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  چکیده
 منطقه در ایران سیاسی انزواي راستاي در همواره اخیر سال چند در عربی کشورهاي اقدامات

 از ممانعـت  بـراي  سـتیزانه  ایران و امنیتی امی،نظ ماهیت بااي   پروژه عربی، است. ناتوي بوده
 پیمان همچون ایرانی ضد پیشینهاي  طرح تداوم در و منطقه در ایران مشروع نفوذ گسترش

 کـه  است )R.D.F( سریع واکنش نیروي و صحرا سپر عملیاتی ترکیب و ریگان دکترین ،2+6
 از اسالمی بیداري پیامدهاي از عربی مرتجع کشورهاي ترس. کند می دنبال منطقه در آمریکا

 و منطقه در نیابتیهاي  جنگ وقوع سیاسی،هاي  درگیري و تعارضات برخی وقوع م،2011 سال
 عربسـتان  نظیـر  عربـی  مرتجـع  کشـورهاي  که است شده باعث مقاومت، محورهاي  پیروزي
 ییآمریکـا  آن ایـده  باشند کـه  داشته طرح این کردن اجرایی براي بیشتري انگیزه سعودي،

 است ژئوپلیتیکی تهدید یک چیز هر از بیش ایران صهیونیستی، رژیم و آمریکا دید از. است
 اصـلی  وظیفـه  عمالً طرح، این براساس کرد. فراهم »ژئوپلیتیکی پاسخ« یک آن براي باید که

 در عربـی  ناتوي شود. می واگذار آمریکا اي منطقه متحدان و محلی بازیگران به ایران با مقابله
 و سو یک از غربی ناتوي با همکاري داشت: خواهد محور دو عملیاتی حوزه در تشکیل، ورتص

در . دیگـر  سـوي  از اعتراضی رفتارهاي سرکوب براي عضو کشورهاي داخلی امور در مداخله
هاي عمده پـیش روي   تالش شده است تا موانع و چالش و تحلیلی توصیفی روش با این مقاله

 لیل کند.این طرح را بررسی و تح
  

  واژگان کلیدي
  سعودي. عربستان هراسی، ایران آمریکا، ایران، اسالمی جمهوري آسیا، غرب عربی، ناتوي

                                                                                                                                         
 یبهشت دیالملل دانشگاه شهنیروابط ب يدکتر يدانشجو 

 21ـ 52؛ صفحات 1397بهار ، 73، پیاپی 1، شماره نوزدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  قدمهم
 از جهـانی  بـزرگ هـاي   قـدرت  استراتژي و سیاسی تحوالت در همواره آسیا غرب منطقه
 لحـاظ  به آسیا غرب منطقه روزافزون اهمیت. است بوده برخوردار فراوانی اهمیت و نقش

 ایـاالت  ویـژه  بـه  جهـانی هاي  قدرت استراتژي وها   دیدگاه در ژئواستراتژیک و استراتژیک
 جمهـوري  میـان،  این در. است آشکار و بدیهی امري گذشته،هاي  دهه در آمریکا متحده
 هـاي  عرصـه  در بازیگري مؤثر هاي ظرفیت با اي منطقه قدرت یک عنوان به ایران اسالمی

 بـر  گـذاري تأثیر   دنبـال  بـه  الملل، بین روابط هاي دگرگونی از ياثرپذیر ضمن المللی، بین
 داخل انرژي عظیم منابع متمایز، و وسیع جغرافیاي. باشد می موجود ساختارهاي و روابط

 عمـق  ایـدئولوژیکی،  انسجام مستعد، و جوان جمعیتی ساختار کیفیت و ترکیب اطراف، و
 متقابـل  اتتـأثیر  بـا  ژئوپلیتیک فرد همنحصرب موقعیت فرهنگی، نفوذ حوزه گستردگی و

 المللی بین فضاي در ایران شاخص هاي ویژگی جمله از اي، منطقه تحوالت بر استراتژیکی
 و عربـی  کشـورهاي  و فـارس  خلـیج  به جنوب از که ایران ژئواستراتژیکی موقعیت. است

 ن،افغانسـتا  پاکسـتان،  کشـورهاي  با شرق شمال و شرق از فارس، خلیج حاشیه مسلمان
 سـوریه،  عـراق،  بـا  غـرب  شـمال  و غرب ناحیه از و ترکمنستان و ازبکستان تاجیکستان،

 بـا  بـازیگري  بالقوه کشور و توان این قدرت بر است همسایه آذربایجان جمهوري ترکیه و
منطقـه   کـه  اسـالمی  تمـدن  گسـترده  حوزه. است افزوده منطقه معادالت  عرصه در نفوذ

 از کـه  ایرانی تمدن گسترة نیز و دارد نفوذ تحت را بیغر جنوب آسیاي منطقه از وسیعی
 اسـت،  داده قـرار  تأثیر تحت را خود غرب شمال و غرب از مناطقی تا شرق شمال و شرق

 خـود  کردن مطرح و ها فرصت از برداري بهره راستاي در اسالمی ایران توان و پتانسیل بر
  افزاید. می منطقه هژمون قدرت عنوان به

هـاي   شکسـت  و نوظهـور  قـدرت  ایـن  مقابل در و غرب آمریکا واکنش اوصاف، این با
 سـطح  در ایـران  آفرینـی  نقش از جلوگیري براي تالش آن، و عملکردها   سیاست از ناشی

 و فـارس  خلـیج  منطقـه  سـطح  در کشور این نفوذ و قدرت مقابل در مانع ایجاد و منطقه
 و جویانـه  مداخلـه  اتاقـدام  وهـا    از سیاسـت  وسـیعی  طیـف  کـه  اسـت  بـوده  آسیا غرب
 عـراق  رژیـم  از پشتیبانی طبس، ایران، رویدادهاي  دارایی کردن بلوکه نظیر طلبانه، سلطه

هـاي   کـاربري  با تکنولوژي صدور ممنوعیت و افزار جنگ فروش تحریم تحمیلی، جنگ در
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 بـراي  کوشش ایران، مسافربري هواپیماي به حمله فارس، خلیج در نظامی حضور دوگانه،
 متهم کردن ایران به اتهامات متعـدد  دوجانبه، مهار سیاست پیگیري ایران، کردن منزوي
ــتیبانی (چــون ــض و تروریســم از پش ــوق نق ــراي کوشــش و بشــر حق ــتیابی ب ــه دس  ب
 منطقـه  سطح در گري چالش اي، هسته افزار جنگ ویژه به و جمعی کشتار افزارهاي جنگ

 نظـام  بـه  عنـاوینی  و القـاب  )، دادن...و کشـور  ایـن  پیمانـان  هم و آمریکا منافع تهدید و
 و یـاغی  و خودسـر  دولت شرارت، محور افراطی، بنیادگرایی چون ایران اسالمی جمهوري

 ،1835( امنیـت  شـوراي  چهارگانـه  هاي قطعنامه صدور زمینه در کوشش همه، از تر مهم
 بـا  نیز اکنون) 8:1388اطاعت، ( گیرد. میدربر را... و ایران ضد بر) 1747 ،1737 ،1803

 هـایی  طـرح  قالـب  در ایـران  قدرت تضعیف و تخفیف در جهتها   سیاست همان پیگیري
 عربسـتان  سرکردگی به »اسالمی واحد ارتش« اصطالح به تشکیل و عربی ناتوي همچون
 جهانی واي   منطقه امنیت و صلح علیه تهدیدي را ایران کوشد می ستیزي ایران و سعودي
   کنند. معرفی
 »انقالبـی  کشور« یک منزله اسالمی ایران به جمهوري اش، غربی متحدان و ریکاآم نگاه از
 غربـی  ضـد هاي  رژیم استقرار و منطقههاي  حکومت سرنگونی براي تالش در دهه سه از بیش
 نـه  سـتیز  غرب اسالمیهاي  جنبش بخش الهام ،»شیعی کشور« یک عنوان به همچنین. است
 کشــور« یــک عنــوان بــه اینکــه تــر مهــم و اســت جهــان سرتاســر در بلکــه منطقــه در تنهــا

 گـرفتن  خـدمت  بـه  طریـق  ازاي   منطقـه هـاي   موازنـه  زدن بـرهم  در سعی ،»تجدیدنظرطلب
 صهیونیسـتی،  رژیم علیه اسالمی جهاد سازمان واهللا     حزب حماس، مانند نظامی شبههاي  گروه
 ماننـد  نیروهـایی  رانایـ  اسـالمی  جمهـوري  آمریکـا،  دیـد  از. دارد متحدانش و متحده ایاالت
 گسـترش  ضـمن  تـا  دارد نیروهـا  این تقویت در سعی و کرده ایجاد عراق در را لبناناهللا     حزب

 بـه . کنـد  عمـل  نیـز  کشـور  ایـن  در قوي فشاري اهرم عنوان به ایران، اسالمی انقالب اندیشه
 از یکـی  تیح و است کرده نگرانی ابراز شدت به عراق در ایران دخالت از آمریکا خاطر، همین
 از آمریکـا  خـروج  از پـس  ایران نفوذ را عراق در نظامی نیروهاي حفظ براي خود تالش دالیل
  )623- 624:1390محسنی، صالح،( کرد. می اعالم کشور این

 راسـتاي  در منطقـه  در سـعودي  عربستان اهرم از هستند تالش در آمریکایی مقامات
 شـوراي  عضـو  کشـورهاي  سـایر  و يسـعود  عربسـتان  که چرا کنند استفاده خود اهداف
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 عـراق، ( آسـیا  غـرب هـاي   بحـران  در درگیـر  کشورهاي دیگر از نیز فارس خلیج همکاري
 بـا  رقابـت  در کشـورها  این در آنهاهاي  برنامه وها   سیاست که باشند می ...)و یمن سوریه،

) گـاز  و نفـت ( سرشـار  منـابع  از کشـورها  ایـن . اسـت  ایـران  اسـالمی  اقدامات جمهوري
 یافتـه  توسـعه  و صـنعتی  کشـورهاي  سـایر  و آمریکا با مستحکمی مناسبات و رخوردارندب

 ســایر و آمریکــا از را پیشــرفته تســلیحات از هنگفتــی حجــم ســاالنه، همچنــین. دارنــد
 جمهـوري  تهدیـد  از جلـوگیري  پـی  در هسـتند  مـدعی  و کنند می وارد غربی کشورهاي
 مبنـاي  واقـع،  در. باشـند  مـی  فـارس  جخلـی  و آسـیا  غرب منطقه سطح در ایران اسالمی

 اسـالمی  جمهـوري  بـا  آن عضو کشورهاي ضدیت فارس، خلیج همکاري شوراي سیسأت
 در و همکـاري  شـوراي  عضـو  کشـورهاي  بالقوه تهدید میزان له،ئمس همین و بوده ایران

 دیـد  از. کننـد  مـی  آشـکار  را ایـران  اسـالمی  جمهـوري  براي سعودي عربستان آنها سأر
 باعـث  بغـداد  در ایـران  نفوذ تحت شیعی دولت تثبیت و عراق از آمریکا خروجها   سعودي

 تغییـر  بـه  امـر  این و نکند عمل ایران نفوذ مقابل در حائل عنوان به دیگر آمریکا شود می
 عـراق،  از آمریکـا  خـروج  از پسها   سعودي اساس، براین. انجامد میاي   منطقه قواي توازن

  .دادند افزایش سنیهاي  گروه از را خود حمایت
 ،»آمریکـا ـ  ایـران  ادراك سـوء « کتـاب  از فصـلی  در تی.اي.ام ارشد تحلیلگر »تیرمن جان«
 در ایرانـی  هژمـونی  در شـدن  قربانی نگران سعودي، عربستان ویژه به و اعراب که است معتقد
 رتفسـی  گونـه  ایـن  را ایـران  خـارجی  سیاست قبال در اعراب واکنش» تیرمن. «هستند منطقه

 از و اسـت  منطقـه  در هژمونی کسب دنبال به زور با ایران کنند می احساس اعراب که کند می
 برداشـت،  ایـن . شـود  مـی  نیـابتی هـاي   جنـگ  تقویت و منطقه در ناامنی به منجر طریق این

