد بن سلمان تشدید شده است. 

هرحال تجربه سایر کشورها نشان داده که اصالحات از باال و البته سریع ممکن است ابتکار عمل به
شده براساس شواهد موجود اصالحات انجامخصوص اینکه را از دست حکومت خارج کند؛ به

های قدرت در این کشور نیست و شکاف درون حکومتی رو به افزایش مورد تائید همه جریان
 (. 16-21: 1396است)قاسمی، 
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عیات واق های جهادی و تکفیری مطابق بادر شرایط کنونی شاید صحبت کردن از افول گروه
های مسلط حال تجربه خاورمیانه طی چند دهه گذشته نشان داده که گفتمانمنطقه نباشد. بااین

ایفا  شروند و در حاشیه سیاست نقگرایی پس از خالی شدن انرژی به کناری میهمچون ملی
 هایوهها مهیا شود. در مورد گرفرینی آنآکنند تا دوباره همچون امروز شرایط برای نقشمی

ر دراستا  ر اینتوان شرایط مشابهی را مشاهده کرد. دهای آینده میجهادی و تکفیری نیز در سال
فیری، های جهادی و تکگرایی سنی در قالب گروهخاورمیانه حداقل سه گفتمان مسلط از اسالم

ورد شود. در مهای از افول دیده میوهابی و اخوانی وجود دارند که در هر سه مورد نشانه
های وهابی روند مذکور روهخصوص داعش و همچنین گهای جهادی و تکفیری و بهوهگر

ه روزی کهایی آشکارتر است. این گروه با از دست دادن خالفت، سرزمین و تقریباً همه آن چیز
لی برای مخاطبان احتما کرد، عمالً بخشی از جذابیت خود راها نیرو جذب میبه دلیل آن

ه در ل پراکندتواند در ادامه به شکنمی ه این بدان معنا نیست که این گروهداده است. البتازدست
 یفا کندانقش  کشورهایی چون افغانستان، برخی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز یا یمن  و لیبی
وج انند به بتوا و گهگاه عملیات تروریستی کوچک یا بزرگی را رهبری کند، اما بعید است دوباره

تکه شدن هتک این حالبا  هایی از عراق و سوریه بازگردند.مان تسلط بر بخشقدرت خود در ز
 . (Ardemagni, 2018: 65) است فارس جیخل یهاقدرت یبرا یتیخطر امن کی من،ی تیحاکم

ها کمتر از گذشته خورده آنزیاد در سطح گفتمانی نیز ره پیموده و شکستاحتمالهمچنین به
عراق و  کارانه داعش دربرای هواداران احتمالی جذاب خواهد بود. ضمن اینکه اقدامات جنایت

ان وادارهای تکفیری و جهادی برای نسبتی از ههای گروهسوریه از جذابیت افکار و اندیشه
د واهد کریدا خپاحتمالی خواهد کاست. بر این اساس احتماالً داعش نیز شرایطی همچون القاعده 

 (.50: 1396و در حاشیه سیاست و قدرت در خاورمیانه باقی خواهد ماند)ترابی، 
عنوان رهبر جریان اخوانی خود در مورد اسالم اخوانی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. ترکیه به

کردن جامعه، اعتراضات طبقه متوسط و همچنین  در مسیر اقتدارگرایی، ایجاد شکاف و دوقطبی
توان گفت حزب عدالت و توسعه به رهبری واقع میاحتمال تنش بیشتر با کردها قرار دارد. به
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که طی نزدیک به دو دهه اردوغان در حال نابود کردن تمامی دستاوردی اقتصادی و سیاسی است 
(. ازجمله اینکه ترکیه به رهبری این Ulgen, 2013: 1گذشته برای ترکیه به ارمغان آورده بود)

تنها در سطح منطقه بلکه از سوی خواه بود، که نهحزب در حال ارائه مدلی دموکراتیک و توسعه
حال شد. بااینعنوان مدلی مطلوب برای سایر کشورهای اسالمی معرفی میشورهای غربی بهک

جایی رسانده که حتی در حزب تداوم در نابود کردن دستاورد به نفع اقتدارگرایی، کار را به
ها را نیز تصفیه شوند و البته اردوغان آنعدالت و توسعه برخی اعضا و رهبران اصلی معترض می

خصوص جذب آرا مردمی تالش ها و بهاست. ضمن اینکه اردوغان برای پوشش ضعفکرده 
کردی در -گری را پیوند زند که نتیجه اولیه آن گسترش شکاف ترکیگرایی و اخوانینموده ملی

