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چكيده

برده است.  ابهام فرو  از  را در هاله ای  آينده آن   منطقه خاورميانه دوران گذار بسيار حساسی را می پيمايد كه 

پيش بينی روند آتی تحوالت در اين منطقه چنان مهم است كه بسياری را در جهان به خود مشغول ساخته است. 

ترسيم يك نما از آينده منطقه جز از طريق نگاه به گذشته و همچنين ارزيابی موازنه كنونی قوا در آن ميسر 

نخواهد بود. برای وعده بالفور در )1917( كه مبنای تاسيس اسراييل است، اساسا هدفی دومنظوره تعريف شده 

بود؛ يكی كوچ دادن يهوديان از اروپا و رهايی از شرشان و ديگری ايجاد پايگاهی متحد غرب در منطقه خاورميانه 

نشان  بين الملل  مناسبات  در  كندوكاوی  می گرفت.  مسلمانان شكل  و  اعراب  با  درگيری طوالنی مدت  برای  كه 

می دهد كه منطقه خاورميانه سياسی ترين نقطه جهان است كه تحوالت آن تاثير مستقيمی بر تحوالت جهانی 

داشته و دارد. به همين دليل شايد به اصلی ترين صحنه منازعه بين الملل مبدل شده است؛ افزون بر قدرت های 

اول جهانی قدرت های درجه دو نيز درصددند تا در آن برای خود موقعيتی دست وپا كنند. منازعه سنگين جهانی، 

منطقه را با وضعيت بسيار دشواری مواجه كرده است كه پيش بينی آينده را باز هم دشوارتر می كند. در اين ميان 

نيروهای داخلی نيز روند پر افت وخيزی را طی می كنند كه شاهد صعود برخی جريان ها و افول برخی ديگرهستيم. 

در ادامه تحقيق مناسب است به عوامل قوت متحدان ايران و همچنين وضعيت كنونی متحدان غرب و آمريكا 

و نقش ديگر قدرت های جهانی در آن پرداخته شود تا بتوان در پرتو آن فهم مناسب تری از آينده به دست آورد. 

نگاهی به برآمدن نيروهای غيردولتی كه اينك نقش انكارناپذيری يافته اند نيز ضروری است. در پايان با استناد به 

رويكرد نيروهای موثر منطقه ای و جهانی به اين نتيجه رسيده ايم كه چالش های كنونی منطقه الاقل برای چند 

سال ادامه خواهد داشت؛ اما بعيد است در موازنه كنونی قوا تغيير زيادی حاصل شود.

واژگان كليدی: خاورميانه، موازنه قدرت، آينده تحوالت منطقه، ايران.
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مقدمه
منطقه خاورميانه دوران گذار بسيار حساسی را می پيمايد كه آينده آن را در هاله ای از ابهام قرار 
داده است. برای پيش بينی روند آتی تحوالت در اين منطقه الجرم در ابتدا نگاهی به گذشته های دور 
و نزديك آن خواهيم داشت. اروپا در آستانه جنگ جهانی اول افزون بر توجه خطر روسيه، نگاهی 
جدی به خاورميانه داشت. در اين ميان فتنه شهروندان يهودی نيز مشكل ديگری بود كه اروپا با آن 
دست وپنجه نرم می كرد. پس از جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی فروپاشيد و بخش اعظم آن 
در خاورميانه به اشغال انگليس و فرانسه درآمد.  پيش از آغاز جنگ جهانی دوم و تغيير موازنه در 
صحنه بين الملل و عملی شدن وعده بالفور در )1917( رفته رفته هدفی دومنظوره در دستور كار قرار 
گرفت: نخست، يهوديان اروپا به »فلسطين« كوچ داده شوند تا شايد از شرارت های ايشان در اروپا 
رهايی يابند؛ دوم،با ايجاد پايگاه های متحد غرب در منطقه خاورميانه، يك درگيری طوالنی مدت با 