 هژمـونی  قـدرت . دارد منطقه در هژمون قدرت جایگاه کسب در رقابت نوعی وجود از حکایت
هـا    ایرانی دیگر، سوي در و هستند آن مدعی سعودي عربستان رهبري به راباع سو یک از که
 سـعودي  عربسـتان  و ایـران  رقابـت  واقعی موضوع قدرت، در رقابت چه اگر روند می آن پی در

 تحـت  از نگرانـی  بـه  سیاسی روانشناسی زاویه از اعراب سیاسی فهم از مهمی بخش اما است،
 در اعـراب  سیاسـی  رفتار از مهمی بخش رسد می نظر به. گردد یم باز گرفتن قرار ایران سلطه
 را ایـران  بـا  رقابـت  در ویـژه  به شان خارجی سیاست در آنها گیري تصمیم الگوي و ایران قبال
 یـک  بـه  ایران شدن مبدل است ممکن که دانست این از ترس و سیاسی هیجان از ناشی باید
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 و نظـامی، اطالعـاتی   ابعاد رشد زاویه، این از. بزند رقم را اعراب بر ایرانی سلطه هژمون، قدرت
هـاي   ظرفیـت  ایـران  اعـراب،  ذهنـی  تفسیر طبق چون زند می دامن ترس این به ایران، علمی

 )1393 دیوسـاالر، ( کنـد.  مـی  پیـدا  زور ابـزار  بـا  ویـژه  بـه  خود هژمونی اعمال براي بیشتري
  است: تاهمی داراي زاویه سه از ادراکی، چنین استمرار

 دستگاه به را منطقه در ایرانهاي  سیاست از خود برداشت سعودي، نخست، عربستان
 بـاور  این کند می تالش خودهاي  البی کمک به و کند می منتقل آمریکا امنیتی ـ سیاسی

 ثبـات  منطقـه،  در شـدن  هژمـون  بر اصرار با ایران که کند القا آمریکایی تحلیلگران به را
 قـرار  تأکیـد  مـورد  نیـز  »تیرمن« را نکته این. افکند می مخاطره به را بیعرهاي  پادشاهی

ــاض نگــاه کــه دارد اصــرار و دهــد مــی ــه ری ــران، ب  ادراك از مهمــی بخــش ســازنده ای
  است. ایران به نسبت آمریکایی مداران سیاست
 رازیـ  دارنـد،  سعودي عربستان نگاه این پذیرش به فراوانی عالقه نیزها   آمریکایی دوم،
 بـه  آمریکـا  منـافع  مینأت براي ثريؤم سیاست منطقه، در هراسی ایران گسترش و تقویت
  بود. خواهد نفت بازار کنترل و تسلیحات تجارت در ویژه

 ورود احتمـال  ایـران،  از اعـراب  فهـم  این استمرار با که است این نکته ترین مهم و سومین
  .  دهد می افزایش را ایران با ابلهمق براي فراگیر امنیتی ائتالف یک به عربی کشورهاي
 در فـارس  خلـیج  حاشـیه  عربی کشورهاي امنیتی ائتالف گیري شکل خطر ترین مهم

 اعـراب  امنیتـی  ائتالف و دهد تغییر را ایران در معیار نظامی تهدید تواند می که است این
. کنـد  بدیلت منطقه در آمریکا امنتیی ـ دفاعی چارچوب ذیل در قدرتمند بازوي یک به را

 آمریکـا  نظامی سناریوي گونه هر دراي   منطقه بازیگر ترین مهم به تواند می ائتالفی چنین
 ایده از آمریکا جمهوري رئیس ترامپ، دونالد حمایت منظر، این از. شود تبدیل ایران علیه

 مشـترك  ارتـش  تشـکیل  ایـده  اگرچـه  اینکه چه باشد می ملأت قابل عربی ناتوي تشکیل
 خصـوص  ایـن  در اخیرهاي  دهه در نیز مختلفیهاي  طرح و است سابقه به مسبوق عربی
 بـا  مقایسـه  در و مختلف دالیل به عربی ناتوي طرح رسد می به نظر اما است، شده مطرح
. شـود  مـی  دنبـال  آمریکـا  و سـعودي  عربستان سوي از بیشتري جدیت با قبلیهاي  طرح

 همکـاري  شوراي هاي دولت نظیر خود اي نطقـهم متحـدان کمـک بـا دارد سـعی آمریکا
   بپردازد. ایـران انـزواي و محدودسـازي به فارس خلیج
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 مبانی تئوریک. 1

هـاي   از دیربـاز، الهـام بخـش جنـبش    اي   و فرامنطقهاي   آرمان وحدت و همگرایی منطقه
 گیري جوامع بشـري را تشـکیل داده و در دوران معاصـر نیـز از     فکري بوده، اساس شکل

اهمیت این ایده کاسته نشده است. اگرچه نخستین ردپاهاي همگرایـی در آثـار ارسـطو،    
شـود، امـا نخسـتین بـار، دیویـد میترانـی و در        مـی  ابن خلدون، هابز و آگوستین یافـت 

  هــاي بــین دو جنــگ جهــانی، همگرایــی را بــه عنــوان یــک تئــوري مطــرح کــرد.  ســال
دگی روزافزون نهادهاي حکومت از اهمیـت  وي معتقد بود پیچی )22ـ23: 1370، (کاظمی

کارشناسان سیاسی و سیاستمداران کاسته و در عوض، کفـه را بـه نفـع کارشناسـان فنـی      
سنگین کرده است که با کارهاي سیاسی سرو کار چندانی ندارند. به نظـر میترانـی، ایجـاد    

سـاز همگرایـی    المللی کـه زمینـه   اقتصادي و اجتماعی بینهاي  از سازماناي   شبکه گسترده
    )Dougherty, 2000: 281( آمیز است. هستند، بهترین راه مقابله با وضعیت بحران

تـرین   ، یکـی از محـوري  الملل بین  همگرایی و واگرایی عالوه بر کاربرد در حوزه روابط 
شـوند. ایـن دو رفتـار در کنـار امنیـت،       مـی  الگوهاي رفتاري در ژئوپلیتیک نیز محسوب

تـرین الگوهـاي    منازعه، صلح و همکاري و روابـط ژئوپلیتیـک، از کلیـدي   تهدید، جنگ و 
گیري، بقا، نابودي و احیـاي مجـدد آنهـا     رفتاري در ژئوپلیتیک است، زیرا پیدایش، شکل

تـوان   باشد. بـه عبـارتی نمـی    می گانه جغرافیا، سیاست و قدرتمحصول تعامل عناصر سه
کپارچگی و تجزیه را سراغ گرفت که متغیرهـاي  موردي از فرایند همگرایی و واگرایی یا ی

  غرافیا، سیاست و قدرت در ابعاد مختلف آن نقش ایفا نکنند.  ج
تقریب و نزدیک شـدن افـراد بـه سـمت     «همگرایی به لحاظ مفهومی عبارت است از 

و واگرایی در » شود می به عنوان هدف مشترك آنها شناخته مشخص که معموالًاي   نقطه
تفکیک و جدایی از همـدیگر و دور شـدن از هـدف مشـترك و     «ارت است از برابر آن عب

از سوي دیگر، اتحاد گروهی ) 373: 1385 نیا، (حافظ »خاص.هاي  حرکت به سمت هدف
 گیـرد  مـی  از کشورها که با اهداف و مقاصد مشترك اقتصادي، سیاسی و دفـاعی صـورت  

آورد کـه   مـی  را بـه وجـود  اي   نـوعی همگرایـی منطقـه   هاي  زمینه )416: 1376 (هاگت،
آمیـزي اقتصـادي، سیاسـی و     اسـت و بـه معنـاي درهـم    اي   بندي منطقه متفاوت با گروه

یکپارچـه  اي   براي پدید آمـدن یـک نظـام منطقـه    اي   استراتژیک کشورها در منطقه ویژه
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   د:ده می نشان را رفتار دو این فرایند زیر نمودار )205: 1381 (مجتهدزاده، خواهد بود.

          
  واگرایی و همگرایی فرایندهاي برآیند

  
  
  
  

  
          

  
  

  
          

  
  

  
          

  
  

   
  74: 1385نیا، نبع: حافظم

  
ی عبارتست از فرایندي که طی آن، واحدهاي سیاسـی و  الملل بین  واگرایی در سیاست 

  آیـد  مـی  بحـران و جنـگ فـراهم   هـاي   از همدیگر دور شده و در اثـر آن، زمینـه  ها   دولت

 باشد از جمله: گسیختگی فضـایی و  می عوامل مختلفی تأثیر  و تحت ) 229: 1370 (قوام،
اي،  ساز بـه ویـژه در مقیـاس محلـی و منطقـه      جغرافیایی و فقدان بستر و کالبد یکپارچه

گسیختگی، تضاد و تعرض فرهنگی، دینی و ایدئولوژیک، تعارض منافع ملی و جمعـی در  

  همگراییفرآیند  فرآیند واگرایی 

 مشتركادراك اهداف و منافع  ادراك اهداف و منافع متعارض

  اراده سیاسی کاهش و 
 سردي روابط 

 اراده سیاسی توسعه روابط

گر و   تقویت نیروهاي تجزیه
 تضعیف نیروهاي متحدکننده

روهاي متحدکننده و تقویت نی
 گر تضعیف نیروهاي تجزیه

 کمال اندیشه همگرایی افول اندیشه همگرایی

ها و  توسعه تضادها، تنش
 ها  روي تک

نهادسازي و تشکیل سازمان همراه 
 با تعویض  قدرت عملکردي

  فقدان عملکردهاي جمعی 
 و نهادي

وسعه و تحکیم کارکردهاي ت
 نهادي

 سازي یکپارچه فروپاشی و تجزیه
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آمیز اعضا نسـبت بـه    ساختی و نگرش رقابت و جهانی، بروز تعرضات دروناي   امور منطقه
ائتالفی رقیب، بـروز  هاي  دیدات مشترك اعضا، وجود سازهیکدیگر، محوشدن اهداف یا ته

وقتـی بـازیگران   ) 380: 1385 نیـا،  (حافظ تحوالت درون ساختی اعضا و رقابت اقتصادي.
مستقل ساسی در یک منطقه از همدیگر فاصـله گرفتـه و رغبتـی بـه همکـاري و اتفـاق       

» واگـرا «ن واحـد سیاسـی   شود که بـازیگران ایـ   می با هم نداشته باشند، گفتهاي   منطقه
 . ولـی هـر  انـد    وحدت و پیوستگی را نادیده گرفته و از دست دادههاي  شدند یعنی؛ زمینه

قدر میزان ارتباط میان اعضا و درك آنها از مشکالت و نیازهاي یکـدیگر بیشـتر باشـد و    
نظرانه خوانده شود نکنند، امکـان   منافع جمعی را فداي آنچه که ممکن است منافع تنگ

موفقیت همگرایی بیشـتر اسـت. تحقیـق حاضـر بـه روش توصـیفی و تحلیلـی موانـع و         
 همگرایی کشورهاي عربی را در قالب طرح ناتوي عربی مورد بررسی قراردادههاي  چالش

  کند. می و این عوامل را تجزیه و تحلیل
  
  طرح ناتوي عربی هاي  موانع و چالش .2

 همگرایی خصوص در پایدار و موفقاي   تجربه اقدف اخیر، دهه چند طی منطقه غرب آسیا
 دهـد  می گواهی فارس خلیج حاشیه کشورهاي خارجی روابط تاریخ. است بودهاي   منطقه

 همچنـین  و مـالی  و انسـانی  منـابع  جغرافیـایی،  متفاوت شرایط دلیل بهها   دولت این که
 هـایی  اخـتالف اي   منطقـه فرا واي   منطقـه  مسایل از بسیاري در همواره درونی،هاي  رقابت
 شـده،  تشـکیل هـا    دولـت  ایـن  پیونـد  از کـه  هایی ائتالف از بسیاري رو، از ایناند    داشته

 اتحادیه نمونه، براي. است داشته نمایشی کارکرد بیشتر، و شود واقع مفید است نتوانسته
 نـوان ع بـه انـد     نتوانسته گیري شکل دهه چند از بعد فارس خلیج همکاري شوراي و عرب
 ایـن  علـت . کننـد  ایفـا  ثريؤمـ  نقـش  مسـتقل،  یالملل بین   و سیاسیاي   منطقه نهاد یک