ها ترکیه بوده است. در منطقه نیز جریان اخوانی وضعیت بهتری از ترکیه ندارد. در مصر اخوانی
انگاشتند، بعد از یک شده میریاست جمهوری را برده بودند و بازی را تمام که به رهبری مرسی

سال درنتیجه نزدیکی ارتش و بخش مهمی از مردم قدرت را از دست دادند و مرسی در همان 
دادگاهی که برای مبارک تدارک دیده بود به خیانت به کشور محکوم شد. از سوی دیگر قطر 

های منطقه است، خود در محاصره کشورهای عربی به رهبری هم که حامی مالی اصلی اخوانی
 (.Barkey, 2016عربستان قرار دارد)

داشتن نهای مشابه سنی رسد مشکل اصلی جریان اخوانی و اصوالً جریاندرنهایت به نظر می
 ت آوردنها در به دسامعه است، به همین دلیل هرگونه پیروزی آنالگویی کارآمد برای اداره ج

ها و ها، اخوانیاند که وهابیهرحال این موارد نشان دادهقدرت عمالً آغاز زوال را به دنبال دارد. به
وذ درت و نفمدت از میزان قاند، درنتیجه در میانبودهها در ارائه الگوی از حکومت ناکام جهادی

 توان گفت همچنان که درگذشتهواقع میسیاست خاورمیانه کاسته خواهد شد. به ها درآن
اشد و برآمد دهنده الگوی کاعربیسم در مصر جمال عبدالناصر و عراق صدام نتوانست ارائهپان

های نجریا طی چند دهه درنهایت افول گفتمانی داشت، شرایط مشابهی در سالیان آینده برای
 (.51: 1396ترابی، )مذکور رخ خواهد داد

 
 نگاه استراتژیک آمریکا و اروپا نسبت به خاورمیانهتحول در  -5

کاهش اهمیت استراتژیک نفت برای آمریکا باعث تحول در نگاه استراتژیک این کشور 
واقع برخالف دوران جنگ سرد نفت خاورمیانه دیگر اهمیت نسبت به خاورمیانه شده است. به

ی آمریکا ندارد. در آن دوران آمریکا برای احیای اقتصاد جهانی و ارائه استراتژیک گذشته را برا
به همین دلیل با  ؛الگوی موفق از نظام لیبرال دموکراسی نیاز شدیدی به نفت خاورمیانه داشت

مثابه تهاجم به منافع بنیادین را بهاعالن خاورمیانه جزو مناطق حیاتی و امنیتی، هرگونه تهاجم به آن 
وبیش با اشکال معرفی نمود که با پاسخ نظامی مواجه خواهد شد. این استراتژی کمآمریکا 

های آمریکا در توان در دخالتمختلف تا پایان دوران بوش ادامه پیدا کرد که اوج آن را می

http://foreignpolicy.com/author/sinan-ulgen/
http://foreignpolicy.com/author/sinan-ulgen/
http://foreignpolicy.com/author/henri-j-barkey/
http://foreignpolicy.com/author/henri-j-barkey/
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 2003و  2001های جنگ عراق علیه ایران، عراق علیه کویت، اشغال افغانستان و عراق در سال
ترین امروز شرایط فوق به شکل بنیادین تغییر کرده و آمریکا خود از بزرگ مشاهده کرد. اما

دارندگان نفت و گاز جهان است. علت این امر را باید در اقتصادی شدن استخراج نفت و گاز 
مثابه رقیب خود نگاه شیل یافت که باعث شده آمریکا حتی نفت و گاز خاورمیانه را به

علت دیگر این امر در تولید گسترده نفت برخی کشورهای عضو  .(Springborg, 2016: 2-7)کند
اوپک همچون عربستان سعودی و عراق و تولید اعضای غیراوپکی همچون روسیه است که بازار 

کشورهای  ،برعکس گذشتهو این امر امروزه در بازار نفت  جهیاند. درنتنفت را اشباع کرده
کننده دارند و اصطالحاً بازار نفت رهای عرضهنسبت به کشو یزنی بیشترمتقاضی قدرت چانه
ها روند بحران ریاند بازار نفت کمتر تحت تأثهرحال همه این موارد باعث شدهتقاضامحور است. به

خیزی عنوان نمونه وضعیت بحرانی در کشورهای نفتداشته باشد. بهدر قیمت شدید افزایشی 
چندانی در  ریهمچنین تحریم کامل نفتی ایران تأثچون ونزوئال و لیبی و تا همین اواخر عراق و 

