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Abstract 

The relationship between identity and regional order became important in the 

years following the Cold War and the internationalization of ethnic conflicts. 

Since the end of the bipolar system, identityism has led to instability in 

governments and intensified regional and international security efforts in various 

parts of the world, including the Middle East, the Caucasus, and the Balkans. 

These developments have focused the actions of identity-oriented groups and their 

impact at the transnational level on researchers and policy makers.The present 

study specifically seeks to answer the question of what effect the action of the 

identity forces of the Middle East on the formation and evolution of patterns of 

regional order? The identity groups have been key players in the Middle East 

security environment, influencing patterns of regional order by weakening or 

transforming the structure of governments and forming regional and international 

coalitions. 
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 چکیده
 شدن المللیبین و سرد جنگ از پس هایسال در «ایمنطقه نظم و هویت میان رابطه»

لف قطبی، در نقاط مختیی، پس از پایان نظام دوگرایافت. هویت اهمیت قومی منازعات

امنیتی های و تشددددید پوی ها دولت ثباتیبیجهان از جمله خاورمیانه، قفقاز و بالکان، 

آن  تأثیرو  گراهویتهای را در پی داشددت. این تالو،ت، شن  گرو  المللیبینو ای منطقه

حاضر ژوه  پقرار داد.  گذارانسیاستدر سطوح فراملی را در شانون توجه پژوهشگران و 

 -شه شن  سیاسیبود  ه دنبال پاسخ به این پرس  ب مشخصاًتاللیلی  -با روش توصیفی

ای نظم و تالول الگوه گیریشکلبر  تأثیریی خاورمیانه چه گراهویتهای امنیتی جنب 

اصددلی مالیا امنیتی خاورمیانه  بازیگران گراهویتهای جنب  شددته اسددت.داای منطقه

ساختار دولت هستند ضعیف یا دگرگونی  و ای منطقههای به ائتالف دهیشکلو ها شه با ت
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 مقدمه

بر نظام دولت  هاآن تأثیری خاورمیانه و گراهویتهای امنیتی جنبش -کنش سیاسی
به الگوهای نظم  دهیشکلرا در  هاآنشناخت جایگاه  ،و ساختارهای امنیتی منطقه

به  «گرانیروهای هویت»سااااخته اساااتژ در پاوهش  ا ااار  تیپراهمای منطقه
امنیتی خود  -کنش سیاسی تاکنونکه از زمان جنگ سرد  کندمیاشاره هایی جنبش

تضعیف یا  ،هاآنورزی کنشای و پیامد ملی و منطقه اندرا بر مبنای هویت بنا نهاده
شی دولت ستای منطقههای به ائتالف دهیشکلو ها فروپا  یهاشیگرا درژ بوده ا
فکری و رویکردهای های پان عربی، در نحلهی هایان و جنبشگرافراملی، اساااالم

سی مختلف، به لحاظ  ساخت دولت و الگوهای نظم منطقه تأثیرسیا در زمره ای بر 
 ژرندیگیمقرار  گراهویتهای جنبش نیرگذارتریتأث

 یاثربخشاااامروزه با دگرگونی سااااختارهای اجتماعی خاورمیانه از ن و  و 
شده یهاشیگرا با گراهویتهای جنبش سته  ست فراملی کا و خاورمیانه کنونی  ا

بر  قوق شاااهروندی و  تأکیدیی با گراجدیدی از هویتهای در  ال زایش گونه
 (ژ93 ، صژ1394کاستلز، است )مطالبات اجتماعی 

و درک  گراهویتهای ورزی گروهاز کنش برآمدهامنیتی های شااناخت پویش
کلدر  هاآن تأثیر های ن گیریشااا قهو تحول الگو و  مهممو اااوعی ای ظم منط
مسااا له ا ااالی پاوهش پیش رو تبیین  روایناز  ؛اسااات ماندهمغ ول  النیدرع
خاورمیانه از ای آن بر الگوهای نظم منطقه تأثیرو  گراهویتهای جنبش ورزیکنش

به الگوهای مدیریت مناقشات ای استژ نظم منطقه تاکنوندوران پس از جنگ سرد 
سرت، امنیت  ةنیعنی موازای منطقه ستهقوا، کن شاره دارد و  یجمعد بر و همگرایی ا
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ساس سروش ا ستلزم تحلیلی  گیریشکلیانه، تبیین گراواقع یشنا و دگرگونی آن م
هایو در نظر گرفتن  یچندوجه گذار متغیر در ساااطوا داخلی )فروملی و  تأثیر

ستژ با این  ال  رورت  المللیبینو ای ملی(، منطقه مو وع ایجاب  ژرفکاویا
سایر  کندمی سطوا تحلیلی و در نظر گرفتن   متغیرهایبا   ظ دقت نظر در کلیه 
به  متغیربر یک  تأکید، در یک سااطو و با ایمنطقهبر ساااختار نظم و امنیت  مؤثر

 تبیین مو وع پرداخته شودژ
سطو تحلیل داخلی به تبی بنابراین، و  گیریشکلن یپاوهش پیش رو از منظر 

ساس فر یه می ییگرادر پرتو هویتای الگوهای نظم منطقه دگرگونی پردازدژ بر ا
را در سطو داخلی شکننده ها ، دولتگراهویتهای امنیتی گروههای پاوهش پویش

ساخته و بر الگوهای منازعه و همکاری  رین و پذ المللیبینو ای و در سطو منطقه
نیز ای بزرگ و بازیگران منطقههای بوده اساااتژ مداخله قدرت ها مؤثربین دولت

عمل  گراهویتهای در جهت تقویت یا تضااعیف کنش جنبش هاآنبسااته به منافع 
ندمی قدرتک قههای ژ همساااویی  بازیگران منط هویتی های با گروهای بزرگ و 
هایی ائتالف گیریشکلیا  ودباعث تضعیف یا فروپاشی ساختار دولت ش تواندیم

های در واقع پیامد پویش باشد ومستقر را در پی داشته در جهت  مایت از دولت 
، در سطو فروملی تضعیف یا فروپاشی ساختار دولت و بنیادهویتامنیتی نیروهای 
 ها و اتحادها استژبر ائتالف یرگذاریتأثدر سطو فراملی 

بر جوامع از  شده ادثملت  -هویتی خاورمیانه همواره نظام دولتهای گروه
پیش موجود با مرزبندهای مصاانوعی را به چالش کشاایده و خود را در تعار اای 

ما  ،همراه بوده ییزهایوخافتژ این تعارض گرچه با اندکردهدائمی با آن تعریف  ا
 المللیبینو ای منطقههای بر نظام دولت و ائتالف تأثیرهمواره تداوم داشاااته و با 

دسااتخوش تحول نموده اسااتژ نظم کنونی خاورمیانه بر را ای الگوهای نظم منطقه
بررساای  ،اینوجود با  ،مبنای الگوهای موازنه قوا و انباشاات قدرت اسااتوار اساات

