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تنش فلسطيني ،لبناني -اسرائيلي ،يكي از پيچيده ترين الگوهاي دخالت بازيگران جهاني و منطقه اي،و شايد تنها

نﻤونه از تنشهايي باشد كه در آن شيوه هاي دخالت و راه هاي برون رفت از آن به دليل امتداد يافتنش طي دهه

هاي طوﻻني و دشواري اجراي آنان متعدد و ناكارآمد بوده است .چرا كه اين تنش ،تنشي بر سرﺣﻖ بقا و سرنوشت
هويت ملتهاي فلسطيني و لبناني است .اما با وجود اين دشواريها ميتوان بر اساس تجربههاي تاريخي و مطالعهي
خصيصه هاي مكاني و جايگاه ژئوپليتيكي اين مناطﻖ مباني نسبتا روشني براي اين دخالتها جهت ﺣاصل كردن

يك الگو ارائه كرد .در اين نوشتار سعي خواهدشد تا بر بازيگران اصلي شيوه ها و اهداف آنان نظر افكنيم.
پرسش اصلي مقاله اين است كه  -١چرا بحران ساﺣل شرقى مديترانه تا به ﺣال قابل ﺣل نبوده است؟
 -٢مداخله بازيكران جهاني ومنطقه اي از چه فرايند و الگويي برخوردار است ؟

-٣رابطهي الگوي مداخلهي بازيگران و خصيصههاي مكاني نﻤونهها چگونه است ؟

هﻤچنين بازيگران را بر پايه نامگذاريهاي متداول ،به دو بخش تقسيم خواهيم كرد؛ اردوگاه شرق و اردوگاه غرب.
تﻼش كرديم با استناد بر برداشتهاي موجود در اين خصوص ،تصويري از شبكه ارتباطات بازي قدرت ارائه

دهيم كه در آن به شكلي گذرا نگاهي كلي به تاريخ بحران كرده و پس از آن به تحوﻻت بين الﻤللي در اوايل قرن

بيست و يكم كه در آن آشكارا از خواست بين الﻤللي و به خصوص آمريكا براي ساخت خاورميانه بزرگ و جديد
سخن گفته شد ،خواهيم پرداخت.

واژههاي كليدي :ساﺣل شرقي مديترانه ،بحران زئوپليتيكي فلسطيني ،لبناني -اسرائيلي -الگوهاي مداخله.
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-١ﻣﻘدﻣﻪ
سال  ١٩٩٠سال ورود به قرن بيست و يكم است ،هﻤانگونه كه سال هاي  ١٩١٤و  ١٩١٨كه به
جنگ جهاني دوم و اوج گيري آمريكا و روسيه به عنوان قدرت هاي بزرگ ودر پي آن استقرار
موازنه وﺣ شت يا موازنه ژئوپليتيك)(Hafeznia, 2005:119كه به دوره جنگ سرد شهرت يافت
منتهي شد ،سال هاي ورود به قرن بيستم بود.
در اواخر دهه هشتاد اتحاد جﻤاهير شوروي دچار فرو پاشي شد .پس از آن خود سري آمريكا
در اداره امور جهان و مطرح كردن خود به عنوان ﺣامي دموكراسي يا در ﺣقيقت پليس بينالﻤلل
با اســتفاده از ابزارهايي چون كنترل ناتو ،صــندوق بينالﻤللي پول ،ســازمان تجارت جهاني و
شﻤاري ديگر از نهادهاي تﺄثيرگذار بر ﺣيات دولتها و ملتها آغاز شد .آمريكا تﻼش كرد تا
قدرت خود را بر مواضعي نظير آسياي مركزي كه در دوره ي جنگ سرد دور از دسترس بودند
،اعﻤال و تثبيت كند سيطره بر اين كشورها آنطور كه برژينسكي در كتاب شطرنج بزرگ اشاره
مي كند از آن جهت كه مي توانســـت مانع از ظهور ناگهاني قدرتي باشـــد كه بتواند با قدرت
جهاني آمريكا رقابت كند ،براي اين كشور ﺣائز اهﻤيت است.
از هﻤين رو ،اياﻻت متحده تﻼش كرد براي ك شورهايي كه زمينه ايفاي چنين نق شي رادر مقابله
با برتري آن دارند ،بحران هاي ژئوپليتيكي ايجاد كند .اما برخي از تغييرات و موانعي )بويژه در
خاورميانه( كه بعداً به آنها اشــاره خواهد شــد ،طرح آمريكا براي تثبيت نظام جديد جهاني را با
چالش مواجه كرد .ن شانههاي اين تغييرات از زمان ا شغال عراق تو سط آمريكا در سال  ٢٠٠٣و
يكجانبهگرايي اين ك شور در ت صﻤيم به جنگ و ناديده گرفتن نهادهاي بينالﻤللي و پس از آن
دور راندن آ شكار ك شورهاي هم پيﻤان و د شﻤن در م سابقه ي براي ت سلط م ستقيم نظامي بر
يكي از منابع نفت و در نتيجه قرار گرفتن كشورها و مسائل منطقه زير سلطه استراتژيك اياﻻت
متحده ،خود رانشـــان داد .اگرچه بُعد نهايي بحران ژئوپليتيك به منابع مرتبط