خیر . این در شرایطی است که درگذشته بحران در یکی از کشورهای نفتنداشته استقیمت نفت 
 (.Fattouh, Economou, 2019: 18-9)کردیبحران نفتی ایجاد م

 یر نگاهتغی با توجه به این شرایط باید کاهش ارزش استراتژیک نفت خاورمیانه و درنتیجه
ز زمان که ا استراتژیک آمریکا در قبال منطقه را روندی ساختاری و استراتژیک در نظر گرفت

ولت دپنداشت  احتمال فراوان در ادامه تداوم خواهد یافت. در این راستا نبایداوباما آغاز و به
ر تداوم منطقه د واقع نگاه دولت ترامپ بهترامپ تغییری بنیادین در این روند ایجاد خواهد کرد. به

ما است؛ ک تصادیبرداری منافع اقسیاست کالن آمریکا قرار دارد و دولت وی تنها به دنبال بهره
د. اشاره ش که در سخنرانی وی در عربستان نیز بر عدم تعهد جدی آمریکا نسبت به خاورمیانهاین

وماً ها و نه لزیت بحراناحتمال فراوان سیاست آمریکا در خاورمیانه در راستای مدیربنابراین به
ی ها در خاورمیانه منافع اقتصادهرحال تداوم بحرانها طراحی و اجرا خواهد شد. بهوفصل آنحل

(. Springborg, 2016: 2-7)ش تسلیحاتی را تأمین خواهد کردخصوص در عرصه فروآمریکا به
هد نه نخوارمیادهای خاوالبته این بدان معنا نیست که آمریکا دیگر دخالتی در روندها و رویدا

فت نداشت و یا اینکه از حضور نظامی آن کاسته خواهد شد؛ مسئله اصلی کاهش اهمیت 
ع خود ای منافراست خاورمیانه برای آمریکا و دست بازتر این کشور برای بازی با تحوالت منطقه در

ایش ر افزامبا کمترین میزان هزینه و کسب منافع اقتصادی است. ضمن اینکه علت دیگر این 
محور  کا براهمیت شرق آسیا برای آمریکا به دلیل ظهور چین و استراتژی نگاه به شرق آمری

ه کاست سیاست دربرگیری یا تعامل اقتصادی و مهار نظامی است که از اولویت خاورمیانه
 (.Springborg, 2016: 7است)

یل داشتن انرژی و از آن انداز دیگری، خاورمیانه به دلاما درست برعکس آمریکا و از چشم
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ای است. نکته اول اینکه تر نزدیکی جغرافیایی برای کشورهایی اروپایی دارای اهمیت فزایندهمهم
خاورمیانه نزدیک به اروپاست، بنابراین مشکالت موجود در خاورمیانه منافع و امنیت کشورهای 

ثبات دگان از کشورهای بیکند. شاهد این موضوع مهاجرت گسترده پناهناروپایی را تهدید می
ها تهدیدزا باشد. در این تواند در ابعاد مختلف برای آنخاورمیانه به اروپا است که این امر می

ها به تروریسم است. های دوم و سوم آنزمینه نگرانی کشورهای اروپایی تمایل مهاجران و یا نسل
باشد که بسیاری از ن در بلندمدت میای مسیحی به مسلمانگرانی بعدی تغییر چهره اروپا از قاره

 هااند. درنهایت به دلیل همین نزدیکی تروریستگران غربی بارها نسبت به آن هشدار دادهتحلیل
تر به اروپا دسترسی دارند، که این امر در کنار نگرانی از روسیه در صدر تهدیدات تر و آسانسریع

گر به موضوع امنیت انرژی اختصاص دارد. در این امنیتی کشورهای اروپایی قرار دارد. نکته دی
عنوان عاملی خصوص گاز خاورمیانه را بهزمینه تردیدی نیست که کشورهای اروپایی نفت و به

خصوص با توجه کنند. این امر بهبرای ارتقاء امنیت انرژی و کاهش وابستگی به روسیه ارزیابی می
های لبنان و فلسطین اشغالی و همچنین سیاست های شرق مدیترانه،به کشف گاز و نفت در آب

هرحال برخالف آمریکا، کشورهای تهاجمی روسیه در شرق اروپا اهمیت بیشتری یافته است. به
پذیر هستند و همچون دوران جنگ سرد خاورمیانه برای شدت در حوزه انرژی آسیباروپایی به