دگرگونی  بلندمدت کایت از آن دارد که در  المللیبینو ای روند تحوالت منطقه
تژ در اساا بنیادهویتاز کنش نیروهای  متأثرساااختار امنیتی منطقه امری محتوم و 

و اسااتعداد کنونی آن برای بازتعریف نقش و  المللنیباین بین ماهیت متحول نظام 
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منطقه در پاسااب به های بزرگ در کنار ناکارآمدی دولتهای قدرتای منافع منطقه
مطالبات سااایاسااای اجتماعی جوامع، فضاااای کنش بازیگران هویتی با مطالبات 

سی ساختا ترفراخاجتماعی را  -سیا ر امنیتی خاورمیانه را بیش از هر زمان نموده و 
 دیگری مستعد دگرگونی ساخته استژ

سه بخش به تبیین این مو وع ست رابطه  :پردازدمی پاوهش  ا ر در  نخ
سی ای یی و دگرگونی الگوهای نظم منطقهگرانظری بین هویت  سپسژ شودیمبرر

سال سمیعربپان مشخصاًفراملی خاورمیانه، های هویت تأثیر یی بر الگوهای گرامو ا
 -ژ اوج کنش ساایاساایردیگیمنظم و ساااختارهای امنیتی منطقه مورد توجه قرار 

 رأسدر دوره جنگ ساارد اساات که با  ضااور  امیان آن در  ساامیعربپانامنیتی 
شورهایی  سی ک سیا صر، عراق همچونساختار  صر و  و م سوریه با مرکزیت م

اما بنا به  رود،ای پیش میسااایادت جمال عبدالنا ااار تا آساااتانه ایجاد نظم منطقه
بزرگ در ایجاد سااااختارهای های دالیلی از جمله مساااائل داخلی و منافع قدرت

کام نا ندژ در می امنیتی مطلوب  یانیما پا های  بخش  ند با تمرکز بر رو له  قا م
ای و نظم منطقهها در تضااعیف دولت هاآن تأثیری به یی در سااطوا داخلگراهویت

 شودژمیدر  ال ظهور پرداخته 

 ایالگوهای نظم منطقهو  گراهویتهای چارچوب نظری؛ جنبش .1

یت یان هو طه م قهگراراب یت تأثیریا چگونگی ای یی و نظم منط قومی و های هو
عی اسااات که در مو اااو المللبینمذهبی بر سااااختارهای امنیتی مناو  و نظام 

شاادن منازعات هویتی در جهان سااوم  المللیبینپس از جنگ ساارد و  هایسااال
مبنای ها و رفتاری انساااانهای انگیزه ترینمهمیکی از  گراییاهمیت یافتژ هویت
سیاری از پویش ستگیها ب ستهای و واب سطو خاورمیانه ا که با  متقابل امنیتی در 

ضای مت اوت و برخورداری ا سیم ف نظام دولت  عموماًورزی های کنشز قابلیتتر
 ژ(Berzonsky, 2003است )ای را به چالش کشیده و ساختارهای امنیت منطقه

بازیگران ا لی تلقی و ارکان ها دولت المللبیندر مطالعات کالسیک سیاست 
تنها مراجع امنیت و ها شد؛ از این منظر دولتمی خال ه هاآندر  المللیبینامنیت 

های رفتندژ تعار اااات هویتی پس از جنگ سااارد نگاهمی شاااماره منابع تهدید ب
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یت بازیگران فروملی و فراملی هو با تمرکز بر  کالچر  یاد را وارد عر ااااه ژئو بن
فرانسااایس »، «سااااموئل هانتیگتون»، «جیمز روزنا»سااااختژ  المللیبینمطالعات 
هسااتند که  اامن  ایبرجسااته شاامندانیاند «زبیگینو برژینسااکی»و  «فوکویاما
های بر جنبه المللبینبازیگران ا ااالی نظام  عنوانها بهبخشااای به دولتا اااالت
بر ابعاد  تأکیدندژ جیمز روزنا با اهکرد تأکید المللبینیانه سااایاسااات گراهویت

در نظم ساااختاری را مورد ای نیروهای  اشاایه تأثیر، المللبیناجتماعی ساایاساات 
نا،  برخورد »هانتینگتون در اثر معروف خود  ژ(27، صژ 1384توجه قرار داد )روز

و سیاست ها الگوهای ستیزش پس از جنگ سرد را ناشی از تقابل فرهنگ« هاتمدن
ست )هانتینگتون،  ضای پس از جنگ  ؛(22، صژ 1378هویت دان سکی نیز ف برژین

از توان  گراو ملی گراسرد را فضای آشوبناکی تو یف نمود که در آن نیروهای قوم
سکی،  شیدن نظم موجود برخوردارند )برژین ، 1394و انگیزه الزم برای به چالش ک

ملی، های علوم اجتماعی نیز ا یای هویت پردازهینظرمانوئل کاساااتلز  (؛49صژ 
مهم در دگرگونی  یریمتغرا ها قومی و مذهبی و بساایس ساایاساای  ول این هویت

 (ژ25، صژ 1394نظم سیاسی دانست )کاستلز، 
نیروهای فروملی بر سااااختارها و  تأثیر آندر دوران جنگ سااارد و پیش از 

شه در واقعیت المللیبینیندهای فرا شت؛ این نگاه ری های مو وعیت چندانی ندا
 شدتبهمتصلب داشت که فضای کنش نیروهای فروملی را  یجنگ سرد و ساختار
ساخته بودژ  للیالمبینو ای بر فرایندهای منطقه هاآنمحدود و اثرگذاری  شوار  را د

سطوا ملی و منطقههای پویش شخصهای امنیتی در  سا های یکی از م مهم دوران پ
ست )متقی،  سرد ا شمندان 9، صژ 1388جنگ  سیاری از اندی (ژ پس از آن بود که ب

ست  سترهای اجتماعی و  المللبینسیا  در نظربا ساختارهای امنیتی مناو  را در ب
سی گرفتن متغیرهایی از ج سیا صاد وا دهای  مله تاریب دولت، فرهنگ جوامع، اقت

 و میزان انسجام اجتماعی مناو  مورد مطالعه قرار دادندژ
و قابلیت  یریپذتیسرابنیاد هویتهای مهم کنش گروههای یکی از مشخصه

های تنش (ژFox, 2004; lipest, 1993; Frankel, 1973ساات )ا هاآنشاادن  المللیبین
ناامنی داخلی و  -قومی کان عالوه بر  بال قاز و  نه، ق  یا خاورم باتیبیمذهبی   ث
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 تااأثیرگااذار بودنیز ای ، بر تعااار ااااات بین دولتی و نظم منطقااههااادولاات
(Posen, 1393ژ نظم منطقه) م هومی اسااات که به الگوهای مدیریت مناقشاااات ای