اعراب و مسلمانان شكل می گرفت.
نبردی طوالنی ميان »اسراييل« و اعراب و مسلمانان، دست اروپا را برای كنترل اوضاع به غايت 
كاركرد  برای غرب در منطقه  ثابت  »ناو«  مانند يك  اسراييل  باز می گذاشت.  اين منطقه  پيچيده 
داشت؛ در حالی كه هزينه انسانی آن را متحمل نمی شد.  اروپا از ديرباز كينه عميق دينی، فرهنگی 
نسبت به مسلمانان دارد و اينان را وارث مقاومانی می داند كه در جنگ های صليبی ايستادگی كردند 
و با يورش های سنگين خود، اروپا را از شرق و جنوب در معرض تهديد قرار دادند. حال آنان را درگير 
يهوديانی می كند كه از اروپا كوچ داده شده اند تا با رهايی از شرارت های ايشان در مقابل فلسطينيان 
قرار گيرند كه اگر هم كشته شوند زيانی برای اروپا نخواهد داشت. در اين حالت و برای استمرار اين 

درگيری، حمايت اقتصادی و سياسی از اسراييل كامال برای ايشان به صرفه بود.
روشن است، مسئله اشغال فلسطين به عنوان كانون بحرانی در خاورميانه عمل می كند تا از 
ثبات و استقرار در اين منطقه جلوگيری كند و روند توسعه در آن را تحتكنترل داشته باشد. 
امكانات  و  معادن  ديگر  و  گاز  و  نفت  مثل  خدادادی،  ثروت های  و  مالی  عظيم  منابع  وجود  با 
امنيت،  بدون  زيرا  است؛  بوده  همراه  كندی  با  منطقه  اين  در  توسعه  روند  كشاورزی،  گسترده 
با توجه به نزديكی جغرافيايی توجه  البته  امكان حركت سريع در اين روند ميسر نخواهد بود. 
دارند كه وضعيت اقتصادی در اين منطقه نبايد با فروپاشی همراه گردد كه در اين صورت سيل 
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مهاجران ساختار اجتماعی اروپا را تهديد خواهد كرد.
مناسبات  در  كندوكاوی  نمی شود؛  خالصه  فلسطين  مسئله  در  فقط  خاورميانه  مشكالت  اما   
بين الملل نشان می دهد كه اين منطقه سياسی ترين نقطه جهان است كه تحوالت آن تاثير مستقيمی 
بر تحوالت جهانی داشته، دارد و خواهد داشت. موقعيت ژئوپلتيك خاورميانه به گونه ای است كه 
تاثير مستقيمی بر امنيت جهان داشته، از اين روی همواره صحنه منازعات بين المللی بوده است. 
پيش از اسالم نبردهای طوالنی مدت امپراتوری ايران و دو امپراتوری يونان و روم باستان عمدتا در 
همين منطقه صورت می گرفته است. پس از اسالم نيز خاورميانه به عنوان كانون اصلی قدرت اسالم 

عمل كرده است.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نيز اين منطقه به صحنه نبرد ميان مدعيان اصلی در نظام 
بين الملل مبدل شد. رقابت های شديد انگليس و فرانسه و سپس درگيری های طوالنی مدت شوروی 
و غرب خود بيانگر اين واقعيت است. هريك از مدعيان قدرت در صحنه جهانی، كوشيده اند تا در 
اين منطقه جای پايی برای خود مهيا كنند؛ اما مرزبندی سياسی و جغرافيايی كنونی حاصل توازن 
قوايی است كه پس از دو جنگ جهانی در سطح جهان شكل گرفت؛ اما با فروپاشی اتحاد جماهير 
شوروی و خلل عظيمی كه در نظام بين الملل پديدار شد، به موازات آغاز مرحله گذار در مناسبات 
بين الملل، مرحله گذار خاورميانه نيز در ابتدا به صورت پنهان آغاز شد و با گذر زمان نشانه های آن 