ميشـــود Claire,

).(2002: 11-25اما اين هدف آمريكايي و جهاني ضــرورتاً ﺣاوي ســياســت هاي چند بعدي و
گاهي متناقض كشـــورها براي تﺄمين منافع ملي خود بوده كه موجب نزاع هايي با شـــكل هاي
مختلﻒ در درون منظومهي مســابقهي مزبور شــده ،در ﺣاليكه ســياســتهاي گوناكوني در يك
فرايند استراتژيك و در خصوص كشورها اتخاذ ميگردد كه به تناسب تفاوتها و ارزشهاي مكاني
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ميتوان آنها را تحليل نﻤود.دراين زمينه ميتوان به موقعيت لبنان در نبرد عربي  -اســرائيلي يا
تحﻤيل جنگ و محاصرهي اقتصادي بر ايران اشاره كرد .در بحرانهاي ژئوپليتيكي دخالتها از
نوع چندســطحي اســت) .(Hafeznia, 2005:130به اين معني كه بازيگران مختلﻒ در ســطوح
متعددي با بحران در ارتباط بوده و در آن دخالت ميكنند .تعدد ســـطوح مختلﻒ دﻻيل خاص
خود را دارد درگير شــدن اين كشــورها در ســطوح مختلﻒ بحران ســاﺣل شــرقى مديترانه به
دﻻيلي صورت مي گيرد كه به آن اشاره خواهد شد.
ﺣال سؤاﻻت اين است كه بحران ساﺣل شرقي مديترانه چه تاثيراتى بر سياست جهاني و منطقه
اي از خود بجا ميگذاردوموجب مداخله بازيگران فرامنطقه اي و جهاني در منطقهي مورد نظر
مى شود ،وايا اين رقابت جهاني كاهش توانهاي سطح باﻻ و باز شدن راه براي قدرتهاي محلي
ومنطقهاي را در پي خواهد داشت كه ناكار آمدي يكسونگري قدرتهاي جهاني در اعﻤال قدرت
در مقابل قدرتهاي كوچك محلي بازخواني درگفتﻤان نظم جهاني )تغيير پارادايم ژئوپليتيكي-
ژئواستراتژيكي( را در پي خواهد داشت.
-٢روش تحﻘيق
روش تحقيﻖ در اين پژوهش تو صيفي -تحليلي ا ست ،با توجه به ماهيت و نوع مو ضوع مورد
مطالعه ،گردآوري اطﻼعات بر مبناي روش كتابخانهاي انجام گرفته اســـت .بر هﻤين اســـاس،
تجزيه و تحليل يافتهها و آزمون فرضيات به عنوان معيار و مﻼك بررسيِ قرار گرفته است.
-٣ﻣباحث نظري
با نگاهى به پي شينه تاريخى خاورميانه اين ا صطﻼح يك مفهوم سيا سي  -جغرافيايي بوده كه از
ابتداي قرن  ١٩در متون سياسي مطرح شده است .خاورميانه از شرق به ايران و افغانستان و از
غرب مصر و سودان را شامل مي گردد). (Mir Heydar, 2006:97-82