اری تا تعارض اشاااره دارد؛ این الگوها دربرگیرنده ویف وساایعی از همکای منطقه
و همگرایی  یجمعدسااتهموازنه قوا، کنساارت، امنیت  هاآن نیترمشااخ بوده که 

سی، نظام منطقه سیا ستژ عالوه بر تحوالت داخلی وا دهای  نیز  المللیبینو ای ا
بل ای مؤثرندبر دگرگونی الگوهای نظم منطقه قا نه در م یا خاورم ظام دولت در  ژ ن

های و قدرتای ر و در برابر دخالت بازیگران منطقهامنیتی داخلی ناپایداهای پویش
ملت و معضااالت  -اساات که هر دو ناشاای از  ااعف نظام دولت رین و پذبزرگ 
 بنیاد استژاز پویایی و تحرک نیروهای هویت برآمده

ساختار دوقطبی نظام  سرد و  شمگیر کنش رغمیعل، المللبینجنگ  ورزی چ
ساانتی از جمله عراق، های در فروپاشاای دولت هاآن تأثیرو  بنیادهای هویتگروه

شدژ ای توسط بازیگران منطقهای مصر و سوریه، مانع از ایجاد الگوهای نظم منطقه
از تمایالت و منافع  متأثردر این دوران مدیریت مناقشاااات خاورمیانه بیش از همه 

عربی در ی گراهویتهای امنیتی گروههای اما پیامد پویش ،بزرگ بودهای قدرت
امنیتی  -و نمودهای مختل ی بر سااپهر ساایاساایها فرم دوران پسااا جنگ ساارد در

های بنیاد خاورمیانه به اشکال مختلف با دولتهویتهای بودژ گروه مؤثرخاورمیانه 
اقتدارگرا و سنتی برای پاسب به مطالبات های ژ از ورفی دولتاندتعارضمستقر در 
 هاآن یناکارآمدو  ندارند را و ظرفیت کافی اجتماعی جوامع خود توان -ساایاساای

انباشت معضالت امنیتی را در پی داشته استژ این تعار ات در مقاوعی که دولت 
 ،مسکوت مانده موقتاً را نداشته،هویتی اقتدار الزم های مستقر برای برخورد با گروه

ضعکه اقتدار مرکزی  ذف یا هایی اما در موقعیت ست، شده فیت بروز و  مجدداً ا
شت که پویشاندافتهیظهور  سائل امنیتی خاورمیانه باید توجه دا های ژ در تحلیل م

شکل ای منطقههای گرچه به الگوهای روابط و رقابتا گراهویتهای امنیتی جنبش
رقیب به ا یا یا های دولتای اما در بساایاری از مواقع ساایاساات منطقه ،دهدیم

 کمک کرده استژ هاآنتشدید 
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یت. 2 قههای هو نه؛ از ای فراملی و نظم منط یا تا  سمممیعربپانخاورم

 ییگرااسالم

نظام دولتی در خاورمیانه عربی با مرزهای مصنوعی بر یک سازه یکپارچه و دیرینه 
ستعمار  -فرهنگی ستقالل از ا سب ا سل اعرابی که موف  به ک شدژ ن زبانی  ادث 

سکوالر با سم  سیونالی صادی را به منبع  یهاشیگرا شده بودند نا سم اقت سیالی سو
خود تبدیل کردندژ این نسااال با تکیه بر اشاااتراکات فرهنگی و تاریخی  بخشالهام

شکوه خود  شته پر س، از بدو برآمداعراب در دد بازآفرینی گذ های دولت سیتأ
د و خواسااتار و دت ساارزمینی اعراب شاادژ در این کرمخال ت  هاآننوظهور با 

محیطی پویا و  گراهویتهای از تحرک گروه متأثرخاورمیانه محیط امنیتی  هاسااال
و مدیریت الگوهای نظم  دهیشااکلاما بازیگران ا االی در  ،اساات وجوشپرجنب
قه قدرتای منط هان  قاط ج ند دیگر ن ندژ تحرک گروههای مان های بزرگ هسااات
 پایدارای به نظم منطقه دهیشکلی عربی در دوران جنگ سرد گرچه در گراهویت
عربی از جمله مصر،  کارمحافظههای در تغییر ساختار برخی از دولت  رفاًناکام و 

یه و عراق  ما  ،بود مؤثرساااور ندی از تحوالت  هاآن ورزیکنشا غازگر رو آ
پس از جنگ  هایساااالاجتماعی خاورمیانه بود که در های یانه در الیهگراهویت

 ژتأثیر داشت یالمللبین تی  وای سرد در دگرگونی نظم منطقه

-1956) یعرب یجمعدستهو تالش برای تکوین الگوهای امنیت  سمیعربپان .1-2

1970) 

از فرهنگ غالب و فضای اجتماعی  متأثر عموماًهویت بازیگران و کنشگران دولتی 
ست ست که در آن زی های برخی از دولت ینیآفرنقش توانیم رواینکنندژ از می ا

صر را در فا له این  ضای پرهیجان هویت متأثر هاسالعربی مانند م یی در گرااز ف
اجتماعات عربی دانستژ ظهور دولت جمال عبدالنا ر با پشتوانه عظیم سازه عربی 

 عیف های دولت« موازنه الیگارشیک»توانست  1970تا  1956 هایسالدر فا له 
د و بر انساااجام اعراب در برابر یا، ن و  غرب را تضاااعیف نمبزندعربی را برهم 

 (ژ78، صژ 1390)هینه بوش،  دی زایبپیرامونی غیر عرب های دولت
از منابع  یریگبهرهی عربی بر مبنای گراهویتهای مطلوب گروهای نظم منطقه
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صر در  ستوار بودژ م سرائیل و غرب ا شترک اعراب و اقدام جمعی در مقابله با ا م
سیس وبقات ا یمندبهرهدوران نا ر با  صادی، جایگاه ویاه فرهنگی و ب ز منابع اقت

 سمیعربپاندر محور این نظم عربی قرار داشتژ سیاست هویتی او گرچه  ،اجتماعی
ستانه  ، بروز المللیبیناما هنجارهای  ،پیش برد «ایمنطقهدهنده نظم سازمان»را تا آ

ثمر رسیدن این  مانع از به 1967اختالفات داخلی میان اعراب و شکست در جنگ 
 .Brown, 1984, pشد )عربی  یجمعدستهالگوهای امنیت  یدهسامانبرای ها تالش

ی به افکار عمومی و جریانات سااایاسااای عربی موفقیت دهجهت(ژ نا ااار در 88
عربی بود و  از هویت متأثرشاادت ی کسااب کردژ با این  ال خود او بهتوجهقابل
 بنیادهای هویتبود به مطالبات گروهبرای همگرایی اعراب پاساااخی  شیهاتالش