آشكار گرديد.
ناگفته نماند كه پيروزی انقالب اسالمی در ايران سنگ بنای اصلی مختل شدن نظم منطقه ای و 
آرايش جديد قوا در منطقه شد؛ اما با فروپاشی شوروی اين روند تسريع گرديد. ابتدا اياالت متحده 
آمريكا كوشيد تا خود را نه به عنوان قوی ترين قدرت در صحنه جهان، بلكه به عنوان قدرت فائقه در 
آن تثبيت كند. اين سياست نمی توانست بدون توجه به تحوالت در خاورميانه صورت پذيرد. در اين 
مرحله شاهد آن بوديم كه تالش گسترده ای برای تحميل يك »صلح« ظالمانه ميان فلسطينيان و 
اسراييل آغاز شد. همچنين غرب به سركردگی آمريكا كوشيد تا با فعال كردن گسل های اختالفات 
طايفه ای، نژادی و مذهبی موجود در خاورميانه ناامنی و بی ثباتی را بر آن حاكم كند تا بتواند نقشه 
جديد منطقه را در چارچوب منافع خود ترسيم كند. تحريك عراق برای آغاز جنگ با ايران و سپس 
و سپس  افغانستان  در  ايران  كردن  درگير  برای  تالش  كويت،  به  عراق  برای حمله  دام  گستردن 
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آتش افروزی در كشورهای مختلفی نظير ليبی، يمن و سوريه در همين چارچوب صورت گرفت.
كامال  اقدامی  در  و  بين المللی  ساختارهای  به  كامل  بی توجهی  با  اياالت متحده  ميان  اين  در 
يك جانبه عراق را به تصرف خود درآورد و كوشيد تا با تضعيف اعراب و مسلمانان موقعيت اسراييل 
در منطقه را ارتقا بخشد؛ اما در اين روند آمريكا و غرب از نحوه كاركرد نيروهای ملی و مردمی در 
منطقه غافل بودند و به اين نكته توجه نكرده بودند كه اگر پتانسيل مردم عراق آزاد شود چه تاثيری 
بر كل روند خواهد داشت. غفلت از اين امر مهم در كنار پويايی سياست ايران در منطقه موجب شد 

تا برنامه های غرب آن گونه كه انتظار می رفت پيش نرود.
 اگر خاورميانه را صحنه نبرد آمريكا و ايران بدانيم، آنگاه اين پرسش مطرح می شود كه در پرتو 
نابرابری كامال روشن در توانمندی دو كشور و قوت فوق العاده آمريكا در مقايسه با قدرت متوسط 
ايران، پس چرا برنامه های آمريكا به صورت دلخواه ايشان پيش نمی رود؛ اما متحدان ايران در منطقه 
در نبردی نابرابر از نظر امكانات اقتصادی و نظامی در حال پيشروی و تثبيت قدرت خود هستند؟ 

در پاسخ به اين پرسش می توان به دو نكته اساسی اشاره داشت:
1- برخی از متحدان ايران در منطقه توانمندی بااليی دارند؛ اين در حالی است كه  متحدان 
اياالت متحده آمريكا، توانمندی درخوری ندارند كه بتوانند در اين عرصه با قدرت ظاهر شوند. لذا 
در برخی موارد، آمريكا ناگزير از مداخله مستقيم شده است كه اين امر هزينه های آن را به شدت 
افزايش داده است و يا آنكه به دليل ضعف مديريتی متحدان خود، ناگزير خود به طور مستقيم آن 
را مديريت كرده كه عمال به دليل عدم آشنايی دقيق با اوضاع منطقه، ناكامی هايی نيز داشته است.

2- تجربه درگيری های طوالنی مدت در اين منطقه نشان داده است كه ملت ها مهمترين عامل 
قدرت بوده و تعيين كننده سرنوشت نيروها بوده اند.