خصوص فرانسه و انگلستان به وپایی بهها اهمیت فراوان دارد. ضمن اینکه برخی کشورهای ارآن
در خاورمیانه دنبال منافع اقتصادی در منطقه هستند. این دو کشور به دلیل داشتن نفوذ تاریخی 

خیز عربی را به دست آورند. البته در کنند سهم بیشتری از منافع اقتصادی کشورهای نفتتالش می
تحادیه اروپا برای نزدیکی به کشورهای عرب جایگاه مقایسه تمایل انگلستان به دلیل خروج از ا

وزیر انگلستان به منطقه و فارس بیشتر است. شاهد این موضوع سفرهای متعدد نخستحاشیه خلیج
 .(Bayır, 2016: 11- 13)باشدایجاد پایگاه نظامی در بحرین بعد از چند دهه می

سوی  یانه، به اختالفات در دونکته دیگر اینکه این دو نگاه متفاوت اما موازی در قبال خاورم
کالن در  آتالنتیک دامن زده است. ازجمله اینکه کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر استراتژی

خاورمیانه و موضوعات و کشورهای مختلف ازجمله ایران و عربستان اختالف دارند. قبال 
مدت ی اقتصادی و کوتاهکشورهایی اروپایی بر این باورند که آمریکا به رهبری ترامپ تنها نگاه

گیرد. کشورهای اروپایی نزدیکی به خاورمیانه دارد و مالحظات راهبردی بلندمدت را نادیده می
فشار قرار دادن ایران و تالش برای ناکام گذاشتن برجام را سیاست آمریکا به عربستان، تحت

داشت. به همین شکل باری به دنبال خواهد دانند که در بلندمدت پیامدهای فاجعه غلطی می
های جدی در مورد گسترش اختالفات ایران و عربستان و حمایت کشورهای اروپایی نگرانی

ها خارج شدن اوضاع از کنترل و آغاز جنگی آمریکا از ائتالف عربی و اسرائیلی دارند. نگرانی آن
گسترش  احتماالًو ثباتی بازار نفت ناخواسته بین ایران و عربستان است که ازجمله عواقب آن بی
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 .(Bayır, 2016: 11- 13)گسترده به اروپا خواهد بودخاورمیانه و سیل مهاجران  کلبهجنگ 
 

 های داخلي اسرائیلتشدید بحران -6
که  است واقعیت این است که اسرائیل در سطح داخلی با بحرانی عمیق و ساختاری مواجه

ر این ئیل دترین مشکل اسراجه سازد. مهمتواند امنیت وجودی آن را با تهدیداتی جدی موامی
هایی که از اروپایی شرقی خصوص آنزمینه ترکیب جمعیتی آن و گرایش بیشتر شهروندان به

 واقع این شهروندان وضعیت خوبراستی و حزب لیکود است. بههای دستاند به سیاستآمده
های نجینظرس دانند. بر اساسسازی میامروز خود را در قربانی کردن فلسطینیان و تداوم شهرک

ه کافته یراستی در بین شهروندان اسرائیلی رواج بیشتری های دستموجود، گرایش به سیاست
زب کست حهای پیاپی حزب لیکود در ائتالف با احزاب تندروتر و شنتیجه اولیه آن پیروزی

ندرو تاحزاب  تمایل به که دیگر نشان داد بارکیکارگر است. نتایج اخیر انتخابات در اسرائیل نیز 
ل حزب سرائیادر این کشور در حال نهادینه شدن است. الزم به اشاره است در انتخابات اخیر 

آبی و سفید  یگرارو چپکرسی در پارلمان اسرائیل کسب کرد، در مقابل اتحاد میانه 36لیکود 
ی خود را دولت ائتالف دخواهینتانیاهو م گرا و مذهبی کهکرسی به دست آورد. احزاب راست 35

واهند نفری اسرائیل خ 120کرسی در پارلمان  65ها تشکیل دهد درمجموع دارای با حمایت آن
 روانهیم یگراپچفعلی کافی است. اپوزیسیون  ریوزبود که این تعداد برای ادامه حکومت نخست

د تانیاهو رکوبات، ناین انتخا جهیکرسی در پارلمان حساب کند. درنت 55روی  تواندیحداکثر م
رائیل گرا همچنان در اساسرائیل را از آن خود کرد و نشان داد راست یریوزپنج دوره نخست

 (. Israel election: , 2019: 1شانس تداوم در قدرت ماندن را در آینده دارند)
 داومراستی نتانیاهو همچون ادامه محاصره غزه و تهای دستبر پایه این امر سیاست

ه بوالن جالمقدس و تالش برای الحاق سازی در مناطق اشغالی، انتقال پایتخت به بیتشهرک
کثریت اتمایل  اصلی اسرائیل را نباید تنها تمایل شخص نتانیاهو و یا حزب وی ارزیابی کرد؛ مسئله

 داده رم قرارنمنیت جامعه به تندروی است که عمالً اسرائیل را در بدترین شرایط تاریخی از حیث ا
 است. 