عربیژ با وجود شااکساات پروژه پان عربیسااتی نا اار در ایجاد الگوهای امنیت 
سته سجم با گرایک جنبش هویت عنوانبه ،سمیعربپانو افول  عربی یجمعد ی من
هویت عربی در انگاره و  یرگذاریتأث، همچنان شااواهدی از ینیفرا ساارزماهداف 
پیرو های عربستان سعودی و دولت عرب قابل مشاهده استژ گذاراناستیسعمل 

سی اعراب بودند سیا سم و یکپارچگی  بر  تأکیدبا  ،آن که از مخال ان ا لی نا ری
و  مایت  هاآنعربی بودن ساااوریه، عراق، یمن و بحرین، دخالت در امور داخلی 

سلم خود سرکوبگر را برادرانه و    مهای از گروهای مخالف یا  مایت از دولت
ایران و ترکیه در جغرافیای پیرامونی خود را به بهانه دخالت در  ینیآفرنقش ،دانسته

ندیبرنمعربی های سااارزمین یتتاب گاه هو جای نان گراژ در واقع  یی عربی همچ
ساایاساات خارجی خود را بدون توجه به  توانندینمها اساات که دولتی اگونهبه

ستمداران عرب ندژ کن و اهداف آن تنظیمها آرمان سیا  تی اگر در انگاره برخی از 
شد در ظاهر خود را  امی  شته با سالمی ارجحیت دا منافع ملی بر منافع عربی و ا

 دهندژمی منافع عربی و اسالمی نشان
سی به  ،همهنیابا  سیا جهان عرب از یک نظام اجتماعی متمایل به یکپارچگی 

 ،ملی در  ال گذار بودههای میتمتکی بر منافع و  اکهای ساامت نظامی از دولت
شته تاریخی اعراب در  تأکیدنوین  من  ییگراهویت شتراکات فرهنگی و گذ بر ا
عرب در  ال های با ا ترام به  اکمیت ملی دولت ،سااارزمینیهای و قالبها فرم
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ظهور و بروز اساااتژ در واقع در ساااطوا اجتماعی و فرهنگی خاورمیانه عربی 
یکپارچگی فرهنگی،  رغمیعلهنگی منسجم سخن گ ت که از یک سازه فر توانیم

سطوا گراهویت شماردژمی عربی را محترمهای  اکمیت ملی دولت یی عربی در 
سازمان شدهتیریمدنهادمند و   ورتبهنیز ای دولتی و منطقه هایی در چارچوب 

که است و ادامه یافته شده  یزیرهیپاای منطقههای همچون اتحادیه عرب یا ائتالف
با محوریت یکی از کشاااورهای  چندجانبهدو یا های در چارچوب ائتالف عموماً

نهادی در قالب اتحادیه عرب و شااورای همکاری ای ای   ااورتبه بعضاااًعربی و 
بازیگر این مجموعه  ترینمهمدر دوران کنونی عربسااتان سااعودی  کند ومی نقش
 استژ

اما از  ،نداردی اکنندهنییتعاتحادیه عرب سایاسات خارجی منساجم و قدرت 
یا ها در سطو اجتماعی برخوردار است و در قالب ائتالف اهیوبهیک انسجام نسبی 

شورهای محوری به ای ای نقش ست ک سیا پردازدژ از جمله دالیل می در چارچوب 
اعراب در  شاادهنهینهادین  رکت جمعی عنوان نخسااتبهاین اتحادیه  گیریشااکل

شترک اعراب، ا ترام به  اکمیت دولتدفاع از  ،سطو منطقه  عربی وهای منافع م
اما اقدامات آن هرگز از  ،ساااازی در مقابل بازیگران غیر عرب خاورمیانه بودموازنه

های کنش جمعی مناساابی را در قبال بحران نتوانسااته فراتر نرفت و یبیان اادور 
 در مس له فلسطین  ورت دهدژ اهیوبهدنیای عرب 

 پیرامونی و پراکندگی نظم عربیهای مناقشه با دولتحزب بعث، . 2-2

س سال  سیتأ سجم و نخست 1947 زب بعث در  در  شدهیسازماندهین  رکت من
سابقه تحرکات هویت منظوربهسطوا اجتماعی  یانه به گراو دت اعراب بودژ البته 

پیش از جنگ جهانی اول و تالش برای استقالل اعراب از خالفت عثمانی  هایسال
 شااادهیساااازماندهاولین  رکت  توانیم؛ با این  ال  زب بعث را گرددیبازم
یاد عربی در ساااطوا فروملی باهویتهای گروه ی فراملی دانساااتژ هاشیگرا بن

سم ست عربی که هدف ا لی آن و دت اعراب و  ترینمهم بعثی سیونالی جنبش نا
شته بود شکوه گذ شت به دوران  شار  عربیهای در زمانه بحران ،بازگ و در میانه ف

اما دیری ؛ اسااتعمار فرانسااه و بریتانیا و چندپاره شاادن سااوریه تاریخی متولد شااد
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شقاق در دو (ژ در 1374خدوری، شد )سوریه و عراق مواجه  ةشاخ نپایید که با ان
 ،با افزایش بهای ن ت و افول اقتصااادی و ساایاساای مصاار زمانهماوایل دهه ه تاد 

 واسااطهبهها بی شاادت گرفت، مشااروعیت دولتسااازی در مشاارق عرروند دولت
شااد و با خل   توزیع درآمدهای ن تی افزایش یافت، ارتش و دیوانساااالری نو برپا

سهمی در  کومت یافته بو سط جدید که  شین دوبقات متو سط پی ند با وبقات متو
 (ژ94 ، صژ1390بودند تعامل شد )هینه بوش،  سمیعربپانکه پایگاه ا لی 

سبت به دیگر اعراب در موقعیت در این دهه عر اق و سوریه به لحاظ نظامی ن
ی هامؤل هو رهبری هر دو در اختیار  زب بعث بود؛ از جمله  ندقرار داشااتبرتری 

 یجمعدستهی بعث، ایجاد الگوهای امنیت گرا زب هویتای ا لی سیاست منطقه
ب، جلوگیری از پیرامون اعراهای عربی، با هدف مقابله با اسااارائیل، موازنه دولت

 ااادام بر بنیادهای هویت  تأکیدهمگرایی عربیژ تکیه و  سااارانجامن و  غرب و 
شاااد؛ اما تحوالتی مانند  سااامیعربپانعربی در دوران زمامداری وی مانع از مرگ 

نگ  یت و ج به کو له عراق  یانی بود بر  عمالً فارسسیخل م  ینیآفرنقشپا
در محیط امنیتی خاورمیانهژ این رویداد مساایر  ساامیعربپانبنیاد هویتهای جنبش

را به ن ع ایران ای پیرامونی در ساازه عربی را هموار و توازن منطقههای ن و  دولت
 و اسرائیل متحول ساختژ