آری می توان ملتی را درگير مصايب و مشكالت فراوان نمود؛ اما نمی توان اراده ايشان را درهم 
شكست و چون متحدان آمريكا فاقد نفوذ مردمی هستند، نمی توانند در برابر نيروهايی كه عميقا در 

ميان مردم نفوذ دارند، ايستادگی كنند.
به  منطقه خاورميانه  نزديك  و  دور  تحوالت  و  از حوادث  مقدمه ای  ارايه  از  مقاله پس  اين  در 
مقاله حاضر  پژوهش  آتی منطقه می پردازيم. روش  پژوهش، چيستی مشخصه های  اصلی  پرسش 
روش تحليلی و توصيفی است و روش گردآوری داده ها، كتابخانه ای با استفاده از رجوع مستقيم به 
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كتب و مقاالت و منابع روزآمد است. همچنين از روش كيفی مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده 
و از تجربيات آنان در مورد موضوع موردپژوهش اطالعات ارزشمندی اخذ شده است.

آرايش كنونی قوا در منطقه
به  قوا  آرايش  برای  نتوان مرزبندی دقيقی  اين منطقه شايد  امور در  به دليل پيچيدگی شديد 
عمل آورد؛ به عنوان نمونه، مصر كه يكی از اصلی ترين متحدان آمريكا و اسراييل در منطقه است، در 
بحران سوريه موضعی متفاوت با ديگر متحدان آمريكا و غرب اتخاذ نمود؛ زيرا سير تحوالت سوريه 
و مصر بهم مرتبط بوده و می توانست بر پايه های قدرت دولت مصر تاثير منفی داشته باشد. با اين 
همه می توان تصويری كلی از شرايط ارايه كرد. در حال حاضر می توان وضعيت اصلی ترين طرف های 

موجود در منطقه را به شرح ذيل تبيين كرد.

كشورهای عربی همسو با غرب
مصر، به دليل درگيری شديد داخلی و بحران اقتصادی گسترده از ايفای نقش تاريخی خود در 
منطقه باز مانده است. نمی توان به طور كلی نقش مصر در منطقه را ناديده انگاشت؛ ليكن نياز مفرط 
آن به كمك های اقتصادی خارجی، موجب شده است تا مصر به يك قدرت درجه دوم در منطقه 

مبدل شود.
ليبی كه می رفت با جدا شدن از جبهه مخالفان به طرفداران اعراب بپيوندد، اينك درگير نبرد 
داخلی طوالنی مدت شده و در وضعيتی است كه تاثير ديگر كشورها در سمت گيری تحوالت داخلی 

آن بسيار گسترده شده است. لذا نقشی در تحوالت ايفا نمی كند.
و  قدرت گيری جريان داعش  و خطر جدی  پيرامون خود  از محيط  تاثيرپذيری  به دليل  اردن، 
همچنين دست وپنجه نرم كردن با مشكالت اقتصادی در شرايطی نيست كه بتواند به يك بازيگر موثر 

در منطقه تبديل شود؛ و بيشتر سعی می كند با بندبازی آسيب پذيری خود را كاهش دهد.
در منطقه خليج فارس، عربستان سعودی كه در غياب مصر خواب رهبری جهان عرب را می ديد 
به دليل محاسبه غلط در گرداب يمن گرفتار آمده است. مشكالت عديده ناشی از بحران پرچالش 
انتقال از نسل قديم به نسل جوان، دوشيده شدن پرزور توسط ترامپ، عمال وضعيتش را به گونه ای 
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اداره جهان عرب در مسيری كه  نه تنها  نيست.  امور جهان عرب  اداره  به  قادر  است كه  زده  رقم 
سعودی خواهان آن است از توانش خارج است؛ بلكه عمال حتی از اداره شورای همكاری خليج فارس 
نيز ناتوان گشته است؛ اما امارات عربی متحده با ثروت فراوان گرچه در كنار سعودی است ليكن خود 
به ايفای نقش در منطقه چشم دوخته است. در اين ميان قطر، سازی مخالف كوك كرده و در جهت 
منافع دشمنان عربستان، يعنی اخوان المسلمين و تركيه عمل می كند. نمی توان نقش عربستان در 
منطقه را به دليل در اختيار داشتن حرمين شريفين و البته توانايی مالی نسبی به طور كلی منكر شد، 
ليكن مقايسه سفر مقامات عربستان به كشورهای مختلف با اين گونه سفرها درگذشته نه چندان دور، 
نشان می دهد كه عربستان از پرستيژ قديمی خود برخوردار نيست. نفوذ عربستان ارتباط مستقيمی 
با پرستيژ آن دارد. اگر اين پرستيژ بشكند وانگه ديگر نمی توان از نفوذ عميق سخن گفت. تالش 
عربستان برای ارايه خدمات به آمريكا و عادی كردن ارتباط با اسراييل با مشكالت شديد داخلی و 
خارجی مواجه است. فضای داخلی عربستان نيز قادر به تحمل سرعت در بهبود روابط با اسراييل 
نخواهد بود، عربستان اگر بخواهد در اين روند با سرعت پيش برود آنگاه با عكس العمل شديد داخلی 
نيز مواجه خواهد شد. اما در ديگر سوی معادله در منطقه چندين قدرت مهم در صحنه ظاهر شده اند 