درياي مديترانه ،دريايي واقع شــده در غرب آســيا و شــﻤال آفريقا و جنوب اروپا اســت ،با
مســـاﺣت  ٩٦٥،٠٠٠ميليون كيلومتر مربع .بنابراين ،يكي از بزرگترين توده هاي آبي در جهان
اســت ،از لحاظ زمينشــناســي بخشــي از اقيانوس اطلس بشــﻤار مياييد كه از طريﻖ تنگه جبل
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الطارق با ان ارتباط دارد از طريﻖ تنگه داردانل به درياي سياه و از طريﻖ كانال سوئز به درياي
سرخ ارتباط دارد و از مهم رين خطوط دريايي از دوران باستان بشﻤار ميايد پيشرفتهايي كه طي
هزاران ســال در خاورميانه ﺣاصــل شــده بود ،به ســاير نقاط انتشــار يافت .براي نﻤونه ،هﻼل
خصيب نه تنها كاشت گياهان ودانهها را اموخته بودند ،بلكه در پنج هزار سال بيش از ميﻼد در
دهات كوچك پاي كوهي ،نتايج كاربرد برخي رو شهاي جديد ك شت براي افزايش مح صول به
نﻤايش ميگذا شتند ،آبياري ،فلزكاري ،خط نوي سي ،برنامهريزي و سازماندهي سيا سي ف ﻀا،
نوآوريهايي بودند كه از اين منطقه به درهء نيل ،جلگهء بينالنهرين ودرهء سند راه يافت ،در سه
هزار سال بيش از ميﻼد ،شهر نشيني در خاورميانه آغاز شده ويكﭙارچكي سياسي بي سابقهاي
به وقوع پيوسته بود)،( Mir Heydar,2006:72
در اين يكﭙارچكي ســياســي جﻤله از بازيگران ســياســي وجود دارند ،جه شــخص ﺣقيقي يا
ﺣقوقى مرئي وغير مرئى كه به صورت ر سﻤي يا غير ر سﻤي براي ك سب و درد ست گرفتن
فرصـــت هاي قدرت و به كار بردن آنها در جهت دســـتيابي به اهداف مورد نظر خود و نيز
بازدا شتن رقبا از كنترل قدرت تﻼش ميكند  .بازيگران سيا سي به عن صر قدرت به عنوان ابزار
متكي بوده و آن را در ج هت رســـ يدن به آر مان ها ،خواســـت ها و ا هداف خود به كار
ميگير ند) (Hafeznia,2005:218و با عث بوجود ا مدن يك بحران ژئوپليتيكي ،١يا " م ناز عه و
ك شﻤكش ك شورها و گروههاي مت شكل سيا سي  -ف ﻀايي و بازيگران سيا سي بر سر كنترل و
تصــرف يك يا چند ارزش و عامل جغرافيايي " در اين منطقه  .بحرانها ســرچشــﻤهها و انواع
مختلﻒ داشـــته و از لحاظ كاركردي منجر به خروج ســـيســـتم از ﺣالت تعادل ،اين بحرانهاى
ژئوپليتيكي از پايداري و تداوم نسبي برخوردار است و بسادگي قابل ﺣل و برطرف شدن نبود
ونيست ).( Hafeznia, 2005: ١٢٦–١٢٩