 ایمنطقهبنیادگرایی اسالمی و تغییر الگوهای موازنه  .3-2

ت که پس از مهم مجموعه امنیتی خاورمیانه اسااهای اسااالم ساایاساای یکی از جنبه
بخشی به شریعت در فروپاشی خالفت عثمانی با نقد ساختارهای موجود و ا الت

نهاد امنیتی خاورمیانه قدم -اجتماعی مسلمانان، به عر ه سیاسی -سا ت سیاسی
در  ساامیعربپانهویتی ناشاای از افول  خأل(ژ 50، صژ 1389، یروزآبادیفدهقانی )

یی هم به لحاظ گ تمانی و هم در گراژ اسالمیی پر شدگرابا اسالم 1980اواخر دهه 
سم عرب داردهای عمل ت اوت سیونالی سلط  هاآناما هر دوی ؛ مهمی با نا مخالف ت

و امت اسااالم برای  ساامیعربپانملت عرب برای  ژغرب بر امور خاورمیانه هسااتند
سالم شته و م اهیم ملیت، دولت ملی و مرزهای جغرافیایی گراا برای یان ا الت دا
مرزهای  گیریشااکلنساابت به  اساااساااًژ این دو ایدئولوژی ندارداعتباری ها آن
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غربی اسااات نگاهی بدبینانه های خاورمیانه که برآمده از توافقات دولت ییایجغراف
؛ یکی دانندیمو هر دو شکوه اعراب و مسلمانان را در یکپارچگی و و دت  رنددا

عربیژ  وزه ن و  اسالم سیاسی تحت لوای اسالم و دیگری در چارچوب و دت 
غیر عرب، از ایران و ترکیه گرفته تا افغانسااتان های عالوه بر جهان عرب بر دولت

که یک ایدئولوژی منسجم  سمیعربپان برخالفو پاکستان نیز گسترش یافتژ البته 
شخ  بود سالم ،با اهدافی م سیعی ازگراا شامل ویف و سی  یهاشیگرا یی  سیا
 ا االی غرب را در بر متحدانگروهای خاورمیانه تا  نیتریربغاساات که از  ااد 

 ژگیردمی
سالم ست؛ ها یی  لقه و ل اجتماعات فروملی داخل و خارج از دولتگراا ا

ی اساااالمی در یک کشاااور واکنش گرابنیادهای توالی رفتار گروه عموماً رونیااز 
(ژ 306، صژ 1396 یان در کشااورهای دیگر را به همراه دارد )ا تشااامی،گرااسااالم

 اند،اجتماعی آن رشد و نمو یافته -ی خاورمیانه در بستر سیاسیگرانیروهای اسالم
های از سیاست متأثر ، بیشترهاآنجهادی های شاخه یدهسازماناما بسیس سیاسی و 

 بوده استژها هویتی دولت
غان در دهه  اهلل زب گیریشاااکل نان و مجاهدین اف در  توانیمرا  1980لب

سیر  سعودی ت  ستان  ست هویتی ایران و عرب سیا ستای  دژ با این  ال رفتار کررا
در پاسب به تهدیدات سرزمینی مسلمانان امری رایس و  گرااسالمهای واکنشی گروه

ظهور سازمان القاعده و اقدامات تروریستی در قبال  هاآن ترینمهممشهود است که 
 2001سپتامبر  11مریکا در آتجارت جهانی در های به برج هاآنآمریکا بودژ  مله 

آن بر  تأثیر ترینمهمو  شاااد ادیآغازی بود بر دورانی که از آن با نظم نوین جهانی 
سیطره هامونی آخاورمیانه تغییر دولت در ای نظم منطقه ستان و عراق،  مریکا افغان

 بودژای بر منطقه و تغییر الگوهای موازنه منطقه
با توساال به خشااونت و ارعاب و در برخی موارد با کنش  معموالًبنیادگرایان 

(ژ اقدامات 17، صژ 1394لوئیس، اند )زدهدامن ای منطقههای سااایاسااای به رقابت
مثل القاعده و داعش سااااختارهای امنیتی خاورمیانه را در مقابل دخالت هایی گروه
وی مخال ان نیز از س گراساختژ ا زاب سیاسی اسالم ریپذبیآسبزرگ های قدرت
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سی  یبرداربهرهبه  سیاری از فعاالژ دولتاندمتهمابزاری از دموکرا ن های غربی و ب
سبت به اهداف جنبش سی منطقه ن سالمهای سیا سی ا  اینانهیبخوشنگاه  گراسیا

 بلندمدترا پوشااشاای برای اهداف ها رویکرد دموکراتیک این جنبش هاآنندارند؛ 
ندمی ند  دان قد نان و معت یت ارزشدر آ ها قادات های ن بانی اعت یک را قر دموکرات

 (ژ22، صژ 1397)ایوب،  کنندیممذهبی 
در دوران اوج  و فراوانی داشته یزهایوخافتگذشته های یی در دههگرااسالم

ست رودنبالهیی عربی گراهویت ستی و در دهههای سیا سیونالی پیش از آن های نا
ستژ های  امی نظام سی رادیکال بیش از آنکه ماهیتی سلطنتی بوده ا سیا سالم  ا

اجتماعی جوامع اسالمی بوده و  -سیاسیهای مذهبی داشته باشد پاسخی به بحران
 از مذهب شدهارائهبر مبنای  ل این معضالت، مطاب  با ت اسیر  ،نظام اندیشگی آن

اجتماعی در مقابل  -کنونی اما  ااعف الگوهای ساایاساایهای بوده اسااتژ در دهه
جهادی و ساال ی و های های رقیب، توساال به ارعاب و خشااونت در شاااخهالگو

شورهای غربی و دولت سالم یابیقدرتمنطقه از  کارمحافظههای هراس ک یان گراا
ستژ تحلیلگران غربی با متهم  وتاررهیترا در آینده خاورمیانه  هاآنجایگاه  ساخته ا

سالم سم معتقد بودند گراکردن ا شانبرای نیل به اهداف  اهآنیان به پوپولی  بلندمدت
کنند دموکراتیک را فدای اهداف ساایاساای و اعتقادی خود های  ا اارند ارزش

(Gerges, 201, p. 36 ژ این نگرانی)ًصا شخ سلماخواندر مورد  م صر باعث  نیالم م
سی»دولت  هیعلسکوت غرب در قبال کودتای نظامیان  شدژ  «محمد مر صر  در م

خود و گساااترش دامنه ای نگران به خطر افتادن منافع خاورمیانه واقعبهها غربی
سرائیل بوده و از سالمینا تهدید علیه ا ساختارگرارو همواره در مقابل ا های یان از 