كه هريك برای ايفای نقش واال در منطقه در تالشند.

تركيه
ميراث  زنده كردن  برای  تالش  با  و  خود  ژئوپليتيك  موقعيت  تكيه بر  با  كه  نوظهوری  قدرت 
امپراتوری عثمانی در جهان اسالم و همچنين برخورداری از اقتصادی نسبتا نيرومند در صحنه ظاهر 
و عمال به دشمن درجه  يك عربستان مبدل شده است. رقابت اصلی ميان اين دو بر سر رهبری 
جهان اسالم سنی مذهب است كه شايد نتواند رهبری همه جانبه ايران را تحمل كند. تركيه گرچه 
در سياست های ناپخته خود در سوريه و عراق عمال با شكست مواجه شده و حكومت متحدانش 
از توانايی باالی رسانه ای و موج آفرينی  اما به عنوان قدرتی نوظهور كه  ناكام مانده است؛  در مصر 
قطر،  با  هم پيمانيش  است.  شده  ظاهر  عرب  جهان  در  شريك  يك  به عنوان  عمال  است  برخوردار 
مناسبات عادی آن با عمان و اردن و اكثر كشورهای شمال آفريقا و همچنين ارتباطات گسترده 
آن با ايران و روسيه موجب شده است كه از توان تاثيرگذاری قابل توجهی برخوردار شود. نيروهای 
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پراكنده اخوان المسلمين عمال به پياده نظام تركيه مبدل شده اند و توانايی خود را در خدمت نقش 
اسالمی تركيه بكار گرفته اند.

عراق
عراق همچون اسبی ترك تاز است كه در حال حاضر زخم هايش را ترميم كرده و آماده ورود به 
ميدان مسابقه است. منابع اقتصادی بسيار قوی، برخورداری از نيروی انسانی شجاع و توانمند در 
عرصه های جنگ و علم و دانش و افزون بر آنها نظام دمكراتيكی كه می تواند الگويی مناسب برای 
جهان عرب باشد، از جمله عوامل اقتدار عراق است؛ اما در اين ميان هم پيمانی استراتژيكش با ايران 
با آمريكا  بايد توجه داشت كه مناسبات مثبت آن  بيابد.  توانمندی ويژه ای  موجب شده است كه 
به موازات اتحاد استراتژيك با ايران موجب می شود كه سقف پروازهای آن در جهان عرب افزايش 
يابد. عراق كشوری است كه به عنوان يك قدرت درجه دو در حال اوج گيری، در منطقه ايفای نقش 

خواهد كرد.

مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطين
مقاومت اسالمی در لبنان »حزب اهلل« پديده منحصر به فردی است كه نمی توان برای آن شبيهی 
يافت. در داخل لبنان نقش سياسی موثر و قابل توجهی دارد، هرچند كه هيچگاه در انديشه سيطره 
فراتر  لبنان و حتی  از مرزهای  فراتر  اما  لبنان است؛  اقتضای تنوع طايفی  نبوده كه  لبنان  بر كل 
از نماد ايستادگی در برابر اسراييل، حضور موثرش در بحران سوريه كه توانست در تغيير معادله 
نقش اساسی ايفا كند، آن را به يك بازيگر غيردولتی در طراز قدرت های درجه يك مبدل كرده 
است؛ اما مقاومت اسالمی در فلسطين »حماس و جهاد اسالمی« كه پرچم مقاومت در فلسطين را 
برافراشته اند، همچنان به عنوان برآورنده آمال و آرزوهای آحاد امت اسالمی در ايستادگی در برابر 
اسراييل مطرح هستند. لذا نقش اساسی آنها در رهنمون ساختن افكار عمومی منطقه حايز اهميت 

ويژه ای است.
همچنين با حضور اين جريان اصيل، امكان موفقيت سازش به حداقل ممكن كاهش می يابد. 
توانايی جريان اسالمی در فلسطين در تخريب هر نوع توافق ظالمانه بر كسی پوشيده نيست. اقدام 
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اخير محمود عباس در انحالل مجلس قانون گذاری فلسطين كه تنها نهاد منتخب از سوی مردم 
فلسطين است، نمی تواند از نقش اين جريان بكاهد.

يمن
فقيرترين كشور منطقه، اينك به يكی از عوامل تعيين كننده آينده خاورميانه مبدل شده است. 
هجوم بی امان عربستان سعودی و امارات كه با تخريب گسترده زيرساخت های اين كشور و كشتار 
وسيع بی گناهان همراه بود، با تثبيت قدرت جريان »انصاراهلل« در آن كشور، وارد مرحله جديدی 
به  برابر طرف ديگری كه خود  اصلی در  به عنوان يك طرف  _حوثی ها_  انصار اهلل  اينك  شده است. 
چند قسمت تقسيم می شود قرار گرفته است. دوجانبه بودن مذاكرات )يمنی_ يمنی( نشان داد كه 
اينك فقط دو طرف در صحنه يمن وجود دارند. در هر راه حل سياسی كه درنهايت به انجام خواهد 
رسيد، انصاراهلل حداقل بيش از نيمی از قدرت را تصاحب می كند. رويكرد فرايمنی انصاراهلل كه در 
شعارهای آن مشهود است، يمن را از انزوا خارج ساخته به يك عامل موثر در معادالت آتی منطقه 
تبديل كرده است. نقش يمن در تامين امنيت يكی از مهمترين آبراه های جهانی »باب المندب« و 
همچنين قدرت آن در تهديد امنيت عربستان سعودی موجب می شود كه يمن به صورت يك قدرت 

مهم منطقه ای ظاهر شود.

ايران
در اين ميان بحث اصلی در منطقه نقش ايران و چگونگی به فعليت درآمدن آن است. گفته 
امور داخلی  ايران دخالت در  بااليی در منطقه برخوردارند. روش  از قدرت  ايران  شد كه متحدان 
متحدانش نيست. آنان برخالف متحدان آمريكا در منطقه احساس نمی كنند كه مزدور ايران هستند؛ 
بلكه رويكرد فرهنگی، سياسی مشترك موجب شده است كه آنان به عنوان متحدانی قدرتمند در 
صحنه ظاهر شوند. جريانی كه در اين ميان خود را »جبهه مقاومت« می خواند، با تغيير روند حوادث 
در سوريه و قدرت گيری دولت مركزی در آن احساس قدرت بيشتری می كند. وضعيت يمن نيز در 

اقتدار اين جريان تاثير بسزايی داشته است و در آينده باز هم به تقويت بيشتر آن خواهد انجاميد.
موقعيت ژئوپليتيك ايران و ثبات و اقتدار داخلی آن در منطقه ای كه عمدتا دست خوش ناآرامی 
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است. موقعيت ويژه ای برای اين كشور فراهم آورده است كه در تاريخ منطقه بی سابقه است كه شايد 
بتوان از آن به عنوان اقتدار منطقه ای نام برد. در پرتو آنچه گذشت اينك بايد ديد مشخصه های آتی 