 تـالش . یافـت  یکـدیگر  باها   دولت این درونیهاي  و رقابت اختالفات در باید را ناکارآمدي
 برابـر  در سنی ـ عربی گسترده ائتالف ایجاد و عرب جهان رهبري براي سعودي عربستان

   از: عبارتند که است شده روبرو مختلفی ايه چالش با ایران
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   رهبري مورد در سعودي عربستان و مصر کشورهاي اختالف. 2ـ1
 آسـیا  غـرب  و عرب جهان کلیدي بازیگر دو عنوان به توان می را مصر و سعودي عربستان
 موازنـه  خصـوص،  بـه  و هـا  بحران از بسیاري بر باالیی گذاريتأثیر   آنها روابط که برشمرد
 جایگـاه  و پیشـینه  رغـم  بـه  مصـر  کـه  حـالی  در کنونی شرایط در. دارد منطقه در قدرت

 سـعودي  عربسـتان  روست، هروب جدي مشکالت و ها بحران با عرب جهان در خود تاریخی
 سـطح  در مصـر  رینـی آف نقـش . اسـت  عربی کشورهاي میان در برتر نقش ایفاي حال در

 مذهبی و فرهنگی هاي ظرفیت عرب، هانج در کشور این تاریخی جایگاه مرهون منطقه،
 کشـور  ایـن  نظـامی  قـدرت  همچنین و جمعیتی پتانسیل و ژئوپلیتیک هاي ویژگی مصر،
 آفرینـی  نقـش  که روست هروب داخلی مختلف مسائل وها   چالش با قاهره حال، این با. است

 انتــو مــی را اقتصــادي بحـران . ســازد مــی ثرأمتـ  را منطقــه در آن حــداکثري و مطلـوب 
 درگیـري  ماننـد  سیاسـی  هـاي  چالش و ها بحران چند دانست هر مصر مشکل ترین  یاصل

 ایـن  درونـی  مهـم  معضـالت  از سینا در خصوص به امنیتی مشکالت یاها   اخوانی با نظام
 مصـر  روابط نوع و اي منطقه آفرینی نقش که معضالتی وها   بحران مجموعه هستند؛ کشور

 در دهـد.  مـی  قـرار  الشـعاع  تحـت  جدي، هاي محدودیت عنوان به را اي منطقه بازیگران با
 تـا  و اقتصـادي  و مالی هاي توانمندي را خود قدرت اصلی منبع سعودي، عربستان مقابل،
 و اي منطقـه  پیونـدهاي  و روابـط  اینکـه  ضـمن  اسـت  داده قـرار  وهابی ایدئولوژي حدي

 که شرایطی در سعودي عربستان واقع، در. گرفت نادیده توان نمی نیز را ریاض یالملل بین  
 جـدي  هـایی  بحران با سوریه و عراق مصر، مانند عرب جهان در تاریخی هاي قدرت اغلب
 در قـدرت  خـأل  خـود  اقتصـادي  و مـالی  منابع از گیري بهره با دارد سعی هستند، رو هروب

 هـاي  موفقیـت  رغـم  بـه  اما. بگیرد عهده بر را اعراب رهبري نقش و کند پر را عرب جهان
 وجـود  اعتقاد این منطقه، در نفوذ توسعه براي آن هاي تالش و سعودي عربستان مقطعی

 عربـی،  تـاریخی  جایگـاه  ماننـد  سـخت  و نرم هاي ظرفیت برخی فاقد کشور این که دارد
 جهـان  در رهبـري  پیشبرد براي خوداتکا و مستقل نظامی ظرفیت فرهنگی، هاي ظرفیت

 وهـا    پوشـانی  هـم  بـا  مصـر  و سـعودي  عربسـتان  وق،فـ  هاي لفهؤم به توجه با. است عرب
ـ  یکـدیگر  بـا  تعـامالت  در هایی تناقض  وهـا    نشـیب  و فـراز  باعـث  کـه  شـوند  مـی  رو هروب

 مصـر،  بـراي  چـارچوب  ایـن  در. اسـت  شـده  طـرف  دو روابـط  در جـدي  هاي پیچیدگی
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 یـا  لفص و حل براي سعودي عربستان مالی و اقتصادي هاي ظرفیت و منابع از گیري بهره
 بـراي  و یابـد  مـی  بـاالیی  اهمیـت  خـود  داخلـی  اقتصـادي  هـاي  چـالش  کاهش به کمک

 سعودي عربستان رهبري طرح پیشبرد براي قاهره خارجی سیاست تنظیم نیزها   سعودي

 هاي کمک اعطاي دوبعدي معادله اساس، این بر. شود می تلقی مهم بسیار عرب جهان در
 سـعودي  عربسـتان  و مصـر  روابـط  غالـب  وجه به اي قهمنط همراهی مقابل در اقتصادي

   است. شده تبدیل
 مشـکالت  وهـا    تنـاقض  با معادله این که دهد می نشان روابط هاي تنش و فرودها و فراز اما
 را مشـکالت  وهـا    تنـاقض  این. شود می آن دائمی تداوم و تثبیت از مانع که روست هروب مهمی

 یـا  گذاشـتن  کنـار  و روابـط  در مـدت  کوتـاه  و آنـی  منافع و مصالح حاکمیت از ناشی توان می
 هـاي  کمک اعطاي که حالی در دانست روابط در راهبردي هاي نگرش و مصالح انگاري کوچک

 در ریـاض  بـا  قـاهره  نسـبی  همراهـی  مقابـل  در سعودي عربستان جانب از مصر به اقتصادي
 امـا  مـدت  کوتـاه  و آنی مصالح کشور، دو کنونی روابط اصلی مبناي عنوان به اي منطقه مسائل
 در اي منطقـه  نظـم  و عـرب  جهان رهبري تروریسم، و گرایی افراط. شوند می محسوب ضروري

 در کشـور  دو کـه  دانسـت  کلیـدي  و راهبـردي  مسـئله    سـه  عنـوان  به توان می را آسیا غرب
  )16ـ  17: 1395 اسدي،( .دارند اساسی و عمیق اختالفات آنها خصوص
 تـرویج  بـه  متمـادي  هـاي  دهـه  طـول  در سعودي عربستان نخست، مسئله   خصوص در

 پرداختـه  تکفیـري  و افراطـی  گـراي  اسـالم  هاي گروه از حمایت و ایجاد و وهابی ایدئولوژي
 را عربسـتان  خـارجی  سیاسـت  اصـلی  محورهـاي  از یکـی  موضوع این نیز اکنون هم و است

 تـرین  مهـم  سـوریه،  در گـرا  افراط هاي گروه یرسا و النصره جبهه از حمایت. دهد می تشکیل
 از حمایـت  و وهابیـت  تـرویج  و توسـعه  اساس، این بر. شود می محسوب سیاست این نمود
 تشـکیل  را سـعودي  اي منطقـه  سیاسـت  راهبـردي  جنبـه  تروریستی، و گرا افراط هاي گروه
 (از افراطـی  و گـرا  اسـالم  هـاي  گـروه  قـدرت  توسـعه  و گیري شکل مصر، مقابل، در. دهد می

 امنیـت  و خـود  ملـی  امنیـت  بـراي  کلیدي تهدیدي را داعش) و القاعده تا گرفتهها   اخوانی
 انگـاري  نادیـده  یا سعودي عربستان با جدي همکاري به حاضر و کند می محسوب اي منطقه

 سـعودي  عربسـتان  که حالی در راستا این در. نیست موضوع این در کشور این هاي سیاست
 حمایـت  بـه  سوریه و عراقهاي  رژیم تغییر یا تضعیف و خود اي منطقه اهداف دپیشبر براي
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 از حمایـت  و سـوریه  و عـراق  هاي دولت با همکاري مصر پردازد، می گرا افراط هاي جریان از
  .است داده قرار خود کار دستور در را تروریستی هاي گروه مقابله در آنها

 هـاي  ظرفیت خصوص، این در کشور دو یتاریخ پیشینه عرب، جهان رهبري مورد در
 از. اسـت  شـده  متفاوتی رویکردهاي وها   دیدگاه بروز باعث کنونی، هاي ضرورت و متفاوت
 یـا  مخالف و موجود وضع طرفدار و کار محافظه کشوري سعودي، عربستان تاریخی، منظر

 از مصـر  مقابل، در. است بوده انقالبی ایدئولوژي عنوان به عربیت ایده با ارتباط بی حداقل
 خصـوص  به مختلف هاي دوره در و بوده منطقه در عربیسم پان اصلی حامیان و پیشتازان

 حـالی  درهـا   ظرفیت لحاظ به. است بوده عرب جهان رهبري اصلی مدعی ناصر، دوره در
 عـرب  جهـان  رهبـري  بـراي  مناسـبی  نظامی و فرهنگی ـ  فکري هاي ظرفیت از مصر که

 تـوجهی  قابـل  مشـکالت  بـا  سیاسـی  حـدي  تـا  و اقتصـادي  لحـاظ  بـه  اسـت،  برخوردار
 بـه  سیاسی و اقتصادي هاي پتانسیل وجود با سعودي عربستان دیگر، سوي از. روست هروب

 جهـان  متداوم رهبري براي جدي هاي چالش با نظامی حدي تا و فرهنگی ـ  فکري لحاظ
 فضـاي  عربـی،  مهـم  کشورهاي در بحران و قدرت خأل اینکه مهم نکته. روست هروب عرب
 و کـرده  ایجـاد  سـعودي  عربسـتان  سوي از عرب جهان رهبري ادعاي براي توجهی قابل

 شـده  عربـی  رهبـري  سمت به قاهره حرکت مانع مصر نیز داخلی هاي بحران و مشکالت
 بـا  را عـرب  جهان در خود رهبري دارد سعی ریاض که حالی در شرایطی چنین در. است
 نیـز  مصـر  کنـد،  تثبیـت  کنـونی  هاي فرصت از گیري رهبه و موجود هاي پتانسیل بر تکیه

 در ریـاض  بـا  همراهـی  بـه  حاضـر  و بوده اي منطقه سیاست در استقالل دنبال به حداقل
هـا    سعودي انتقادات برابر در السیسی که است اساس این بر. نیست منطقه مسائل تمامی

 برابر در جز مصر که کند می عنوان امنیت شوراي در روسیه قطعنامه به يأر خصوص در
 عربـی  قـومی  امنیـت  تحقـق  آن هـدف  که دارد مستقلی سیاست و شود نمی خم خداوند

   )2016 سالم، مها( است.
 نظـم  بهدهی   شکل پی در سعودي نیز باید گفت که عربستان اي منطقه نظم مورد در
 برجسـته  و تشـدید  و مقاومـت  محـور  و ایـران  تهدیـد  نمایی بزرگ با قطبی دو اي منطقه
 دو نظـام  بـه دهـی    شـکل . است منطقه در سنی ـ شیعی طائفی و مذهبی مناقشات کردن
 برخـی  بـا  اخیـر  هـاي  سـال  در سـعودي  عربسـتان  سوي از منطقه در غیرمنعطف قطبی
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   ز:ا عبارتند آنها ترین عمده که است شناسایی قابلها   سیاست وها   تالش
  اي، منطقه هاي حوزه تمام در ایران اسالمی وريجمه نفوذ و متحدان برابر در بندي جبهه. 1
  سوریه، و عراق مانند منطقه در ایران متحد سیاسی هاي نظام تغییر یا تضعیف براي تالش. 2
  منطقه، در سنیـ  شیعی مذهبی هاي تنش تشدید . 3
 محـور  و ایـران  برابـر  در عربیـ   سنی گسترده اي منطقه ائتالف ایجاد براي تالش. 4

    فارس، خلیج حوزه و مصر تا ترکیه از مقاومت
  .ایران برابر آن در با همکاري و صهیونیستی رژیم به نزدیکی براي تالش. 5
 راسـتاي  در تـوجهی  قابـل  نحو به غیرمنعطف قطبی دواي  منطقه نظام که حالی در 
 ضـمن  نظـام  نـوع  این دارد، قرار سعودي عربستاناي  منطقه رهبري و ملی امنیت منافع
 کـاهش  نیـز  را آناي  منطقه قدرت و آفرینی نقش مصر، ملی امنیت براي دیداتیته ایجاد
 اساسـی  تهدیـدي  عنـوان  به را ایران سعودي، عربستان همانند مصر اوالً که چرا. دهد می