١. Geropolitical Crisis
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 ٣-١روش ﻣداخلﻪ بازيﮕران
سازمانها يا دولتها ممكن است در درگيري هاى به وجود آمده ميان كشورها يا حتى درون كشورها
مداخله كنند ،اما يافتن بهانه براي اين دخالت ها با استفاده از قوانين بين المللي چندان ساده نيست
) .( Braden and Shelley, 2004:٣٢٦ -٣٢٥در دو قرن اخير اين سختگيري در يافتن بهانه براي مداخله
در يك نزاع چه داخلي و چه خارجي امكان پذيرتر شده است كه با عنوان مداخله وحمله به بهانه
حفظ امنيت جهاني صورت مي گيرد .شايد بهترين نمونه اين نوع مداخله حمله آمريكا و متحدان آن
به افغانستان وعراق و همچنين حمله اسرائيل به لبنان و نوار غزه به بهانه "امنيت اسرائيل وخطر احزاب
راديكال بر نظام وجامعه جهاني باشد .مصاديق سياسي و ايدئولوژيكي بسياري در اين زمينه وجود
دارد كه نشان دهنده سستي قوانين و عرف هايي است كه به منظور جلوگيري از مداخله طرف سوم
در منازعات در همه سطوح وجود دارد.
در جريان جنگ سرد رقابت منطقه اي دو قطب -اياﻻت متحدة آمريكا و اتحاد جماهير شوروي-
به طور كلي بر به دست گرفتن كنترل جغرافيا متمركز شده بود .البته مناطق درگيري به گستره
جغرافيايي بستگي داشت .اما پس از فروپاشي يكي از قطبها -اتحاد جماهير شوروي -قطب باقي
مانده در تﻼش است تا جهان را با نظام تك قطبي رهبري كند .بنابراين ايجاد فضاهايي در مناطق
مختلﻒ مى تواند به منزله مقدمه اي براي برپايي نظم جديد جهاني تلقي شود)Lake and :
(Margan, 2002اين مساله باعث افزايش درگيري ها مستقيم و غيرمستقيم درسطوح مختلﻒ و
پيچيده تر است كه با مداخله هرچه بيشتر همراه است.
بهترين اين مداخله ها ميتواند پيشنهاد حل وفصل مسالمت آميز اختﻼفات باشد .كشورها ممكن
است براي حل نزاع هاي خود بدون كمك و مداخله خارجي ،به روش مذاكره دو جانبه متوسل
شوند .اما حضور طرف سوم براي كمك به حل نزاع مي تواند به سه شكل صورت گيرد:
 -١بسترسازي؛ بدين معنا كه كشور سوم صرفا محل و موقعيت و نيز تسهيﻼت حمايتي را براي
مذاكره دولت هاي در حال نزاع فراهم ميآورد.
 -٢ميانجيگري؛ بدين معنا كه كشور سوم راه حلي پيشنهاد ميدهد ،اما بيشتر نقش واسطه دارد )-٣٢٥
.( Braden and Shelley, 2004:٣٢٦
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 -٣حكميت يا داورى يا "حل وفصل منازعه ")  (Vaezi,2005:بدون استفاده از زور به ويژه
حكميت الزام آوار ،كه در آن طرفين درگير از قبل براي حل اختﻼفات توسط شخص ثالث به توافق
مى رسند ) .( Braden and Shelley, 2004:٣٢٦ -٣٢٥در بعضي اختﻼف ها طرف سوم از يك طرف
نزاع جانبداري مي كند .از اين رو عنوان حكميت منتفي مى شود .نمونه اين مساله طرفداري امريكا
از اسرائيل در امور مالي ،سياسي و تسلحاتي است .آمريكا همچنين از دولت خود گردان فلسطين يا
از گروه  ١٤مارس در لبنان ،در تامين موارد مالي و سياسي در مجامع بين المللي پشتيباني مي كند.
همين مساله بر ايران وسوريه نيز صدق مي كند به گونه اي كه اين دو كشور از گروه  ٨مارس گروه
)اپوزيسيون سابق لبنان( در مقابل گروه هاي هم پيمان آمريكا و كشورهاي عربي و همچنين در مقابل
اسرائيل و تهديدي كه از جانب آن متوجه امنيت ملي خود مي دانند ،پيتشيباني مي كنند.

 -٢-٣تغير شكل ﻣنازعﻪ
هﻤان طور كه اشاره شده است ،بحران ژئوپليتيكي از پايداري و تداوم نسبي برخوردار است و
بسادگي قابل ﺣل و برطرف شدن نيست  ،لذا به دليل طوﻻني شدن درگيري در مورد مساله
فلسطين و ﺣياتي بودن آن براي طرفهاي منازعه محلي ،منطقه اي و فرامنطقه اي وجهاني ،روش
مداخله به مرور زمان تغير شكل داده است .اين " تغير شكل كه با هدف ﺣل و فصل نزاع ) Rabiei,
(2009