مر ه این اکتند جانبه مواجه هسدر کنار این اعراب ساکن اسرائیل نیز هرروزه با تبعیضی همه
هم در کشوری که مدعی دموکراسی است نموده ها را تبدیل به شهروندان درجه دوم آنعمالً آن

ای امعهشدن به جو تبدیل بیشتر  است. بنابراین اسرائیل در داخل با دو روند تمایل به تندروی
ار ژادی قرعیض نگیری و تکامل سیستمی مبتنی بر تبها و درنتیجه شکلدوپاره بین اعراب و یهودی

ا با رت آن نسبی این کشور را از بین خواهد برد و امنی یدارد؛ که در بلندمدت دستاوردها
 .(Challenges to Democracy and Social Cohesion, 2016: 1-5)تهدیداتی عمیق مواجه خواهد ساخت
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ل و رائیاین شرایط بغرنج شامل روندهای تهدیدزا همچون کاهش تمایل به مهاجرت به اس
 ستیزی در سطح جهان، به رسمیت شناختنستیزی و صهیونیسمرشد مهاجرت منفی، رشد یهود

لل مهای وابسته به ها در سازمانفلسطین توسط مجالس کشورهای اروپایی، موفقیت فلسطینی
 میزبان دیگر ها در غزه، کرانه باختری، اردن و کشورهایهایت رشد جمعیت فلسطینیمتحد و درن

ئیل بر اسرا شود که ترکیب جمعیتی فلسطین اشغالی و محیط اطراف آن را به ضررها میفلسطینی
سازی و راستی نتانیاهو ازجمله تداوم شهرکهای دستهم زده است. همچنین تداوم سیاست

 ه رهبریبریکا فاع از این کشور را مشکل کرده که برای اولین بار دولت آممحاصره غزه چنان د
انتظار جان ابلغیرق اوباما قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو نکرد. همچنین در اظهاراتی

د عرفی کرمژادی کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا رژیم اسرائیل را رژیمی مبتنی بر تبعیض ن
جه نتی ند.کتخاب د که این کشور باید بین یهودی بودن و دموکراتیک بودن یکی را انو اعالن نمو

ی در ستیزی و حتی یهودستیزراستی اسرائیل در رشد مجدد صهیونیسمهای دستدیگر سیاست
یش افزا شود که عمدتاً ناشی از انقالب ارتباطات و اطالعات واروپا و آمریکا دیده می

د که المللی اشاره کرهای مختلف بیننظرسنجیبه توان در این زمینه میهای عمومی است. آگاهی
ه رائه گردیداو آمارهایی نیز  شده ر جهان معرفینفورترین کشوعنوان مها اسرائیل بهبر اساس آن

 .(Anti-Semitic incidents in UK see sharp rise, 2016)است 
 

 2019در غرب   تمایالت ضد صهیونیستی
 تمایالت ضد صهیونیستی نام کشور

 درصد29 اسپانیا
 درصد 37 فرانسه
 درصد 27 آلمان

 درصد 8 انگلستان
 درصد 9 آمریکا
 درصد 21 پرتغال
 درصد 20 ایتالیا

http://global100.adl.org/#map/asia 
 

 هاستیزی را در قارهاشاره کرد که میزان صهیونیسم 100توان به آمار سایت گلوبالهمچنین می
یر است که این سایت به شرح ز 2019دهد. آمار سال و مناطق مختلف جهان موردسنجش قرار می

 ستیزی در سطح جهان است.دهنده افزایش صهیونیسمنشان
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 2019  تمایالت ضد صهیونیستی
 تمایالت ضد صهیونیستی قاره یا مناطق