 و مـذهبی  هـاي  تـنش  افـزایش  و منطقـه  شـدن  دوقطبـی  ثانیاً کند، نمی تلقی خود براي
اي  منطقـه  نظـم  است معتقد ثالثاً و داند می خود یمل امنیت براي تهدیدي را گرایی افراط
 بـا  روابـط  تـداوم  و کشـور  ایـن  آفرینـی  نقش براي را بیشتري چندقطبی، فضاي و متکثر
  کند. می ایجاد سوریه و عراق جمله از مختلف هاي دولت

 اهـداف  بـا  را مصر توانست نخواهد اقتصادي هاي کمک رغم به عربستان اینکه خالصه
 و نسـبی  همراهـی  بـدون  حـال  این با نماید، همراه کامل صورت به خود النک راهبردي
 اینکـه  ضمن. شد خواهد رو هروب منطقه در بیشتري هاي چالش با ریاض نیز مصر حداقلی

 اقتصادي هاي کمک از کامل صورت به تواند نمی خود اقتصادي نابسامان وضعیت در مصر
 توانـایی  هرچند لذا. بیابد آن براي املیک جایگزین یا کرده پوشی چشم سعودي عربستان
 را عربـی  مشترك ارتش ساختار مصر، نظامی نیروي با سعودي عربستان مادي و سیاسی

 بـوده  ناپذیر امکان همواره اعراب وحدت که دهد می نشان نیز تاریخی سابقه اما سازند، می
 که داشت انتظار باید لذا. است شده مواجه شکست با عمدتاً نیر آنان نظامیهاي  ائتالف و

 عربـی، هـاي   انقالب طول در که باشد جزیره سپر نیروهاي همانند چیزي نیز عربی ارتش
  .گذاشت ناکام را بحرین در مردمی خیزش
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  قطر و سعودي عربستان بین تنش .2ـ2
 ایـن . دارد مـرزي  مشـکل  همسـایگانش  تمـام  باً تقریبا سعودي حاضر، عربستان حال در

 دو سـر  بر کویت با دارد، قطر با که خاکستري زیر البته و معروف اختالف بر عالوه کشور
 در عربـی  متحـده  امـارات  بـا  طـرف،  بـی  منطقه در الخفجی و الوفره گازي و نفتی میدان
 و آن تولیـد  میزان و السبله نفتی میدان در بحرین با العیدید، مرزي نوار و الشیبه میدان

   دارد. اختالف عمان با همچنین
 در زمینـه  مـرزي،  دیرینـه  اختالفـات  بـر  قطـر عـالوه   و سـعودي  عربسـتان  کشور دو
 جـدي  نظـر   اخـتالف  المسـلمین  اخوان نیز و سوریه موضوع ازجمله اي منطقه هاي پرونده
 بـه  کشـور  دو اختالفـات  ریشـه  اما رسید، استقالل به م1971 سال در قطر اگرچه. دارند
 از مایـل  23 مالکیـت  دیربـاز، مـدعی   از سعودي عربستان .گردد می باز بیستم قرن اوایل

 خلـیج  و غربـی  جنـوب  مرزهـاي  مـورد  در کشـور  دو و  اسـت  قطر شرقی جنوب سواحل
 اختالفـات  بنـابراین، . دارنـد  ارضـی  اختالفـات  یکـدیگر  با نیز منطقه این در واقع »سلوا«

 تـا  و آغـاز  قطـر  غربـی  جنوب در واقع »سلوا« خلیج از کشور دو میان سرزمینی و مرزي
 مواقـع اي   پاره در اختالفات این. یابد  می امتداد قطر خاوري جنوب در واقع »خور العدید«

 شـده  منجـر  هـم  طـرف  دو میان مرزيهاي  درگیري بروز به م1992 آگوست در به ویژه
 از همچنـین . شدند کشته سعودي نظامی یک و قطري نظامی دو آن، نتیجه در است که

 منطقـه . دارند درگیري یکدیگر با »الخفوس ابو« نقطه در ورکش دو تاکنون، م1965 سال
 عربستان که شود می منتهی دریایی پایگاه یک به که دارد قرار راهی نزدیکی در الخفوس
 در کـه  اسـت  کـوچکی  خلـیج  العدیـد،  خـور . کرد ایجاد »العدید خور« در را آن سعودي
 سعودي، عربستان اکمیتح تحت آن گرفتن قرار از پیش که است شده واقع قطر جنوب

 شـمرده  مهـم  قطـر  بـراي  جهت این از ابوالخفوس منطقه. بود عربی متحده امارات آن از
 شـود  مرتبط خود تجاري شریک ترین بزرگ امارات، به تواند می طریق این از که شود می
 تمام شود، می موجب سعودي عربستان توسط منطقه این تصرف دارند، اعتقاد ها قطري و

 امـارات  کشـور  به دستیابی و ارتباط براي و شود منتهی کشور این به قطر زمینی هاي راه
  کنند. عبور سعودي عربستان خاك از باید

. است »حالول« جزیره قطر، و سعودي عربستان اختالف محل نقاط دیگر از همچنین
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 کیلـومتر  229 ،»قـوین « جزایـر  از و کیلومتر 250 ،»خارك« از جزیره این دریایی فاصله
هـزَم « نفتـی  هـاي  میدان و شده واقع قطر شرق در حالول. است و »م » ـد ـرقی  الع  از »الشَ
 و ذخـایر  داراي همچنـین  حـالول  جزیـره . هسـتند  آن بـه  نزدیـک  نفتـی  هاي چاه جمله

 نفـر  4000 حـدود  قطري تابعیت م،2005 سال آغاز در قطر دولت. است نفتی تأسیسات
 تمـام  و ، لغـو 1997 سـال  هـاي  نـاآرامی  در داشتن دست اتهام به را »مره بنی« قبیله از

 سـمت  بـه  افـراد  این از زیادي تعداد. کرد اخراج قطر از را آنها و ضبط را آنها هاي دارایی
 قبیلـه  گزیدنـد.  سکونت صحرا در دیگري تعداد و رفتند سعودي عربستان شرقی مناطق

 منـاطق  در پـیش  هـا  سال از که برشمرد سعودي عربستان قبایل جمله از باید را مره بنی
 آمـده  در کشـور  ایـن  تابعیـت  قطر بـه  کشور تشکیل از پس و گزیده سکنی قطر جنوبی
  )13/3/1396وسیما، صدا خبرگزاري( بودند.

 حـامی  و فعـال  بـازیگر  یک عنوان به عمالً آسیا غرب در »عربی بهار« فرآیند در قطر 
 داشـتند،  اخوانی رویکرد تاًعمد که عربی کشورهاي در کرده ظهور هاي جنبش از بسیاري

 رحـیم ( .شـد  عرصـه  وارد خود قوي اي رسانه بازوي عنوان به الجزیره از استفاده با ویژه به
 و سـو   یـک  از المسـلمین  اخـوان  از قطر حمایت م،2011 سال تحوالت از پس )1396پور،
از   تروریسـتی  هـاي  سـازمان  فهرسـت  در گروه این دادن قرار در سعودي عربستان تالش

 همکـاري  شـوراي  نشسـت  جریـان  در طـرف  دو میـان  جـدي  اختالفـات  سوي دیگر، به
 سـفراي  خـروج  بـه  در نهایـت  اختالفـات  ایـن . شـد  منجر م2014 مارس در فارس خلیج

 شـد  آشـکار  زمـانی  اختالفات این اوج. انجامید قطر از بحرین و امارات سعودي، عربستان
 سـوري،  مخالفـان  نظـامی  تیبانیپشـ  همـاهنگی  نشسـت  جریـان  در سلطان بن بندر که

 یـک  و نفـر  300 صـرفاً  قطـر «: گوید می و داده قرار حمله مورد را قطر کشور مشروعیت
 و صـدا  خبرگزاري( »!کرد یاد کشور یک عنوان به آن از توان نمی و است تلویزیونی کانال
 بـه  کشـور  این سفراي و شد حل موقتی طور به اختالفات این بعدها) 13/3/1396 سیما،
 بـه  نسـبت  اي واگرایانـه  رویکردهاي و سیاست که شد متعهد نیز دوحه و بازگشتند قطر
 پـیش  در راسـتا  ایـن  در را اقـداماتی  نیـز  ظاهر در و باشد نداشته شورا این اعضاي دیگر
 المسلمین اخوان از که مصر با کشور این روابط که نشد آن باعث حتی امر این ولی گرفت

  )1396 پور، رحیم( بازگردد. گذشته دوران گرمی به کرد، می حمایت
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 دو و کـرد  آشـکار  جـدي  شـکل  به را سعودي عربستان و قطر رقابت نیز سوریه جنگ
 بحـران  آغـاز  از. برباینـد  یکـدیگر  از پرونـده  این در را سبقت گوي که کردند سعی کشور
 تعلیـق  و مخالفـان  نظامی و مالی حمایت طریق از و مستقل رویکرد اتخاذ با قطر ،سوریه

 در را مخالفـان  عمل ابتکار کرد تا تالش فارس، خلیج  همکاري شوراي در سوریه عضویت
 از سـعودي  عربسـتان  مقابـل،  در .بگیـرد  دسـت  در سـوریه  سیاسـی  و میدانی صحنه دو

توانسـته   ریاض در ترامپ که حاال .کرد حمایت وهابی تکفیري هاي جریان از اي مجموعه
 دسـت  و کنـد  جمع جادو گوي یک  دور را مصر جمهور یسرئ و سعودي شاه دوباره است
 ایـن  بـر  افـزون . باشـد  نگـران  هم و منتقد هم باید او نرسید، جادو گوي این به قطر امیر

 خـأل  از عـرب  جهـان  کـه  این به توجه با و ترامپ دونالد آمدن کار روي از بعد ها سعودي
 نشسـت  و آورنـد  دست به ار عرب جهان رهبري نقش تا دارند تالش برد، می رنج رهبري
  کرد. ارزیابی راستا این در توان می را ریاض در اسالمی کشور 17 مقامات
 بازتعریف را خود نقش منطقه، در جدید هاي ائتالف تشکیل با دارد تالش  اکنون قطر

 در کشـور  این تالش و روسیه با آن مناسبات نیز و ترکیه با کشور این حسنه روابط. کند
 کـه  روسـت  همین از .کرد ارزیابی راستا این در توان می را ایران به بیشتر هرچه نزدیکی

 جمهـور  رئـیس  روحـانی،  حسن پیروزي که بود عربی کشورهاي سران از جمله قطر امیر
 گســترش خواســتار و گفــت تبریــک وي بــه جمهــوري ریاســت دوم دور در را کشــورمان
 جمهـور  رئـیس  بـا  تلفنـی  تمـاس  رد قطر امیر). 1396 پور، رحیم( .شد ایران با مناسبات

 همـه  .دانسـت  مستحکم و تاریخی دیرینه، را ایران اسالمی جمهوري با روابط کشورمان، 
 عربسـتان  اي منطقـه  نقـش  گسـترش  از قطـر  کـه  دهد می نشان تحرکات و اقدامات این

 قصـد  و نیسـت  راضی است، عربی کشورهاي دیگر انزواي دنبال به که منطقه در سعودي
 عـین  در. بگیـرد  پـیش  در را مستقلی منطقه، سیاست کشورهاي دیگر به زدیکین با دارد

 بر عالوه باشد قطر سوي از سیاسی هاي انگیزه بر مبتنی اگر حتی رویکرد این وجود حال، 
 منطقـه  در بیشتر همگرایی براي کشورمان دیپلماسی دستگاه اختیار در را فرصتی اینکه 

 علیـه  عربـی  کشـورهاي  اجمـاع  نمـایش  زدن برهم يبرا مهمی بازي کارت دهد، می قرار
 خـوبی  بـه  کـه  چـرا  هسـت،  منطقـه  و ریاض به ترامپ سفر از پس مقاومت جبهه و ایران

 بـراي  اراده نبـودن  یکدسـت  همچنـین  و ایـران  ضد بر عربی جبهه در جدي هاي شکاف
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   دهد. می نشان را منطقه در آمریکا هاي سیاست اجراي
  
  عضو کشورهاي بین در امنیتی تهدیدات و امنیت لهمقو به متفاوت نگاه .2ـ3

 تـا  واقـع  در. اسـت  تهدیـد  از مشترك و واحد تعریفی مستلزم امنیتی، رژیم یک تشکیل
 سـخن  تـوانیم  نمی باشد نداشته وجود آن با مقابله چگونگی و تهدید از مشترك تصویري