 ژاندکردهسنتی  کمرانی ورفدار غرب  مایت 

 در حال ظهورای نوین هویتی و نظم منطقهی هایبندصورت. 3

عا ااار  مایالت  خاورعل ت رغمیعلدر دوران م به هویت عربی و اساااالمی از ت
نهو دت با یتهای و ن و  گروه ول له هو یاد فراملی از جم و  سااامیعربپانبن
 ,Ayubاسات )کاساته شاده  انهیخاورمدولتی یی در ساطوا اجتماعی و گرااساالم

1995, p.146که مردم از  فارسسیخل اشاایه  و ثروتمند زیخن تدر کشااورهای  (ژ
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های وابستگی جامعه به هویت ،نسبت به سایر اعراب برخوردارند یتوجهقابلرفاه 
شورهایی مثل  شمال آفریقا در ک ستژ در غرب خاورمیانه و  شتر ا ستقل ملی بی م

محلی ا ااارار دارند تا هویت عربیژ در های تونس و مراکش نیز اغلب بر هویت
قوی فرهنگی و تاریخی با سابقه پیش از اسالم  هیمابنمصر هویت سرزمینی که از 

 ,Hinnebusch)است برخوردار است در مقابل هویت عربی و اسالمی تقویت شده 

1982, p. 535-561ژ) 
در  دولت یناکارآمداست؛ تضعیف و  ترمت اوتاو اع اما  در سوریه و عراق

های دولت ،نهولبااساااتقالل یهاشیگرا قومی و مذهبی باهای کنار تقویت هویت
و ها این دو کشاور را در آساتانه فروپاشای قرار داده اساتژ از ساوی دیگر جریان

های رزشبر ا تأکید، مشااارکت ساایاساای و یروانهیمبه  سیتدربه گراا زاب اسااالم
های رویکردهای فکری و اولویت در رییتغژ اندشاادهسااکوالر دموکراساای متمایل 

عمل اسااالمی اردن و  زب عدالت و توسااعه ا زابی مانند النهضااه تونس، جبهه 
یه اساااتژ این  دیمؤمراکش  ناتیجراین فر ااا یادی  ا تأثرتا  د ز از الگوی  م
ل داری ترکیه از ساهای آن در زمامورزی  زب عدالت و توسعه و موفقیتسیاست
 هستندژ سونیابه  2001

و  تونس به  رکتی یکپارچه 2011خواهانه ساااال جنبش تحولعالوه بر این، 
برخورداری از روا جمعی عربی اهداف  رغمیعلشااده تبدیل شااد که ای شاابکه

ستقل ملی را دنبال شبکههای کردژ در این جنبشمی م   «بهار عربی»که ای یکپارچه 
ها م اهیمی همچون توسااعه، عدالت، ا ترام به آزادی و کرامت انسااان ،نام گرفتند

یانه و  اااد غربی گراو دتهای یدر مرکز مطالبات اجتماعی بود و با ایدئولوژ
مرزبندی روشنی وجود داشتژ این خیزش  سمیعربپانپیشین یعنی اسالم سیاسی و 

در مصاار، جنگ داخلی در لیبی، ساارکوب مخال ان در سااوریه و  2013با کودتای 
شت سی ملموسی ندا سیا ستاورد  سی ،بحرین گرچه د سیا  -اما بازتابی از تحوالت 

پویایی  ،این تحوالت هایپیام ترینمهمورمیانه بودژ اجتماعی در زیر پوسااات خا
شت سی اجتماعی انبا سیا هویتی ی هایبند ورتشده و  هجوامع عربی، مطالبات 

نوین بودژ تغییرات پرشاااتاب و بنیادین بهار عربی با خیزش بنیادگرایی اساااالمی 
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خواهی و ا ترام به  قوق شااهروندی به همراه شااد و مساایر آن از دموکراساای
قههای شتن با ای منط مهنیامنحرف شااادژ  ع ،ه با های این کنش ةمجمو هویتی 
مسااایر ای و الگوهای تعارض و همکاری منطقهها بر سااااخت دولت یرگذاریتأث

 دندژکر هموارتردگرگونی ساختارهای امنیتی را 

 ایمنطقهاحیای بنیادگرایی و تشدید تعارضات . 1-3

با گسااترش دامنه بهار عربی ا یای بنیادگرایی اسااالمی در عراق، سااوریه،  زمانهم
ن زمینه مداخله بازیگران و با فراهم کرد یمن و لیبی ساخت دولت را  عیف نمود

ستان با  مایت از  المللیبینو ای منطقه الگوهای موازنه قوا را متحول ساختژ عرب
سل ی  شاری علیه د هاآنجریانات  سوریه های ولترا به اهرم ف نزدیک به ایران در 
گرفته از از بهار عربی را الهام برآمدهاجتماعی های دژ ایران جنبشکرو عراق تبدیل 

در مقابل فروپاشی  و بیداری اسالمی نامید آن را و انقالب اسالمی ایران ت سیر کرد
امیان همسو با خود در عراق و سوریه ایستادگی کردژ ترکیه و قطر نیز  های دولت
سلماخوان یهاشیگرا ا لی صر  مختلف خاورمیانههای در بخش نیالم از جمله م

 و سوریه بودندژ
ست هویت دولت برآمدهکه ها مجموعه این تالشبه این ترتیب،  سیا های از 

سخی بود به پویش سالمی، بر گرانیروهای بنیادای ملی و منطقههای منطقه و پا ی ا
گذشاااته های واقع شااادژ تجربه دهه مؤثر انهیخاورمتعارض و همکاری های الگو

اجتماعی اساااتژ های در الیه جوزهیساااتافول جایگاه بنیادگرایی  دیمؤخاورمیانه 
نظیر القاعده در ابتدا با پروراندن اهداف فراملی بر مبارزه با  ضاااور هایی جنبش

سرزمین سالمی متمرکز بودندهای غرب در  شی مرکز فرم ،ا اندهی اما پس از فروپا
های فعالیت ،رهبران این جریان با اختالفات داخلی یدر افغانساااتان و درگیر هاآن

محدود شدژ ها محلی و مبارزه با دولتهای کاهش یافت و به درگیری هاآنفراملی 
فعالیت  هاساااالیند ادولت محمد مرسااای که بر یرقانونیغبا این  ال برکناری 

سی سلمیناخواناجتماعی  -سیا صر بود الم ضا و  امیان این  ،م ست اع ممکن ا
به بازخوانی  آنان را ه،کردیندهای دموکراتیک سااارخورده اجریان را نسااابت به فر

و  انهیجوزهیسااتهای و زمینه بازگشاات به فعالیت رداندیشااه و عمل پیشااینیان وادا
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 است اده از نیروی نظامی برای دستیابی به اهدافشان را فراهم سازدژ

 ردر حال ظهوای یی نوین و نظم منطقهاگرهویت .2-3

فارس و ترک، مسااالمانان در برابر یهودیان، کردها در های «دگر»اعراب در مقابل 
های شاایعی بخشاای از شااکاف -عربی و ترکی و نیز شااکاف ساانیهای مقابل دگر