 درصد 19 آمریکا
 درصد 22 آسیا

 درصد 14 اقیانوسیه
 درصد 24 غربیاروپای 

 در صد 74 خاورمیانه و شمال آفریقا
 در صد 23 آفریقای زیرصحرا

 درصد 34 اروپای شرقی
http://global100.adl.org/#map 

 که این اند به شکلیای به سود اسرائیل بودهبا توجه به این شرایط هرچند روندهای منطقه
یران لیه اعاسرائیلی _از ائتالف عربیرژیم دیگر در اولویت مسائل عربی قرار ندارد و حتی 

در  حال روندهای درون فلسطین اشغالی افت شدید امنیت نرم این کشورشود، بااینصحبت می
سبت به شور نکدهند. همین امر باعث شده که بسیاری از نخبگان این سالیان آینده را نشان می

رائیل گرایش به تندروی در اس رسدحال به نظر میتهدیدات رو به گسترش هشدار دهند، بااین
ور با ین کشاامروزی روندی ساختاری و نهادینه است؛ امری که در آینده تأمین امنیت را در 

 مشکالتی جدی مواجه خواهد کرد.
 

 گیرینتیجه
ای هدف مقاله حاضر شناخت و فهم روندهای مسلط در خاورمیانه و تبین وضعیت نظم منطقه

به همین دلیل تالش شد تا بر اساس شناخت و فهم کیفی روندهای در این منطقه بحرانی بود. 
ثباتی فزاینده در کشورهای طلبی کردها، احتمالی بیمسلط ازجمله فرایند خودمختاری و تجزیه

گرای سنی، های اسالمثباتی در ترکیه و عربستان، تحلیل حال و آینده گروهمنطقه ازجمله بی
انداز بین سیاست خارجی کشورهای غربی در قبال منطقه، چشمت بررسی وضعیت داخلی اسرائیل و

پژوهی مبتنی بر تحلیل کیفی خاورمیانه روشن گردد. برای تحقق هدف فوق نیز از روش آینده
پژوهی تمرکز بر تحلیل و برداشت از ابعاد، سطوح، شود در آیندهاستفاده شد که در آن تالش می

ها باشد، تا بتوان با احتمال بیشتری در مورد آینده احتمالی بازیگران، منافع و روندها و رویداد
پژوهی کیفی و تمرکز بر روندها و رویدادها فوق نشانگر سخن گفت. نتیجه کاربست روش آینده

خاورمیانه امروزی درگیر مسائل و مشکالت ساختاری و نهادینه است؛ ضعف در  این است که
صد سال، تنوع هویت پیکو به مدت یکی سایکسسازی، تداوم نظم اجبارسازی و دولتملت
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های های متنوع از اسالم، بازیگری ایدئولوژیک و استراتژیک قدرتقومی و مذهبی و خوانش
ای و تداوم اسرائیل بر پایه زور عریان، های فرامنطقهمحور قدرتای، بازیگری منافعمنطقه

فته در حال انفجار منطقه و فروپاشی نظم رهمترین مشکالت کنونی خاورمیانه هستند که رویمهم
تر از ثباتای بیشود در سالیان آینده شاهد خاورمیانهبینی میگذشته هستند. بر این اساس پیش

ها با گیری کشورهای جدید و جدال آنطلبی، شکلگرایی، تجزیهگذشته با محوریت رشد ملی
ای با افزایش احتمال تسری بحران به نطقههای مبازیگران مسلط، تداوم رقابت ایدئولوژیک قدرت

احتمال ای بههای بزرگ در منطقه باشیم. در چنین خاورمیانهمحور قدرتها و بازیگری منفعتآن
بیش از گذشته مسلط خواهد بود و کمتر  یفراوان گفتمان جنگ و خشونت همچنان و حت

ت را برقرار کند. نکته مهم در ملتی خواهد توانست در سرتاسر سرزمین خود امنیت و ثبادولت
ها بر دادن به آنثباتی، شناخت و فهم روندهای فعلی و آتی، تالش برای شکلبی چنین خاورمیانه

ای اساس منافع ملی و عمل کردن بر پایه منطق استراتژیک است. ضمن اینکه در چنین خاورمیانه
شد و گفتمانی فراگیر از ضروریات حفظ و گسترش انسجام و وحدت ملی بر پایه اقتصادی رو به ر

ها و نگرانی کشورهای اروپایی در قبال خاورمیانه، بقا است. از سوی دیگر با توجه به منافع، ارزش
ها روندهای موجود را به سمت ثبات منطقه و منافع ملی هدایت کرد و از توان در تعامل با آنمی

 نقش منفی سایر بازیگران جهانی کاست. 
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