و پس از مداخله ،به دنبال تغير عﻤيﻖ واساسي در موقعيت هاي نزاع است كه فراتر از

رويكردهاي سنتي مي باشد در تغير شكل نزاع از"جنگ كشورهاي عربي و اسرائيل به جنگ
فلسطينها و اسرائيل و سﭙس به جنك ﺣﻤاس واسرائيل نﻤود پيدا كرده است.
يعني به دليل طوﻻني شدن نزاع وتﻼش بازيگران براي ﺣل وفصل آن ،ما شاهد تغيرات هستيم
به گونه اي كه شاهد منتقل شدن بعﻀي طرف ها ،از بازيگران اصلي به طرف ديگر نزاع و ظهور
بازيگران جديدي مانند ﺣﻤاس وﺣزب اﷲ ،كه به تبع ان قواعد بازي و توزيع قدرت اين نزاع
تغييريافته است .بخش اساسي از نظريه هاي منازعه به ﺣل وفصل نزاع بسته به بازيگران ومنافع


_________________________________ الگوي مداخله بازيگران جهاني٢١١ ...

آنها مربوط مى شود ،وبر اساس آن به دنبال يافتن پاسخى در رابطه با كاهش ) يا افزايش( تﻀاد
ميان آنها است ) .(Vayrynen, 1991: 4با توجه به شرايط ويژه منازعه هاي ساﺣل شرقي
مديترانه ) لبنان وفلسطين  -اسرائيل( ونقش آشكار بازيگران سياسي در سطوح مختلﻒ وتﻀاد
منافع و وجوه اشتراك آنها،اين منازعه به دليل هم پوشاني )  (over lapمسائل وكاركرد جهاني
آن ،منشا بسياري از درگيري هاي خشونت آميزمحلي ،منطقه اي وجهاني است  .چنانچه موضوع
اصلي ژئوپليتيك را بررسي روابط قدرت بدانيم ،الگوي دخالت بازيگران وهدف آن ها از مداخله
در بحران ساﺣل شرقي خاورميانه بعنوان يك موضوع ژئوپليتيكي هدف اين مقاله است.
 -٣-٣الﮕوي ﻣداخلﻪ در فضاهاي بزرگ:
اشكال و الگوهاي مداخله عﻤدتاً تابعي از اولويت منافع و اهﻤييت مناطﻖ و هﻤچنين نظام رفتاري
نيروهاي رقيب عنوان ميشود .در اين گفتار فاكتور ديگري را كه در اين خصوص مؤثر ميدانيم،
مقياس فﻀا است .براي مثال ،در يك عرصه بزرگ و وسيع جغرافيايي ميتوان انتظار داشت به
تناسب وسعت منطقه مسائل متعددي فﻀاي سياسي -اجتﻤاعي و اقتصادي را شكل بدهد ،مسائل
مشترك درون يا برون عرصههاي بزرگ وكوچك ،مانند مركزيت و رابطه آن با پيرامون ،روابط
بينالﻤلل و مسائل اختصاصي مانند اقوام ،خرده ملتها و خرده فرهنگها ،مذاهب ،هويتهاي
گوناگون ،تﻀاد بين منابع وتوزيع جغرافيايي آن كه اينگونه مسائل را در عرصههاي بزرگ بيشتر
ميتوان انتظار داشت .الگوي دخالت بازيگران منطقهاي وبينالﻤللي در مسائل برشﻤرده در
فﻀاهاي بزرگ عﻤوماً به دليل فﻀايي وسيع مي واند بصورت گزينشي بوده و به مدد وسعت
عرصهي فﻀاي جغرافيايي مي تواند محدود به موردي خاص باشد بنحوي كه وارد ساير مسائل
نگردد.
اين الگو عﻼوه بر انطباق بر فﻀاهاي وسيع بر بستر ساختار سياسي دورهي جنگ سرد و بستر
فناوري دورهي پيش از تكامل انقﻼب ارتباطات نيزداراي هﻤخواني است.
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الكوي مداخله در فﻀاهاى بزرك