های خاورمیانه گروههای قومی مذهبی خاورمیانه هساااتندژ در بسااایاری از دولت
یاد عالهویت با دولتبن با دگرهای هویتی  عارض  متبوعشاااان نیز در های وه بر ت
سرایت اندتعارض شد تحوالت زنجیروار بهار عربی و  شاره  شتر ا سابرقژ پی  آن یآ

هویتی مشااترک ورای های به دیگر کشااورها  کایت از پویایی سااازه عربی با بنیاد
 برخالفا سااااس همدلی با یکدیگر،  رغمیعلمرزهای جغرافیایی داشااات که 

یی پان عربی و اسالمی، به مرزهای جغرافیای و  اکمیت ملی کشورهای گراهویت
 ااعف هویت ملی همچنان یکی از  ،اینوجود گذاشااتژ با می متبوع خود ا ترام

معضااالت خاورمیانه اساات؛ جایی که سااوریه، یمن و لیبی گرفتار جنگ  ترینمهم
ورشکسته تبدیل شده و دیگر های عراق، افغانستان و سومالی به دولت ،داخلی بود
شورهای  سبتاًک های باثبات منطقه نیز با  عف هویت ملی و تنزل وفاداری گروه ن
ب هب  افروملی  مذ یا  یت  قه، قوم جهفر ند )موا ما، ا یا (ژ 128، صژ 1398فوکو

سین)اقتدارگرایی همچون عراق های دولت سوریه ( دام   سد)،  شار ا و لیبی  (ب
قاو ی(قذافمعمر ) با سااارکوب جنبشدر م فروملی های داخلی و هویتهای عی 

ضعیف دولت  محضبهاما  ،تقویت هویت ملی کردند ای  رفبیهودههای تالش ت
بنیاد فروملی باعث تضعیف یا و کاهش اقتدار مرکزی کنش سیاسی نیروهای هویت

 مستقر شدژهای فروپاشی دولت
سترش ارتباوات، گردش آزاد اوالعات و افزایش آگاه صر گ سی در ع سیا ی 

شتر هویت سجام بی شده و تنوع هویتی نیز های کنونی باعث ان  سازنهیزمفروملی 
 نظرانهتنگنزاع و خشااونت بوده اسااتژ این امر بیش از هر چیز ناشاای از تعریف 

یک قوم یا مذهب خاص و ایجاد مرزهای های بنیادهای هویت ملی بر پایه ارزش
داخلی را های اما آنچه نزاع؛ (357، صژ 1390جغرافیایی مصنوعی است )ا مدی، 

سطو منطقه تبدیل  شات  کند،میبه مو وعی امنیتی در  شدن مناق سرریز  امکان 
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مانند دیگر نقاط جهان عوامل که پیرامونی استژ در خاورمیانه های هویتی به دولت
ها فروملی و افزایش معضالت امنیتی دولتهای متعددی در رادیکالیزه شدن هویت

شروعیت می قشن ساختار  عیف و بحران م سازی و هادولتآفرینند؛  ، فقدان نهاد
سی و نیز های مدنی، محرومیتهای سرکوب جنبش سیا صادی و   ینیآفرنقشاقت

 از جمله این عوامل هستندژای و منطقه المللیهای بینقدرت
 هرهویتی نوینی بود که های گروه ینیآفرنقشعراق شاهد  2003پس از سال 

شور را نمایندگی  شی از جامعه چندپاره این ک سنی با های گروه ؛کردندیمیک بخ
و جریانات شاایعه که رهبران   مایت عربسااتان در مقابل دولت شاایعه قرار گرفته

تأثر هاآن یت در ایران و  م هاد رو ان بل  57لهم از انقالب اساااالمی ماز ن قا در م
فروملی و های ژ تقویت هویتدندبو هدگرهای هویتی خود در میدان  ضاااور یافت

اختالفات مذهبی، ساااختار دولت عراق را ناپایدار و این کشااور را به میدان رقابت 
 دژکرتبدیل ای منطقههای قدرت

خود، بافت اجتماعی ناهمگون و سااااختار قومیتی متنوع  واساااطهبه نیز لبنان
هویتی و های البوده استژ جد ریپذبیآسهویتی های همواره در مقابل کنش گروه

داخلی و های مختلف با بازیگران خارجی، لبنان را به عر ااه نزاعهای ارتباط گروه
خارجی تبدیل کرده و ساااختار دولت این کشااور را متزلزل و ناپایدار های رقابت

ستژ  ست که هویتهای گروه ترینمهمیکی از  اهلل زبساخته ا بنیاد خاورمیانه ا
در سال  ژبوده است ای مؤثرنیز بر الگوهای امنیت منطقه بر ساختار دولت مستقر و

نان  2006 به لب یل  له اسااارائ یان  م با  مؤثربازیگری  اهلل زبو در جر که  بود 
ظامی ایران و ساااوریه های  مایت ترین نیرو در  اااحنه مهمبه  عمالًمالی و ن
سی سی -سیا سیا شدژ کنش  در کنار  اهلل زبامنیتی  -امنیتی لبنان و منطقه تبدیل 

پیامد  نیترمهمقدرتی مواجه ساخت که  خأل، لبنان را با «رفی   ریری»کشته شدن 
سی سیا ساختارهای  ستان برای ن و  در  شور  -آن رقابت ایران و عرب امنیتی این ک

گذشااته بر اکثریت های بودژ در سااوریه اقلیت علوی در قالب  زب بعث در دهه
اکم بوده استژ تحوالت بهار عربی باعث سنی و ساختار اجتماعی متکثر سوریه  

ضعیف دولت و گرافروملی و ا یای فرقههای خیزش هویت شد؛ ت سوریه  یی در 
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بازیگران منطقه بر نظم  زیادی تأثیردر بحران ساااوریه  المللیبینو ای مداخالت 
 خاورمیانه داشتژای منطقه

ه همواره هویتی شیعهای نیز گروه فارسسیخلدر کشورهای شورای همکاری 
ژ پراکندگی قوم کرد اندبودهآفرین بحرین، عربستان و کویت چالشهای برای دولت

های تحرکات هویتهای زمینه ترینمهمدر ایران، ترکیه، عراق و ساااوریه یکی از 
کردی پس از فروپاشاای های فروملی در آینده خاورمیانه اسااتژ کنش امنیتی گروه

به یک مو ااوع امنیتی  1920در سااال  1«ورسن ساا  پیما»عثمانی و انعقاد  یامپراتور
تبدیل شدژ پیمان سورس خواستار ایجاد یک دولت خودمختار کردی  خاورمیانهدر 