 تهدیـدزاي  عوامـل  درك و فهم اساس، این بر. باشیم داشته مشترك امنیتی رژیم یک از
 امکـان  ارزیـابی  بـراي  عربـی  مشـترك  ارتـش  دهنـده  تشکیل کشورهاي امنیتی مجموعه
 و الزم ارتـش  ایـن  »مشـترك « تهدیـدهاي  بـا  مقابلـه  براي عربی مشترك ارتش تشکیل
 بـاالیی  سـطح  وجود مستلزم امنیتی، همگرایی و امنیتیهاي  رژیم تشکیل. است ضروري

 تهدیـدات  و امنیت خصوص درها   رژیم آن دهنده تشکیل اعضاي میان ادراك و انسجام از
 نگـاه  نـوع . اسـت  دیگـر  سـوي  از امنیتی تهدیدات با مقابله چگونگی و سو یک از امنیتی
 تهدیـدات  و امنیـت  مقولـه  بـه  عربـی  مشـترك  ارتـش  دهنده تشکیل کشورهاي متفاوت
 شـده  باعـث  گریکـدی  داخلـی  حتـی  واي   منطقه مسائل در آنها متفاوت رویکرد و امنیتی
ـ  ابهـام  ازاي   هالـه  بـا  ارتشـی  چنین گیري شکل است تا  اصـلی  کشـورهاي . شـود  رو هروب
 مهـم  و اساسی اختالفات مصر، داراي و سعودي عربستان یعنی؛ ارتش این دهنده تشکیل
 در عربـی  مشـترك  ارتـش  تشـکیل  لـذا . نماید می مشکل را امنیتی همگرایی که هستند
 عـرب  اتحادیـه  اعضـاي  میـان  امنیتـی  متقابـل  وابستگی الگوي یک تواند نمی که فضایی
  .نماید می نشدنی و دشوار کرد، ترسیم

  
   مشترك هویت گیري شکل و هنجارها نشدن درونی. 2ـ4

 و کشـورها  بـین  مشـترك  و جمعـی  هویـت  گیـري  شـکل  در مهم و اصلی عوامل از یکی
 هنجارهاي وجوداي،  منطقهي ها اتحادیه وها   سازمان و تشکیل »امن جامعه« یک اعضاي
 آنچـه  انگـاران  سـازه  منظر از اساساً. باشد می هنجارها شدن درونی خصوص به و مشترك
و  تـاریخی  ارزشـی و  اجتمـاعی،  فرهنگی، اشتراکات آورد می هم گرد راها   و ملت کشورها

 درون هنجارهاي همان جمعی، هویت تعریف در »صریح ماي. «است مشترك هنجارهاي
 مشـترك  فهم به رسیدن انگاران، سازه اعتقاد به. است نهاد تر، وسیع سطح در یا گروه یک
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 نهادینه بلکه نیست کافی هنجار وجود صرف البته. گذرد می هنجارها مسیر از همکاري و
 شـدن  درونی فراینداي   منطقه و آگاهی هویت یک به رسیدن نهایت، در و استمرار شدن

 و شـوند  درونـی  جامعـه  یـک  در هنجارهـا  اگر براین عالوه. است مهم بسیار نیز هنجارها
 ایـن  در کننـد  رعایـت  خود بین در را جامعه آن هنجارهاي وها   ارزش جامعه یک اعضاي
 بـازیگران  یا گیرد شکل جمعی هویت واي   منطقه هویت که داشت انتظار توان می صورت

 البته .برسند »مابودگی« یااي   همنطق هوشیاري آگاهی نوع یک به نهاد یک یا جامعه یک
نیز  یادگیري فرآینداي،  منطقه بازیگران بین در هنجارها شدن درونی براي گویند می آنها

 یالمللـ  بـین    قوانین و یکدیگر، هنجارها با تعامل در بازیگران اینکه است یعنی مهم بسیار
 اجتمـاعی  یـادگیري  طریـق  از سان بدین. کنند عمل چگونه که بیاموزند و بگیرند یاد را

  . برسند مشترك شناخت و آگاهی به نهایت در و دهند تغییر را باورها این توانند می
 آگاهی یک هنوز که دهد می نشان خاورمیانه دراي   منطقه نهادهاي و کشورها بررسی

 هویـت  و مشـترك  سرنوشـت  مشـترك،  به تهدیـدات  نسبت یکسان برداشت واي   منطقه
 تعـامالت  پـایین  سطح واسطه به و )28: 1388 مقدم، ادیب( است نگرفته لشک مشترك

 منطقـه،  در الکـی  و هـابزي  آنارشـیک  فرهنـگ  بـودن  حـاکم  منطقه، کشورهاي بین در
 و اسـت  داشـته  وجـود  عربیسـم  پـان  هنجار و حاکمیت هنجار بین گذشته در که رقابتی

 هنجارهـاي  زمینـه  در حتی وند ا   نشده درونی هنجارها عینی، و ذهنی دالیل به همچنین
  .اند   نیاورده وجود به را قاطعی هنجارهاي نیزاي   رویه و سیسیأت

 مختلفـی  مـذهبی  و قـومی هـاي   هویـت  از کـه  منـاطقی  و کشورها در جمعی هویت
 بسـیار  هسـتند، هـا    هویـت  در واخـتالف  تنـوع  تعـارض،  دچـار  عبـارتی  به و برخوردارند

 هـایی  تواند چالش می ها  هویت این بین مناسب رابطه رقراريب عدم زیرا است برانگیز بحث
 شـمرده اي   منطقـه  چنـین  بارز مصداق آسیا غرب منطقه. آورد وجود به حاکمان را براي

 قـرار  یکـدیگر  کنـار  در متضـاد  و گونـاگون هـاي   هویـت  آن، در کـه اي   منطقـه  شود؛ می
 و فراملـی هاي  هویت سو، یک در ستا مختلف طیف دو شامل کهها   هویت این. اند   گرفته

 بـه  هویتی نیز طیف این در میانه و دارند قرار فروملی و قومیهاي  هویت دیگر، سوي در
 منطقـه  کشورهاي تأکید وها   هویت این میان رقابت .است تکوین حال در ملی هویت نام
 تضـاد  و تقابل همکاري، از جالبی مجموعه محققان، از برخی اعتقاد به آنها از کدام هر بر
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   )22: 1383 پور، قهرمان( است. آورده وجود به منطقه در را
  
  یکدیگر به نسبت اعتمادي بی. 2ـ5

 بـه . اسـت  جمعـی  هویت همچنین و امنیتی اجتماع تشکیل در مهم معیارهاي از اعتماد
 و تقویـت  هنجارها، شکل وها   هویت که است اعتمادآمیز رابطه یک در انگاران سازه اعتقاد

 حـاکم  خودیاري دلیل به متقابل اعتماد خاورمیانه، در اما. یابد می کاهش زا اختالف نافعم
 نسـبت  خود را اعتماد قدر آن کشورها دلیل همین به. است نشده درونی) امنیت معماي(
. نمایند می تعریف خودیاري فرهنگ چارچوب در را ملی منافع کهاند    داده دست از هم به

 بـه  نسـبت  همچنـین  واي   منطقه بازیگران نیات و مقاصد به نسبت ارههمو اساس، براین
 را سـوءظن  امـر،  ایـن  و داشـته  وجـود  متقابل درك عدم و سوءتفاهم نوعی آنها اقدامات
 مواجـه  مشـکل  با را جمعی هویت و مشترك هنجار گیري شکل نهایت، در و داده افزایش

 خودیـاري و اعتمـادي بـی سمت به انبازیگر تشخیص و ادراك هرچه بنابراین،. سازد می
 و گیــرد  مـی  خـود  بـه  تـري  ناامن شکل منطقه امنیت ساختار نسبت، همان بـه باشـد،
 داراياي  منطقـه  بـازیگران  اگـر  امـا  شـود،  مـی  تکراري ها دولت رفتار در نـاامنی چرخـه

 و داعتمـا  نسـبت  همـان  بـه  باشـند،  تري متجانس و ترهمگون هـاي برداشـت و ادراکـات
 همـواره  اسـاس،  ایـن  بـر . یابـد  می فزونی آنها میان در مطلوب امنیتی الگوي گیري شکل
 هرگونـه  و شـود  مـی  سـیال  و متغیر امنیت، از منطقـه بازیگران شناختی و ادراکی مبانی
 و دفـاعی  ماهیـت  اگـر  حتـی  منطقـه  کشــورهاي  امنیتـیـ  نظـامی اقدام ویژه به اقدام،

 گردد. می سایرین واکنش به منجـر و شده قلمداد تهدیدآمیز باشد، داشته غیرتهدیدآمیز
   )16: 1393 باغبان، نوعی و پور ابراهیمی هرسیج،(

 یکـدیگر،  از متقابـل  درك و مشترك سرنوشت تعریف جاي به منطقه، این کشورهاي
 جمعـی  دسـته  هویـت  و امـن  جامعـه  گیري شکل مهم عوامل از که اعتمادسازي و اعتماد

 قـدر  این کشـورها آن . اند   بوده مشغول یکدیگر از دگرسازي و رقابت به د،شو می محسوب
 قـرار  زنـدانیان  معمـاي  شبیه شرایطی در را آنان کهاند    شده امنیت معماي مسئله   درگیر
 واي   منطقـه  هویـت  گونـه  هـیچ  هنـوز  اروپـا،  برخالف منطقه این در بنابراین،. است داده

 هویـت  اتحادهـایی  و بـودگی  منطقه احساس نوعی عثبا که نشده ایجاد مشترکی هویت
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  )180: 1393 آبادي، ثانی رسولی( شود. کشورها میان منسجم و محور
 فرهنـگ  و خط زبان، مذهب، قومیت، در تمایز شامل که فرهنگی تمایزات که از آنجا

 در تمـایزات  ایـن  دارد، بسـزایی  نقـش اي  منطقه امنیت ادامۀ و کشورها امنیت در است،
 فـارس  خلـیج  حاشـیۀ  کشورهاي در تنها چنانکه است، بسیار چشمگیر خاورمیانه ۀمنطق

 متفـاوتی  فرهنگ و مذهب زبان، ها، قومیت از مرکب جمعیت نفر میلیون 110 به نزدیک
 موجـب  کـه اند    پراکنده منطقه سراسر در ناهمگون صورت بهها   قومیت این. دارند حضور
 ایجـاد  نتیجه، در و شده کشورها دیگر به نسبت اداعتم حس با مغایرهایی  سیاست اتخاذ

   )Altman, 2015: 3. (است ساخته دشوار رااي  منطقه امنیت تداوم و
  
  امنیتی معماي .2ـ6

 هرگونـه  کـه اي  گونـه  بـه  اسـت،  فارس خلیج در رایج هاي پدیده از ، یکیامنیتی معماي
 موجــب و تلقــی تهدیــدآمیز دفــاعی، ماهیــت بــا ولــو منطقــه کشــورهاي نظــامی اقــدام
 کـرده  تشدید منطقه این در را تسلیحاتی رقابت امر، همین و شود می متقابل هاي واکنش
 صـفر  جمـع  حاصـل  بـا  هـا  بازي اکثر فارس، خلیج در امنیتی معماي چارچوب در. است
 آیـد  می شمار به دیگر طرف باخت معناي به طرف یک برد کهاي  گونه به گیرد؛ می شکل

 بـازي  صـورت  به) قدرت هاي قطب( مختلف هاي طرف سوي از که تاساي  پدیده کمتر و
 و باورهـا  در تفاوت دلیل به مشترك امنیت نظام طراحی امکان لذا شود و تلقی برد ـ برد

 افـزایش  معنـاي  بـه  وضـعیت  ایـن  اسـت.  نیامـده  وجود به منطقه کشورهايهاي  دیدگاه
 سیاسـی  فهـم  از مهمـی  بخـش  کـه  شرایطی در واقع در. است منطقه در امنیتی معماي
 بـاز  ایران توسط گرفتن قرار سلطه تحت از نگرانی به سیاسی شناسی روان زاویه از اعراب

 هژمـونی  براي تالش خود، دفاعی قدرت افزایش راستاي در اقدام ایران گردد، هرگونه می
 منطقـه  در امنیتـی  معمـاي  ایـن اقـدام، سـبب تقویـت     بـه  اعـراب  واکـنش  و شده تلقی
 همکـاري  افـزایش  تسـلیحاتی،  مسـابقه  شکل به را خود امنیتی، معماي نتایج. امدانج می