 -٣-٣-١تغيير شكل ﻣنازعﻪ با الكوي ﻣداخلﻪ در ﻣسائل با فضاهاي كوچك
با در نظر گرفتن اينكه مكان ها بخشي از ﺣوزهء بزرگتر ميباشند و ميتوان بر ﺣسب ويژگي
داخلي ) موقع مطلﻖ ( و ارتباط خارجي با ساير مكانها ) موقع نسبي ( تعريﻒ
گرد)(Shokouhi,1999:٢٧٨كﻤا اينكه مكانهايي موجوديت تكاملي دارند  ..و داراي يك عامل
تاريخي مشخص ميباشند ) هﻤان ( ٢٧٨ :و اينكه بيتالﻤقدس قدرت مكاني در خاورميانه دارد
) هﻤان ،( ٢٨٢-٢٨١ :و هﻤين طور كه ديويد هاروي ميگويد :به تعداد عﻤل گروههاي انساني
و فرايندهاي اجتﻤاعي فﻀاهاي نسبي وجود دارد ) هﻤان ( ٢٦٨ :اين به شرق مديترانه يك
ساختار فﻀائي ) هﻤان (٢٩٧ :متنوع از پديدها ،داده است كه عﻤﻼً نتيجه فرايندهايي طبيعي و
اجتﻤاعي و اقتصادي،

باضافه عﻤﻖ تاريخي زندگي بشر در اين منطقه است ) Mir

.(Heydar,2006:72
ﺣال اگر تعدد مسائل را در فﻀاهاي كوچك در نظر بگيريم طوري كه اين مسائل را به شكل
دواير متداخل با هم پوشانيهاي )  (over lapنامنظم اين عرصه را اشغال كرده باشد ) لبنان
ومسائل متعدد آن ( طبيعي است كه ورود به هر موضوع در اين محيط ناگزير منجر به ورود به
تﻤام و يا طيﻒ وسيعي از مسائل سياسي آن عرصه ميشود .در اين مرﺣله ميتوان گفت كه
اﺣتﻤال وقوع بحران در لحظه و ايجاد شرايط هرج ومرج وخروج سيستم از ﺣالت تعادل كه
عﻤومً در سيستمهاي پيچيده ظاهر ميشود از قوت باﻻيي برخوردار است .تئوري هرج و مرج و اثر
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پروانهاي. ١
نتيجه آن كه گفتﻤان قدرتها ) با فرض آنكه بدليل گوناگوني مسائل تعداد بازيگران نيز گوناگون
وفراوان باشد ( در يك فرايند پيجيده و غيربسيط ناچار از پذيرش تغيير و لحاظ منافع گوناگون
وپذيرش عدم كار امدي مطلﻖ قدرتها ميباشد در اين فﻀا بايد انتظار داشت كه قدرتهاي كوچك
محلي و منطقهاي نقشآفرينهاي مؤثر داشته و نهايت ًا در مرﺣله بعد بدليل امكان نقشآفريني
قدرتهاي محلي ومنطقهاي تعداد بازيگران اين عرصه رو به تزايد نهاده وفﻀا مجدد ًا براي تغيير
گفتﻤان قدرتهاي بزرگ مساعدتر ميشود.
اين سيكل ) تغيير مداوم و سايش زاويههاي سياستهاي قدرتها ( ميتواند تا ﺣدي ادامه يابد كه
فﻀاي سياسي به يك تعادل قوا منجر گردد .و در اينجا اين قدرتهاي محلي هستند از اثرگذاري
بيشتري ميتوانند برخوردار باشند ،لذا مي توان انتظار داشت قدرتهاي بزرگ پس از اين مرﺣله
با اتكا بر توانيهاي قدرتهاي محلي و تفويض اختيارات خود به آنان براي رسيدن به منافع خود
وارد عﻤل شوند.
 ٣-٢-٢سيكل ورود بازيﮕران در فضاهاي كوچك با ﻣسائل ﻣتعدد:
 -١سطوح ﻣداخلﻪ بازيﮕران :

بنا بر دﻻيل فوق ميتوان سطوح مداخله وهويت بازيگران در بحران ژئوپليتيكي ساﺣل
شرقي خاورميانه را به شرح ذيل تقسيم بندي كرد:

 سطح ﻣحلي يا ﻣركز بحران :در مركز بحران مساله فلسطين ،كشورها درگير عبارتنداز :لبنان ،فلسطين و اسرائيل.
أ -١-بازيﮕران ﻣحلي در فلسطين
دولت خود گردان فلسطين به رهبري محﻤود عباس كه از بيشترين تاثير و نفوذ در كرانه باختري
برخوردار است و در محافل رسﻤي بينالﻤللي مسئول صلح با اسرائيل شناخته شده و با پشتيباني
١ hazemsakeekc
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PLOسازمان آزادي بخش فلسطين بوجود آمده است از بازيگران عﻤده محلي در فلسطين به
شﻤار ميآيد .در غزه نيز ،گروه ﺣﻤاس از اﺣزاب اسﻼم گرا تاثير فراواني دارد اما جامعه بين
الﻤلل آن را به رسﻤيت نﻤي شناسد .ﺣﻤاس و از سوي سوريه و ايران ﺣﻤايت ميشود)-١٠٠
.(Khalifa, 2008:٩5
أ -٢-بازيﮕران ﻣحلي در اسرائيل
نزديك به  ١٨ﺣزب رسﻤي در اسرائيل وجود دارد كه به چهارگروه تقسيم مي شوند:
أ ١-٢-جناح چپ :ﺣزب كارگران اسراييل اﺣزاب ديگري از جﻤله ﺣزب سوسيال دموكرات
نيز مشي مشتركي با اين ﺣزب دارند)(Israeli public guide: political parties 1997
أ ٢-٢-جناح راست :ليكود از جﻤله اﺣزاب دست راستي در اسراييل به شﻤار مي آيد و موقعيتي
مهم در ميان اﺣزاب اسراييلي دارد و از جناح هاي ميانه رو تا راست را در بر مي گيرد .اين
ﺣزب در سال  ١٩٧٣تاسيس شد .از اﺣزاب ديگر مي توان از ﺣزب كاديﻤا نام برد كه به افراط
گرايي معروف است(Israeli public guide: political parties 1997).
أ ٣-٢-اردوگاه ديني :دين گراها در اسراييل به دو بخش تقسيم مي شوند؛ صهيونيست ها و
تندروها  .هر دو آنها در جريان ارتودوكس جاي مي گيرند) Israeli public guide:
(political parties 1997
أ ٤-٢-اﺣزاب عربي :عﻼوه بر اﺣزاب اسراييلي كه در فلسطين عربي فعاليت دارند در اسراييل
نيز تعدادي از اﺣزاب و نيروها و هياتهاي داخلي كه اكثر آنها در نتيجه دو قراداد اخير شكل
گرفتند به فعاليت مي پردازند )(Israeli public guide: political parties 1997
أ -٣-بازيﮕران سطح ﻣحلي در لبنان
نزديك به  ٣٩ﺣزب قومي و مذهبي در لبنان وجود دارند كه به لحاظ گستردگي فعاليتها و قدرت
در دو سه دهه اخير عبارتند از:
أ ١-٣-شيعيان :ﺣزب اﷲ اسﻼمي )به رهبري سيد ﺣسن نصراﷲ( كه از طرف ايران وسوريه
ﺣﻤايت مى شود و جنبش امل به رهبري نبيه بري )(١
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أ ٢-٣-سنيها :جريان الﻤستقبل به رهبري سعد ﺣريري كه از سوي عربستان سعودي ،مصر،
اردن و كشورهاي عرب خليج فارس ﺣﻤايت ميشود و جﻤاعت اسﻼمي) (Encyclopedia
, 2006
أ ٣-٣-مسيحيها :جريان ملي آزاد به رهبري ميشل عون ،هم پيﻤان ﺣزب اﷲ از سال ،٢٠٠٥
ﺣزب مرده به رهبري سليﻤان فرنجيه هم پيﻤان ﺣزب اﷲ ،نيروهاي لبناني به رهبري امين جﻤيل
و كتائب به رهبري سﻤير جعجع كه اين دو ﺣزب اخيرا هم پيﻤان ﺣريري شدند)( yabeyrouth