منطقه چيست؟
به نظر می رسد:

1- نمی توان انتظار داشت كه در آينده ای نزديك آرامش در منطقه حكم فرما شود. كاركرد دو 
عامل بين الملل و داخلی در منطقه موجب می شود تا ما پيش بينی كنيم كه چالش ها در منطقه 

حداقل تا پنج سال آينده ادامه خواهد داشت.
عامل بين المللی: می دانيم كه با تغيير اساسی در آرايش قوا در سطح جهانی، منازعه بين المللی 
وارد مرحله جديدی شده است. با برآمدن چين و روسيه كه اينك به صورت يك بلوك متحد عمل 
می كنند، ديگر غرب و اياالت متحده نمی توانند از جهان تك قطبی سخن بگويند. درعين حال ورود 
آمريكا به برخی چالش های ولو محدود با متحدانش موجب شده است كه بلوك غرب در داخل خود 
با اختالفاتی مواجه باشد. برای نخستين بار در يكصد سال گذشته ميزان اختالفات ميان اعضای 

بلوك غرب، يعنی آنچه كه دوسوی آتالنتيك خوانده می شود ظهور و بروز بيشتری يافته است.
از سوی ديگر قدرت های نوظهور اقتصادی ادعای مشاركت در تصميم گيری های بين المللی دارند. 
هند، برزيل، آفريقای جنوبی سه مدعی جدی در جهان كنونی اند كه همگرايی نسبی ايشان با چين 
و روسيه موجب شد تا مجموعه بريكس شكل گيرد. چين به عنوان دومين اقتصاد جهانی و هند 
به عنوان يك قدرت اقتصادی در حال رشد، ستون فقرات اقتصادی و روسيه و چين ستون فقرات 

سياسی اين تشكل به شمار می آيند.
به ويژه  بين المللی  پيمان  چند  از  آمريكا  خروج  با  كه  بين الملل  در سطح  اختالفات  اوج گيری 
توافقنامه كنترل سالح هسته ای خودنمايی كرد، در حقيقت بيانگر اوج گيری منازعه بين الملل است. 
تنش در مناسبات جهانی موجب می شود كه هريك از اين قدرت ها در تالش برآيند تا جای پای 
محكم تری در منطقه خاورميانه برای خود دست وپا كنند. رقابت ها و ارتباط آن با منطقه خاورميانه 

موجب خواهد شد تا عامل بين المللی در جهت كنترل تنش در اين منطقه به فعليت درنيايد.
عامل داخلی: به نظر می رسد يكی از طرف های موجود در منطقه نمی تواند خود را قانع كند 
به عنوان  عربستان سعودی  از سقوط صدام،  بپذيرد. پس  را  منطقه  در  قوا  كنونی  آرايش  بايد  كه 
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اصلی ترين متحد غرب بر آن شد تا با ايجاد ناامنی در سوريه موازنه را به گونه ديگری شكل دهد. 
در گذر زمان شاهد بوديم كه سوريه با فاصله گرفتن بيشتر در محور مقابل عربستان تثبيت شد و 
تالش های غرب و متحدان منطقه ايش برای فروپاشی سوريه ناكام ماند. اينك يمن نيز به اين معادله 
افزوده شده است. پذيرش وضعيت كنونی منطقه برای عربستان سعودی به عنوان نماينده اصلی غرب 
در اين ديار بسيار دشوار و شايد ناممكن باشد. از اين روی به نظر نمی رسد متحدان غرب به پذيرش 