 بحـران  فرافکنـی  هراسی، ایران به یشگرا  بزرگ،هاي  قدرت و یکدیگر با منطقه کشورهاي
  .دهد می نشان منطقه در بزرگهاي  قدرت حضور و ایران سمت به صهیونیستی رژیم
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   امنیت در بقامحوري .2ـ7
 و) سیاسـی  امنیـت ( حکومـت  موجودیـت  مثابـه  بـه  امنیـت  امنیت، مترادف در يبقامحور
 کـانون  در کـه  اسـت  نظـامی  قـدرت  از اسـتفاده  محوریـت  با و دولت مرجعیت با سرزمین
 عضـو  کشـورهاي  هرچنـد . دارد قـرار  فـارس  خلیج حاشیه کشورهاي اکثر امنیت مهندسی
 مقولـۀ  بـه  و امنیت غیرنظامی يها جنبه به اخیر هاي سال در فارس خلیج همکاري شوراي
 یادشـده،  خصوصـیات  بـا  بقـامحوري  هنوز ،اند   کرده توجه امنیت مهندسی در موسع امنیت
 شدت به قدرت میان، این در و دهد می شکل را فارس خلیج در امنیت مهندسی ثقل مرکز

 در ضعیف و کوچک کشورهاي (شامل منطقه این کشورهاي از بزرگی بخش میان نامتوازنِ
 ترسـی  باعـث  اجتماعی) و سیاسی نظامی، قدرت لحاظ به ویژه به قدرتمند کشورهاي برابر
 بقـامحوري  لذا و شده منطقه ضعیف کشورهاي اکثر میان بقا و موجودیت خصوص در دائم
  )54ـ  55: 1390، پیشانیان ماه( است. کرده تشدید مضاعف طور به آنها در را
  
  قهمنط در ییگرا  واقع بودن حاکم .2ـ8

 اسـت  ایـن  منطقه در جمعی و مشترك هویت و هنجارهاگیري   شکل عدم در دیگر نکته
 برجسـته  همچنـان  آسـیا  غـرب  منطقـه  امنیتـی  گفتمان در ییگرا  واقع منطق و زبان که

 امـا  کننـد،  اعتمـاد  یکدیگر به که آموزند می تدریج به منطقه کشورهاي که هرچند. است
 و مختلـف  امنیتـی  معماهـاي  و داننـد  مـی  صفر جمع لحاص با پدیده یک را امنیت هنوز
 وقتـی . نگرنـد  مـی  ییگرا  واقع دریچه از دنیا به همچنان و کنند می مطرح را قدرت موازنه

 تنظـیم  یـی گرا  واقـع  براساس بازیگران برداشت و منافع و باشد حاکم گفتمانی چنین که
 تـوان  مـی  ندرت به دیگر بنابراین شود، می آورده میان به سخن قوا موازنه از مرتب و شود

 منازعـات،  وجـود  همچنین) 346ـ  347: 1386(بالمی،  آورد. میان به سخن همگرایی از
 سـمت  بـه  منطقـه  کشـورهاي  شده است باعث ایدئولوژیک و سرزمینی ارضی، اختالفات

 کـه  دهـد  مـی  نشان این و رفته خودیاري و بقا قوا، موازنه تسلیحاتی، مسابقه بازدارندگی،
  ست.ا داشته منطقه بازیگران براي زیادي جذابیت هنوز رئالیسم
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  ترکیه و صهیونیستی رژیم با سعودي عربستان ائتالف مشکالت .2ـ9
 و ایـن رژیـم   هرچنـد  گفـت  باید صهیونیستی رژیم با سعودي عربستان ائتالف مورد در 

 منطقـه  و خـود  بـراي  لاو تهدیـد  را ایـران  اسـالمی  جمهوري مشترك، نگاهی در ریاض
 بـه  نسبت سعودي عربستان داخل اسالمی هاي گروه که حساسیتی دلیل به اما دانند، می

 افکـار  سـطح  در رژیـم  ایـن  کـه  پـایینی  مشـروعیت  همچنین و دارند صهیونیستی رژیم
 عملیـاتی  و آشـکار  متحـد  عنوان به تواند نمی صهیونیستی رژیم دارد، آسیا غرب عمومی

 را هـایی  گـام  »دو خـط  دیپلماسـی « چارچوب در دو این اما. باشد مطرح کشور این براي
 بلومبرگ زمینه، همین در. اند   برداشته ایران مورد در خود هاي دیدگاه کردن نزدیک براي
 مقامـات عربسـتان   بـین  محرمانـه  جلسـه  پنج برگزاري از »لیک الی« قلم به گزارشی در

 و ایـران  دسـتیابی  از جلـوگیري  منظور به اخیر هاي سال در صهیونیستی رژیم و سعودي
 تـرین  مهـم  از) Lake, 2015. (اسـت  داده خبر ایران مهار واي  هسته توافق به 5+1 گروه
 در کهـ   صهیونیستی رژیم امورخارجه وزارت مدیرکل ،»گولد دوري« دیدار جلسات، این

ـ « بـا  ــ  بـود  قـدس  سیاسـی  مرکز محقق ها مالقات این انجام زمان  ژنـرال  ،»عشـقی  وران
  .است بوده واشنگتن در سلطان بن بندر سابق مشاور و سعودي عربستان بازنشسته
 اردوغـان  یـی گرا  عمل جمله از خود خاص مشکالت داراي نیز هرچند ترکیه با ائتالف

 سوریه و عراق تجزیه از ترکیه نگرانی ترکیه، و ایران اقتصادي روابط خارجی، سیاست در
 در خـوبی  بـه  را خـود  کـه  ـ  سعودي عربستان ضداخوانی هاي سیاست ،کردها استقالل و
 رژیـم  بـا  مقایسـه  در امـا  اسـت،  ـ داد نشـان  م2017 ژوئـن  در قطر با روابط قطع مسئله  

 بـاالتري  سـازي  عملیاتی قابلیت از هم و است بیشتري مشروعیت داراي هم صهیونیستی
 خصـوص  در ترکیـه  و ایـران  اینکـه  به توجه با و فوق هاي چالش وجود با .است دارربرخو

 هـم  بـا  عربـی  بهـار  بـه  موسـوم  تحـوالت  از بعـد اي  منطقـه  جدید نظم مناسب نهادهاي
 بـه  توجـه  با است معتقد که دارد وجود پرطرفداري نسبتاً دیدگاه دارند، جدي اختالفاتی
 بـا  ترکیـه  راهبـردي  ائـتالف  منطقه، در شیعی ایران تزاید حال در نفوذ از ترکیه وحشت

 خواهـد  محقـق  ایـران  نفوذ تحدید براي سنی ائتالف عضو کشورهاي و سعودي عربستان
 کـه  رسد می نظر به گونه این فعلی شرایط در حال، این ) با1394 احمدي، مفیدي( شد.

 ایـن  تبـدیل  و شـود  مـی  دنبـال  تـاکتیکی  صورت به سعودي عربستان با ترکیه همراهی
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 میـزان  اي، منطقـه  هـاي  بحـران  تحـوالت  رونـد  هب راهبردي ائتالفی به تاکتیکی همکاري
 نظـم  جدیـد  چیـنش  در ترکیـه  وضـعیت  منطقـه،  در ایـران  آینـده  نفـوذ  سطح و قدرت
 در ترکیـه  راهبـردي  انتخـاب  و ترکیـه  و ایران دوجانبه روابط سوي و سمت واي  منطقه
 رکشـو  این خارجی سیاست در اروپاگرایی به مجدد آوردن روي یا آسیاگرایی غرب تداوم

  .داشت خواهد بستگی
  
  منطقه در بیگانه نیروهاي حضور ویژه به خارجی مداخالت .2ـ10

 اسـتقالل  و امنیت حفظ چون مختلفی هاي بهانه به فارس خلیج منطقه در آمریکا حضور
هـاي   پشـتوانه  کـه  نیسـت  امـري  تهدیدات، بردن از بین و بحران رفع منطقه، کشورهاي

 هـوایی  و زمینـی  دریایی،هاي  پایگاه. باشد بیشتر امنیت نآ برآیند و باشد داشته منطقی
. اسـت  بـزرگ  قدرت این حضور دهنده نشان خوبی به امارات و قطر بحرین، کشور سه در

 تسلیحاتی مسابقه و تشویق دوجانبه مهار و قوا موازنه دوستونی،هاي  سیاست کردن پیاده
 مسئله   این گویاي صدام، رژیم و بیانقال ایران خطر مقابل در کشورها دادن نشان ناامن و

 ایـن  هـدف  بلکـه  نیسـت،  منطقـه  کشورهاي براي امنیت ایجاد آمریکا هدف که باشد می
 متحـده  ایـاالت  بـه  منطقه عرب کشورهاي وابستگی و است خودش منافع امنیت کشور،
  )1: 1391(کرمی،  کرد. خواهد تشدید را منطقه در واگرایی روند آمریکا

 آمریکا متحده ایاالت توسط عجم و عرب میان تقابل حس برانگیختن یگر،د سوي از 
ــث منطقــه، در متحــدانش و . شــود مــی منطقــه کشــورهاي همگرایــی عــدم ایجــاد باع

 خطرنـاك  واي   هسـته هاي  سالح گسترش از جلوگیري و تروریسم با مبارزههاي  سیاست
 همگرایـی  عـدم  راسـتاي  در نیـز  سـپتامبر  11 از بعـد  در کشورها از برخی کردن معرفی

 رونـد  ترویج موارد از یکی نیز منطقه در ایران کردن منزوي. است بوده منطقه کشورهاي
 کشـورهاي  و ایـران  روابـط  کـه  نیسـت  مند عالقه متحده ایاالت. است منطقه در واگرایی
 انـد و د می خود منافع با مغایر را اعراب میان در ایران حضور آمریکا زیرا یابد بهبود عربی

 بـه  ایـران  از مخرب و نادرست تصویري ارائه در رژیم صهیونیستی همراه به دلیل، این به
 پـیش  در را همـاهنگی  تـالش  اسـت،  منطقـه  کشورهاي امنیت مخل که کشوري عنوان
ــژاد،  (یوســف اســت. گرفتــه  و نبــهجا همــه تبلیغــاتی حملــه مــورد ایــران )58: 1384ن
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 منطقـه،  در ایـران  حضـور  و است آمریکا سوي ازاي   چندسویه سازي منزويهاي  تاکتیک
 اسـاس،  همـین  بـر  شـود.  می معرفی منطقه عربی کشورهاي و امنیت صلح علیه تهدیدي

هـاي   تهمـت  و کننـد  پیگیري را سرزمینیهاي  اختالف شوند می تشویق عرب کشورهاي
 و بینـداز  تفرقـه « کهنـه  سیاست هم صورت، این در نمایند. دنبال ایران علیه را اساس بی

 کند. می توجیه را منطقه در خود نظامی حضور هم و دارد می نگه جاري را »کن حکومت
  )165: 1379(مجتهدزاده، 

 خودش نظر طبق رااي   منطقه ترتیبات اهدافش به رسیدن براي آمریکا متحده ایاالت
 متحدانش و ریکاآم ضرر به قدرت توازن کهاي   منطقه تغییرات رو این از داند، می مناسب

 واگرایانـه  نقـش  ایفـاي . بـود  نخواهد کشور این نظر مورد گاه هیچ بزند، رقم منطقه در را
 در باشـد  می منطقههاي  قدرت بین همگرایی عدم هدفش که آمریکا متحده ایاالت توسط
 بـین  همگرایـی  عـدم  عوامـل  از یکـی  ایـن رو  از. اسـت  کشـور  ایـن  منافع حفظ راستاي

 ایاالت امروزه، و بیگانههاي  قدرت حضور تاکنون، دیرباز از فارس خلیج قهمنط کشورهاي
  باشد. می آمریکا متحده

  
  از طرح ناتوي عربیاند   و چشمگیري   نتیجه
 یـک  عنـوان  به کشور این معرفی و ایران علیه صهیونیستی رژیم و آمریکا منفی تبلیغات
 بـه  نسبت کشورها این نگرانی که است شده باعث عربی کشورهاي براي خطرناك تهدید
 و غـرب  از کشـورها  ایـن  نظـامی  خریـدهاي  افزایش در که اي نگرانی یابد؛ افزایش ایران