اما با مخال ت  ،عثمانی بود یامپراتوراز  جاماندهبهکردنشاااین های در سااارزمین
ی نظامی هانیرو به دساات آناتولی نیکردنشاا منطقه سااومکییان و اشااغال گراملی
 ژ(141، صژ1383این امر به محاق رفت )کمپ و هارکاوی،  ترکیه

تبدیل شد  المللیبینپس از سقوط  دام مس له استقالل کردها به مو وعی 
در چارچوب  هاآن یخودمختارو غرب در بر مبنای قانون اسااااسااای جدید از 

از  بنیاد کردی در مقاوع مختل ی توسااط برخیهویتهای فدرالیزم دفاع کردژ گروه
های رقیب به کار گرفته شاااده و در تضاااعیف دولتهای دولت بر  ااادها دولت

های ران از کرد مایت ای ژاندبوده نیآفرنقشای مرکزی و تغییر موازنه قوای منطقه
 و نیز رویارویی دو کشاااورمیالدی در جریان اختالفات مرزی  70عراق در دهه 

رقیب از های دولت یبردارهرهبروشنی از های جلوه 1988ترکیه و سوریه در سال 
یت و کنش گروه یتعنصااار قوم یادهای هو یب  بن نه رق تای مواز ژ بوددر راسااا

را  ای خاورمیانهفروملی بر نظم منطقههای کنش هویت ، تأثیرگ تهشیپرویدادهای 
شان می شانه کنندهمنعکسو  دهدن ساختارهایهایی ن ستژ  از دگرگونی در  امنیتی ا
مده از کنش گروهامنیتی های پویش مسااابب  مذهبی -اد قومی یبنهویتهای برآ

و  ، مداخله بازیگران خارجی و تغییر الگوهای تعارضهادولتتضااعیف ساااختار 
 همکاری بین دولتی در آینده خاورمیانه استژ

 

                                                                                                                                 

1. Treaty of Sevres 
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 یریگجهیتن

بر الگوهای نظم  گراهویتهای جنبش تأثیرمساا له ا االی پاوهش پیش رو تبیین 
از تحوالت داخلی وا دهای  متأثرو  دهیچیپای پدیدهای نظم منطقهبودژ ای منطقه

سی یک مجموعه امنیتی، نظام منطقه ستژ های قدرت ینیآفرنقشو ای سیا بزرگ ا
 تأکیدموجب تمرکز پاوهش بر متغیر هویت و  ژرفکاویبا این  ال  ااارورت 

نیز از  المللیبینو ای اما توجه به سطوا تحلیل منطقه ،داخلی شده بر سطوبیشتر 
 نظر دور نمانده استژ

 تأثیربا  ،از بعد داخلی فراتر رفته عموماًی خاورمیانه گراهویتهای کنش گروه
 تأثیررا تحت ای ، نظم منطقهالمللیبینو ای بر الگوهای همکاری و تعارض منطقه

ن امنیتی خاورمیانه و درک بهتر اف  پیش روی آهای ژ برای فهم پویشدهدیمقرار 
را در نظر گرفت که با وجود هایی متشاااکل از هویتای یک نظام منطقه توانیم

الگوهای خا ی با یکدیگر در ارتباط و  بر اساسبافتی و ساختاری های محدودیت
به مناو   سرعتبهو  شدتبهبنیاد امنیتی نیروهای هویتهای تعامل هستندژ پویش

ممکن اساات در ظاهر متمایز و ها پویشیابدژ این می تسااری هاسااتمیرساایزتابع و 
زیادی های اما همپوشااانی ،باشااند فارسسیخلمتعل  به شاامال آفریقا، شااامات یا 

شته و  سری سرعتبهدا شور دیگر ت شوری به ک فراملی های یابندژ هویتمی از ک
خود  نوبهبه ،ن رفتآتر  کر های تاریخی مشخ  که پیشعربی و اسالمی در دوره

اما در ایجاد ساختارهای  ،اثرگذار بودهای و الگوهای نظم منطقهها تبر ساخت دول
در ها از این هویت برآمدهندژ نیروهای اهپایدار توفیقی  ا ل نکردای امنیت منطقه

اما در تحق   اند،قدرت سیاسی قرار گرفته رأسمختل ی از خاورمیانه در های بخش
نیز تعارض منافع  المللیبینو ای منطقهدر سااطوا  و داخلی ناکام ماندههای برنامه

ساانتی مانع از ترساایم الگوهای نظم  کارمحافظههای بزرگ و دولتهای با قدرت
 ژه استشد هاآنمطلوب ای منطقه

شکال نوینی از های خاورمیانه کنونی با عبور از هویت فراملی در  ال زایش ا
شدن ای آگاهی سیاسی و شبکهدگرگونی اجتماعی استژ در این دوران با افزایش 

مذهبی امری ساااهل و -فروملی و تعار اااات قومیهای ارتباوات، خیزش هویت
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امواج  فرا رفتن بنیادهای هویتامنیتی جنبشهای آسان استژ مشخصه مهم پویش
سری آن به دولت سطو داخلی و ت ضایی های ناامنی از  ستژ در چنین ف پیرامونی ا

بزرگ از امکان و توجیه الزم برای  ضااور نظامی ی اهو قدرتای بازیگران منطقه
که مداخالت خارجی از مشرق ی اگونهبه اند،هبرخوردار بود جوارهمهای در دولت

در  کنندهنییتعتا مغرب و از شمال تا جنوب خاورمیانه به مو وعی رایس و عاملی 
و  بارتخشااونامنیتی های بنابراین کنش؛ تبدیل شااده اساات یکیتیژئوپلتحوالت 
ضاً ست بع ای ابعاد منطقه سرعتبهبنیاد فروملی هویتهای ورزی ماهرانه گروهسیا
حت  المللیبینو  عارض و همکاری بین دولتی را ت ته و الگوهای ت قرار  تأثیریاف
شاااهد  ضااور نظامی ی اسااابقهیبژ خاورمیانه در دوران کنونی به شااکل اندداده

سرزمینی دولتبزهای و قدرتای بازیگران منطقه ضای  ستژ های رگ در ف دیگر ا
مختلف های اجتماعی وبقات و الیه -مسیر مطالبات سیاسی عموماً ورزیکنشاین 

به  ،با توسااال به خشاااونت ها رادر مواردی آنقرار داده و  تأثیراجتماعی را تحت 
 بنیادمتقابل کنش امنیتی نیروهای هویت تأثیرانحراف برده استژ در چنین شرایطی 

بازیگران منطقه ظامی  را ها سااااختار دولت المللیبینو ای فروملی و  ضاااور ن
سیاری از  ستانه فروپاشی قرار داده استژ چنین فضایی با  هاآنتضعیف و ب را در آ

بنیاد فروملی بیش از هر زمان دیگری نظام دولت و نظم محوریت نیروهای هویت
 استژخاورمیانه را مستعد دگرگونی ساخته ای منطقه
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