آرايش كنونی قوا تن دردهند؛ هرچند كه مصلحت ايشان در آن نهفته باشد.
به  تا  كوشيد  خواهد  دردهد،  تن  يمن  در  سياسی  راه حل  يك  به  به ناچار  عربستان  اگر  حتی 
فعال كردن گسلی ديگر درجايی ديگر از منطقه به عمليات ايذايی خود عليه جبهه مقاومت ادامه 
دهد. اياالت متحده آمريكا، اينك در منطقه بيش از هر چيز به امنيت اسراييل می نگرد و لذا بعيد 
است بتواند به پذيرش وضعيت موجود در منطقه تن دردهد. شايد يكی از اصلی ترين عوامل تغيير 
سياست آمريكا در قبال ايران و باز برقراری تحريم های ثانويه و اخيرا اقدام ناجوانمردانه در تروريست 
خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تصميم استراتژيك آمريكا برای مقابله با ايران در منطقه و 

جلوگيری از تثبيت وضعيت كنونی باشد.
با توجه به دو عامل فوق الذكر به نظر می رسد كه چشم انداز تحوالت منطقه همچنان ادامه تنش 

البته با افت وخيز و گاهی تغيير در صحنه های نبرد باشد.
2- با توجه به اينكه درنهايت اين ملت های منطقه هستند كه می توانند سرنوشت خود را رقم 
بزنند و نقش اساسی در تعيين سرنوشت نبردها دارند، بعيد به نظر می رسد كه تغيير قابل توجهی در 
موازنه كنونی قوا صورت پذيرد و درنهايت همه طرف ها ناگزير به پذيرش وضعيت كنونی خواهند 

بود؛ با اين تفاوت كه خواهند كوشيد تا هزينه بيشتری به طرف مقابل خود تحميل كنند.
3- ورود پرقدرت و عملياتی روسيه به سوريه سرآغاز حضور جدی تر اين قدرت مهم جهانی در 
اين منطقه است. بهبود چشمگير مناسبات مصر و اردن با روسيه در كنار هماهنگی قابل توجه تركيه 
با ايران و روسيه در چارچوب آستانه موجب می شود كه حضور پررنگ تر روسيه در مقايسه با گذشته 

را شاهد باشيم.
4- نقش چين در منطقه نيز با استفاده از اهرم اقتصادی و توانايی برجسته آن در اين زمينه 
برای  را  بازسازی سوريه جايگاه خاصی  به  با ورود  يافت. هم اكنون چين  افزايش خواهد  روزبه روز 
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خود رزرو كرده است. به نظر می رسد حضور جدی چين در حوزه نفت و گاز منطقه كه می تواند با 
فعال شدن در ايران آغاز شود. آينده منطقه را به شكل ديگری رقم خواهد زد.

5- اروپا به دليل مشكالت ساختاری نمی تواند در منطقه نقش جدی ايفا كند. اشتباهات فاحش 
فرانسه در سوريه عمال موجب كنار گذاشته شدن آن از روند تحوالت شده است. اروپا می تواند با 

اصالح سياست های قبليش در تالش برآيد تا جايگاه مناسبی برای خود در منطقه دست وپا كند.
6- اياالت متحده آمريكا همچنان در كنار اسراييل باقی خواهد ماند و تالش خواهد كرد تا برخی 
اين تالش به داليل  اما  با اسراييل بكشاند؛  به روند صلح و عادی سازی رابطه  را  كشورهای عربی 
عديده از جمله عدم پذيرش آن از سوی ملت های منطقه با كاميابی همراه نخواهد بود. موفقيت 
در اين مسير با تنش های سنگين داخلی در اين كشورها همراه خواهد بود كه حكام را ميان يك 
پذيرش  و  اسراييل  با  رابطه  عادی سازی  ادامه  بين  بايد  آنان ضرورتا  می دهد.  قرار  بزرگ  دوراهی 

بی ثباتی در داخل و يا حفظ ثبات داخلی و دوری ولو ظاهری از اسراييل يكی را برگزينند.
به طور كلی می توان نقش آمريكا در منطقه را ناديده گرفت، ليكن در مقايسه با گذشته روند 

محدودتر شدن نفوذ آن به دليل ضعف ذاتی متحدانش قابل پيش بينی است.
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