 اعتراضـات  مـوج  افـزایش  و اسـالمی  بیـداري  دیگـر،  سوي از. است نمایان آمریکا ویژه به  
 ار یکـدیگر  به فارس خلیج حاشیه کشورهاي بیشتر شدن  نزدیک کشورها، این در داخلی
 هسـتند. آنـان   رو روبـه  داخلـی   فزاینده اعتراضات با کشورها این که چرا سازد می ضروري

 باشد، »ایران« همان که را خارجی تا خطر کرد خواهند تالش عمومی افکار انحراف براي
 خلـیج  حاشـیه  کشـورهاي  میان درونی هاي رقابت و اختالفات رغم علی لذا. کنند پررنگ
 کشـورهاي  کـه  دارد وجـود  احتمـال  ایـن  سعودي، عربستان تسیاد از ترس نیز و فارس
 ایـران  علیـه  منطقـه  در فراگیـر  نظامی ائتالف یک آمریکا حمایت با فارس خلیج حاشیه
   طـرح  ایـن  از اصـلی  هـدف . باشـد  آفـرین  خطـر  ایـران  بـراي  توانـد  مـی  کـه  کنند ایجاد
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 همبسـتگی  ایجـاد  اند، هنهاد م نا عربی ناتوي را آن برخی که صهیونیستی رژیم ـ  آمریکایی
  .است شده اعالم منطقه در آن نفوذ از جلوگیري و ایران برابر در عربی کشورهاي بین

 است ژئوپلیتیکی تهدید یک چیز هر از بیش ایران صهیونیستی، رژیم و آمریکا دید از
 اصـلی  وظیفـه  طـرح،  این براساس کرد. فراهم »ژئوپلیتیکی پاسخ« یک آن براي باید که

 واقـع،  در. شـود  مـی  واگـذار  آمریکا اي منطقه متحدان و محلی بازیگران به ایران با مقابله
 بـراي  صهیونیستی رژیم همراهی با ترامپ دولت هاي استراتژیست که است سیاستی این

 طرح این اصلی مجري سعودي، عربستان. اند کرده طراحی خاورمیانه هاي بحران با مقابله
  بود. کرده ارائه را طرحی چنین پیشتر مصر يجمهور السیسی، رئیس هرچند است

 اتحادهـاي  و پیمـان  هـا،  بنـدي   قطـب  شـاهد  خاورمیانـه  منطقه گذشته، سال صد در
 شـود،   مـی  گفتـه  عربـی  نـاتوي  پیمان تشکیل احتمال درباره آنچه و است بوده گوناگونی
 آنکـه  از پـس . اسـت  سـوریه  و عـراق  ایـران،  فعـال  و جانبه  سه پیمان به طبیعی واکنشی

 از ایـن کشـورها شکسـت    ایرانهاي  حمایت به دلیل یمن و سوریه عراق، درها   تروریست
 یـک  ایجـاد  براي تالش در اردن و عربی متحده امارات مصر، سعودي، پادشاهی خوردند،
 این اولیه نیروي. هستند ایران نفوذ با مواجهه براي نفري هزار 40 مشترك نظامی نیروي
 پاکستان مغرب، سودان، الجزایر، سعودي، عربستان مراکش، اردن، ،مصر از عمدتاً ائتالف

 عـین  در. بود خواهد ترکیه بالقوه طور به و فارس خلیج حوزه کشورهاي از کمی تعداد و
  نیست. منتفی نیز عربی ناتوي به کشورها سایر پیوستن حال

 اقعـر  سوریه، جنگ طول در فارس خلیج همکاري شوراي کشورهاي اخیرهاي  شکست
 و شـرقی  خیز نفتهاي  استان درها   ناآرامی از ناشی نگرانی داعش، ظهور تهدیدات و یمن و

 بـه  آمریکا تعهد عدم اسالمی، بیداري پی در یمن و بحرین و سعودي عربستان نشین شیعه
 تـوازن  در تعـادل  عـدم  سـوریه،  در خصـوص  به منطقه در مداخله براي اش  نظامی تعهدات
 هـاي  گـروه  از ارتشی مقاومت، تشکیل گفتمان نفوذ افزایش دلیل به همنطق نظامی نیروهاي
 بـا  مبـارزه  بـراي  روسـیه  و ایران ائتالف و یمن مردم از حمایت و سوریه و عراق در مردمی
 بـه  را سعودي عربستان اول، درجه و در فارس خلیج عربی تروریستی، کشورهايهاي  گروه
  .است داده سوق عربی يناتو به موسوم نظامی اتحاد یک تشکیل سوي
 هویـت  احیـاي  بـه  تـوان  مـی  عربـی  ناتوي ایجاد اصلی اهداف و دالیل از مجموع، در
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 و اقتصـادي  مشـکالت  از رفـتن  طفره عربیسم، محوریت با سیاسی همگرایی ایجاد عربی،
عمـومی،   افکـار  کـردن  منحـرف اي،  منطقـه  مسائل به آنها دادن نسبت و داخلی سیاسی
 تـرویج  منطقه، در کلیدي قدرت یک عنوان به سعودي عربستان یتموقع کردن برجسته

 از حفاظـت  داخلـی، هـاي   انقـالب  وهـا    اعتـراض  بـا  مقابلـه  هراسـی،  ایران و هراسی شیعه
 بـا  مقابلـه  بهانـه  بـه  کشـورها  داخلی امور در سلطنتی، مداخله و خانوادگیهاي  حکومت
  .کرد اشاره ائتالف این تشکیل دلیل ترین مهم عنوان به ایران نفوذ با مقابله و تروریسم

 عربـی،  نـاتوي  بـه  موسـوم  ائـتالف  بـه دهی   شکل با تا هستند آن دنبال بهها   سعودي
 سـعودي،  عربسـتان  مقامـات  دهنـد.  افزایش ایران بر بیشتر هرچه فشار براي راها   زمینه
هـاي   ائـتالف  تشـکیل  بـه  دسـت  و داشته ترامپ ضدایرانی رویکرد ازگیري   بهره در سعی
 فـاز  یک وارد را کشور دوهاي  رقابت سطح تواند می که زدند ایران علیهاي   منطقه مختلف
 بـه  و زده دامن منطقه در ییگرا  فرقه تشدید و موجودهاي  تنش افزایش کرده، به تر جدي
 دیگـر،  سـوي  از. دهـد  قرار تأثیر   تحت را منطقه امنیتی و سیاسی تحوالت سایر آن، تبع

 هراسی ایران تبلیغ با صهیونیستی رژیم و آمریکا همچوناي   فرامنطقه شورهايک از برخی
 بـه  خـود  تسـلیحات  فـروش  و ایـران  بـا  مقابلـه  بـراي  را پیمانی چنین تحقق منطقه، در

   .اند   نموده دنبال عربی کشورهاي
 کنـونی  بـازیگران  بـین  اي منطقـه  هاي همکاري و ثبات گسترش به تواند می آنچه اما

 درك و اي منطقـه  مسـائل  به نوین نگاهی کند، کمک عربی کشورهاي و ایران صخصو به
 و بلندمـدت  در منطقه کشورهاي تمام منافع بر که است ماندگار و ساختاري هاي واقعیت
 شـود  مـی  تأکیـد بر آن  جدید نگاه این در که آنچه. بود خواهد گذارتأثیر   مدت کوتاه حتی
 تغییـرات  آن، از ناشی الزامات و اعراب و ایران دائمی همسایگی واقعیت مانند هایی مؤلفه
 و جهـانی  بـزرگ  هاي قدرت با منطقه کشورهاي جایگاه و روابط بر آن تأثیر   و المللی بین

 سـخت  قـدرت  هاي مؤلفه به توجه با اي منطقه بازیگران از هریک طبیعی نقش و وضعیت
 عربـی  کشـورهاي  برخـی  و رانایـ  روابـط  که هرچند. است بازیگران این از یک هر نرم و

 ها چالش با اي فرامنطقه بزرگ هاي قدرت راهبردهاي نوع و اي منطقه تحوالت تأثیر   تحت
 و تحـوالت  بـودن  مقطعـی  و دائمـی  همسـایگی  واقعیـت  امـا  اسـت،  همراه هایی رقابت و

 رقابـت  و خصـومت  جاي به تعامل سوي به جدي حرکت لزوم المللی، بین هاي پیمانی هم
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  .سازد می ضروري ار منفی
 گسـترش  و غـرب  تـدریجی  کـاهش  و الملل بین نظام در قدرت انتقال روند همچنین

 را خاورمیانـه  منطقـه  معـادالت  توانـد  مـی  بلندمـدت  یـا  مدت میان در ولو آن هاي چالش
 از ایـران  مهـار  و خصـمانه  هـاي  سیاست مانند هایی وضعیت اینکه نتیجه و کند بازتعریف

 نخواهـد  تغییر بدون و دائمی امري مهار، این براي غربی هاي قدرت توانایی یا غرب سوي
 از جملـه  خـود  قـدرت  سـطح  به توجه با اي منطقه بازیگران از هریک جایگاه و نقش. بود

 نیـز  اسـتراتژیک  فرهنـگ  و تمـدنی  و تاریخی بسترهاي اقتصادي، ژئوپلیتیک، هاي مؤلفه
 سـازد،  مشـروع  و پـذیرش  مـورد  را ها نقش این تواند می که آنچه و است دائمی واقعیتی

 کـه  است اي منطقه همگرایی و همکاري از نوینی مرحلۀ آغاز و امنیتی هاي رقابت از گذار
  کند. تأمین متناسب صورت به را کشورها همه منافع بلندمدت، در

 هـاي  سیاسـت  بـا  مقابلـه  را خـود  عمده محور هرچند آمریکا مشارکت با عربی ناتوي
 بـه  دست منطقه در روسیه نفوذ با آینده نیز در که نیست بعید است اما کرده اعالم ایران
 خواهـد  سوق همگرایی سمت به پیش از بیش را مسکو و تهران رویکرد این و بزند مقابله
 واگـذار  متحـدانش  و واشـنگتن  بـه  دسـتی  دو را خاورمیانه نیست حاضر روسیه زیرا داد،
 و کـرد  خواهنـد  دراز ایران سوي به یاري تدس نیز کرملین مقامات دلیل، همین به. کند
 از. کـرد  خواهنـد  هماهنـگ  را منطقـه  و سـوریه  در خود مواضع پیش، از بیش کشور دو

 ائـتالف  در تـازگی  به جهانی، عرصه در آمریکا باها   تنش تشدید دلیل به نیز چین طرفی،
 تقویـت  را طقهمن در ایران موضع تواند می این و است شده وارد سوریه در تهران و مسکو
 تهـران  مثلث جهانی، تحوالت در چین نظامی و اقتصادي سیاسی، وزن دلیل به زیرا کند

    کند. عمل عربی نمایشی ائتالف از تر موفق تواند می پکنـ  مسکوـ 
 آنهـا  تـرین  مهـم  از برخی که است متعددي مواجه موانع با عربی ناتوي تشکیل طرح 

  عبارتند از:
    ؛اعضا میان توافق مورد مشترك تهدید نبودـ 
 و ائـتالف  ایـن  بـر  سـعودي  عربسـتان  سـلطه  از عربـی  کشـورهاي  برخی نارضایتیـ 

  کشورها؛ دیگر با نظامی اتحاد ایده با مخالفت
 تشـکیل  بـراي  فـارس  خلـیج  عربـی  کشورهاي قبلهاي  سال خورده شکست تجربهـ 
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  چندجانبه؛ نظامیهاي  پیمان
  یکدیگر؛ به نسبت واحد و مشتركهاي  نگاه از عربی هايکشور برخورداري عدمـ 
 ارتـش  یک تشکیل براي عربی کشورهاي در انسانی الزمهاي  زیرساخت وجود عدمـ 

  منطقه؛   تحوالت در نقش ایفاي جهت در کارآمد و متحد منسجم،
 اخـتالف  از جمله( تروریسم نظیر مشترك، تهدیدات از اجماع مورد تعریف دشواريـ 

  اهللا)؛ حزب یا المسلمین اخوان خصوص در
 ازاي   منطقـه  مختلف مسائل در نظر اختالف و عربی کشورهاي هاي دیدگاه واگراییـ 
  لیبی؛ و المسلین اخوان سوریه، یمن، جمله
 ایـن گونـه   ناکارآمـدي  از ناشـی  تاریخی حافظه واسطۀ به اعراب میان اندك اعتمادـ 

  اعراب؛ ویژه امنیتی و سیاسی فرهنگ وجود و متعدد اعضاي میان توافقات
  نیروها؛ ترکیب و فرماندهی خصوص در عملیاتی اختالفاتـ 
 و اهـداف  نبـود  و موریـت أم در ابهام و مشترك عملیاتهاي  زیرساخت نبودن آمادهـ 
  .عربی کشورهاي بین دراي   منطقه مشترك امنیتی نگرش
 ایـدة  بـر  تأکیـد  و عربی امنیتی اجماع یک به رسیدن در اعراب پایداري وجود، این با

 اسـتراتژي « قالـب  در سیاسـت  این از آمریکا حمایت نیز و عربی مشترك نیروي تشکیل
. سـازد  ثرأمتـ  را ایـران  امنیتی تهدیدات ساختار بلندمدت، در تواند می »دور راه از موازنه

 اقـدامات  گسـترش  طریـق  از بایـد  منطقه متشنج شرایط این در ایران اسالمی جمهوري
 سیاسـت  مبـانی  و اصول حفظ با همزمان زدایی تنشهاي  سیاست و مذاکره و اتیکدیپلم

 اقـدامات  .نمایـد  داريدخـو اي   منطقـه  اختالفـات  و تعارضـات  گسـترش  از خود، خارجی
 منطقـه  در ایـران  سیاسـی  انزواي راستاي در همواره اخیر سال چند در عربی کشورهاي

 از عربـی  کشـورهاي  از بعضـی  اهنـگ هم دیپلماتیـک  روابط قطع و کاهش که است بوده
 عربسـتان  راهبري با (که سومالی سودان و عربی، متحده امارات سعودي، عربستان جمله

  د.شو می ارزیابی راستا این در شد) انجام سعودي
 انجـام  سـعودي  عربسـتان  اقـدامات  با مقابله براي تواند می ایران که اقداماتی دیگر از
 قدرتمنـد  رقبـاي  و منتقدان از چین و روسیه. باشد می ها  ائتالف و اتحادها گسترش دهد،
 ایـران  رو ایـن  از باشـند  مـی  ایـران  همسو با و آسیا غرب منطقه در آمریکا متحده ایاالت
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 در آنچـه  هماننـد  کشـورها  ایـن  بـا  چندجانبه و دوجانبههاي  همکاري تقویت با تواند می
هـاي   زمینه در قوي ائتالفی شود، می دنبالاي   قهمنط مسائل دیگر و عراق و سوریه بحران

 جلـوگیري  خـود  جایگـاه  تضـعیف  از تا دهد تشکیل نظامی و اقتصادي سیاسی، گوناگون
 برابـر  در و کند تقویت را آسیا غرب منطقه در خود نفوذ و قدرت باید ایران بنابراین. کند

 بازدارنـدگی  عودي،سـ  عربسـتان  خصـوص  بـه  و فارس خلیج همکاري شوراي کشورهاي
هـاي   موازنـه  ایجـاد  بـا  ایـران . کنـد  تقویـت  را) دتـرنس  و دتانـت ( استراتژیک و سیاسی

 مطلـوب  ثمـرات  به آمیز صلح و سالم تواند می بازدارندگی ایجاد راه از رقیب، با جانبه همه
 از اسـت  نظامی و سیاسی جنبه در موازنه اصل تابع بازدارندگی، خارجی، روابط در. برسد

 خلـیج  حوزه عربی کشورهاي که باشد برخورداراي   بازدارندگی چنان از باید ایران رو ینا
 آن برابـر  در و کنند خودداري ایران براي سیاسی و امنیتی چالش هرگونه ایجاد از فارس

 بـازیگران  کـه  زیـرا  بـرد  نمی جایی به راه صرف، زدایی تنش سیاست. کنند خطر احساس
 و بسـیار  متغیرهـاي  تابع و کنند نمی عمل مستقل خود رجیخا سیاست در منطقه عربی

 راسـتاي  درباشند. لذا  می صهیونیستی رژیم و آمریکا متحده ایاالت تجویزيهاي  سیاست
 بسیار زیر مالحظات و متغیرها ها، شاخصه ها، لفهؤم به توجه عربی، ناتوي طرح ازاند   چشم
  شود: می ارزیابی مهم

ـ شرایط منجر به ارا به توجه با که است این گرفت نظر در باید کهاي  نکته نخستین ه ئ
 در حتـی  ارتشـی  چنین ،)انصاراهللا مردمی هاي کمیته پیشروي و یمن تحوالت( طرح این

 باشـد،  عربـی  کشـورهاي  امنیت تضمین راستاي در که آن از بیش شدن، تشکیل صورت
 از را مردمـی  اقبـال  کـه  يامر رفت؛ خواهد کار به عربی هاي جنبش سرکوب براي بیشتر

 خواهـد  محـور  دو عملیاتی حوزه در تشکیل، صورت در عربی ناتوي لذا. کند می سلب آن
 بـراي  عضـو  کشورهاي داخلی امور در مداخله و سو یک از غربی ناتوي با همکاري داشت:
 .دیگر سوي از اعتراضی رفتارهاي سرکوب

 چـارچوب  در ارتشـی  چنـین  است قرار که است جغرافیایی حوزه گستردگی دوم، نکته
 ارتـش  کـه  اسـت اي  حـوزه  فـارس،  خلیج و آفریقا شرق تا آفریقا شمال از. شود تشکیل آن

 بـزرگ  گسـتره  چنـین . کنـد  فعالیـت  آن در اسـت  قـرار  شـدن،  تشـکیل  صـورت  در عربی
 اجـازه  آیند، غالب نیز مسافت بعد از ناشی هاي چالش بر کشورها که صورتی در جغرافیایی،



اتو
ح ن

طر
 ي

 یعرب
آس

ب 
غر

قه 
نط

ر م
د

ای
ش

چال
 و 

انع
 مو

:
  ها 

 

 

 49  

  دهد. نمی را ایران مانند غیرعرب کشورهاي حضور از ناشی جغرافیایی هاي پارگی رب غلبه
 روابـط  و سیاسـت  جهـان . اسـت  عـرب  جهـان  درونـی  هـاي  رقابت وجود سوم، نکته

 حـالی  درهـا    این همه. است استوار کشورها بودن محور امنیت و طلبی قدرت بر الملل بین  
 الگوهـاي  کـه  استاي  گونه به خاورمیانه منطقه راهبردي و ژئوپلیتیکی ساختار که است

. کشـاند  مـی  رقـابتی  الگوهاي سمت به حالت بهترین در را منطقه این کشورهاي رفتاري
 کشـورهاي  بـراي  را صـفر  جمـع  حاصل با هاي منطقه، بازي این الملل بین   روابط بنابراین
 شـوراي  عضـو  کشـورهاي  وابـط ر در تـوان  مـی  راهـا    رقابت این بارز نمونه. کند می تجویز

 ایـن  در جویانـه  همکـاري  هاي طرح دلیل، همین به. دید یکدیگر با فارس خلیج همکاري
 میـان  در درکی چنین رشد از ناشی تا است محیطی هاي ضرورت از ناشی بیشتر منطقه،
  سازد. می مواجه چالش با را هایی همکاري چنین دورنماي که امري سیاسی؛ نخبگان

 ریشـه  که داند می خوبی به آگاهی تحلیلگر هر. است فلسطین مسئله   کته،ن چهارمین
 کشـورهاي  ناتوانی و صهیونیستی رژیم اشغالگري خاورمیانه، در کنونی هاي چالش بیشتر
 طـرح  شـد،  گفته که گونه همان. است رژیم این از فلسطین مردم حقوق گرفتن در عربی

 بـا  مقابلـه  بـراي  عـرب  جهـان  نیـاز  از شینا که آن از بیش عربی مشترك ارتش تشکیل
 و عربسـتان  کشـورهاي  بلندپروازانـه  هـاي  طرح از ناشی بیشتر باشد، خارجی تهدیدهاي

 اسـت  داده نشـان  تاریخ و شده رانده حاشیه به فلسطین مسئله   طرح، این در. است مصر
 سـطین فل مسـئله    از عرب جهان آن، در بوده است که طرحی هر منطقی نتیجه شکست،

 تشـکیل  ریـزان  برنامـه  و عـرب  اتحادیـه  سران است الزم ارتباط این در. است مانده غافل
 نـوار « و نیـرو  این  رابطه :دهند پاسخ دست این از هایی پرسش به مشترك نظامی نیروي

 خواهد بازي میان این در نقشی چه باختري کرانه دولت شد؟ خواهد تنظیم چگونه »غزه
 ارتـش  واکـنش  غـزه،  و باختري کرانه به صهیونیستی رژیم امینظ تجاوز صورت در کرد؟
 ایـن  روي پـیش  هـاي  چـالش  ترین از اصلی یکی فلسطین، مسئله   بود؟ خواهد چه متحد
 رژیـم  و اعـراب  روابـط  سـابقه  بـه  توجـه  بـا  و زیـاد  احتمـال  بـه  کـه  بـود  خواهـد  ارتش

  .شد نخواهد قبول جدي آزمون نخستین در صهیونیستی،
 مشـترك  نیـروي  یک یا اتحاد یک دهنده تشکیل کشورهاي که است این مورد پنجمین

 ارضـی  تمامیـت  و ملـی  حاکمیـت  امنیـت،  مفهوم سه زمینه در واحدي اهداف باید نظامی
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  هستیم: مواجه کشورها از دسته سه با عربی، ارتش در اکنون که حالی در باشند، داشته
 در عربـی  کشـورهاي  نظـامی  تامکانا تجمیع آنها هدف: قطر و سعودي عربستان) الف
  .است ایران با مقابله براي اساساً مختلف هاي پروژه
 کشـورهاي  اقتصـادي  و مـالی  هـاي  کمـک  دریافت و جذب آن، اصلی هدف: مصر) ب

  .است تسلیحات خرید و اقتصادي اوضاع بهبود منظور به عربی ثروتمند
  حفـظ  و رژیـم  يبقـا  آنهـا  اصلی دغدغه: فارس خلیج جنوبی حوزه عرب کشورهاي) ج

  .است خودشان موجودیت
) ایـران  و اهللا حزب جنبش داعش، یعنی( مشترك دشمنان تعریف دلیل به حال این با

 نیـروي  ایـن  تشـکیل  ایـده  با عربی سران و شده نزدیک یکدیگر به ناهمگون هاي دیدگاه
  دارد. وجود درازي راه آن عینی تحقق تا اما اند، کرده موافقت نظامی

 دائم هاي تنش دچار را ارتشی چنین عرب، اتحادیه عضو کشورهاي مگونناه ترکیب 
 تأثیر و آمریکا با دوگل ژنرال زمان در فرانسه سرد رابطه. کرد خواهد درونی هاي رقابت و

 در موجـود  هـاي  تـنش  بررسـی  بـراي  مناسبی تاریخی نمونه تواند می ناتو عملکرد بر آن
 ابـداً  آمریکـا  و فرانسه بین نسبی ناهمگونی میزان البته. باشد چنینی این واحد هاي ارتش
 بـد  روابـط  سعودي، عربستان و قطر تیره روابط. نیست آن عربی هاي نمونه با قیاس قابل

 رویکـرد  و عـرب  جهـان  رهبـري  سـر  بـر  مصـر  و سعودي عربستان رقابت ، قطر و بحرین
 در حتـی . کنـد  نقصـان  دچـار  را احتمالی واحد ارتش عملکرد است ممکن عمان مستقل
 تـوان  مـی  ، عربـی  مشترك ارتش تشکیل براي الزم شرایط و مقدمات شدن فراهم صورت
 عربسـتان  دوش بـر  آن انسـانی  نیـروي  و لجسـتیکی  ، مـالی  اصلی بار که کرد بینی پیش

 نیرویـی  چنین بتوان اینکه از بیش ترتیب بدین. بود خواهد مصر و امارات ، قطر ، سعودي
  .دانست عرب کشور چند گر مداخله نیروي را آن باید امید،ن »عربی مشترك ارتش« را
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