أ ٤-٣-دروزيها :ﺣزب پيشرو سوسياليسم به رهبري وليد جنبﻼط .پس از كشته شدن ﺣريري
هﻤﭙيﻤان ﺣريري پسر شد اما در سال  ٢٠٠٩به عقيده سابﻖ خود بازگشت و از دشﻤني با سوريه
و ﺣزب اﷲ دست كشيد و هﻤچنين ﺣزب دموكرات به رهبري طﻼل ارسﻼن كه هﻤﭙيﻤان ﺣزب
اﷲ و سوريه است ) هﻤان (
أ ٥-٣-اﺣزاب سكوﻻر :ﺣزب قومي سوري اجتﻤاعي و ﺣزب سوسياليسم )).(٢هﻤان(
پشتيباني سوريه از جبهه "پيشگيري" مطابﻖ آنچه در لبنان و فلسطين بكار گرفته مي شود به
چند دليل صورت مي گيرد از جﻤله اين كه اغلب گروه هاي تشكل دهنده اپوزيسون لبنان و
هﻤچنين ﺣﻤاس "هﻤﭙيﻤانان در سوريه به سر مي برند و دوم اينكه تنش با اسرائيل و بهبود
شرايط سوريه در هر روند صلحي در آينده تاثيرگذار است و سوم كاهش فشار از طريﻖ دادگاه
بين الﻤللي ترور رفيﻖ ﺣريري و فشارهايي كه در اين زمينه به اپوزيسون وارد مي شود خط
مقدم دفاع از نظام ﺣاكم بر سوريه و ادامه ﺣيات آن را تحت تاثير گذاشته است Hyrald
) (Tribuneو چهارم به لرزه انداختن و ﺣتي به شكست كشاندن طرح آمريكا در منطقه يا
هﻤان خاورميانه جديد و بزرگ است.
 -٢موضع اردن و مصر
على رغم تغيرات كه اخيرا در مصر واقع شده ولي بنظر ميايد كه هنوز خيلي زود است كه بتونيم
مواضع مصر از لحاظ سياسي به طور جداكاني از اين معادله خارج سازيم ،در مساله اسرائيل و
لبنان و فلسطين با موضع اكثر كشورهاي عربي و در راس آن ها عربستان سعودي كه ترس از
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نقش ايران به دليل مسايل قومي يا اعتقادهاي ايده ئولوژيكي را در راس اوليت هاي هاي خود
قرار داده است  ،هﻤاهنگ است .اين مساله باعث شد برخي از كشورها  ،ايران و "ايادي آن "در
منطقه هﻤانگونه كه برخي بر ﺣﻤاس و ﺣزب اﷲ اين نام را نهاده اند ،خطرناك تر از خطر اسرائيل
به شﻤار آورند .اين هﻤان چيزي است كه برخي رهبران عرب پس از جنگ ژوئن  ٢٠٠٦ميان
ﺣزب اﷲ و اسرائيل در مواضع خود از آن سخن گفتند درباره هﻼل شيعي)((Hyrald Tribune
لذا اين ها مواضعي در ﺣﻤايت از گروه  ١٤مارس اكثريت لبنان در تنش لبناني-لبناني و ﺣﻤايت
از دولت محﻤود عباس در تنش فلسطيني -فلسطيني اتخاذ كردند.
سطح فراﻣنطﻘﻪاي :منظور از اين سطح كشورهايي است كه ماوراي هﻤسايگان قرار دارندكه ايران ،تركيه و مجﻤوعه كشورهاي عربي ﺣوزه خليج فارس را شامل ميشود.
ايران به دﻻيل متعددي از جبهه پيشگيري در لبنان و فلسطين )ﺣﻤاس( پشتيباني مي كند )-١٠١
 .(Badiei, 2009 Marjan:٧٢صرف نظر از بعد ايدولوژيكي و شيعه بودن ﺣزب اﷲ وتطابﻖ
منافع دو طرف لبناني وايراني در مواجهه بابرنامه اسرائيل وامريكا در منطقه خاورميانه ،اما مى
توان اشاره كرد به طور كلي به منافع مستقل ايران در اين زمينه طوري كه اين تطابﻖ در
موضع¬گيري لبناني ايراني  ،براي ايران ،فرصت ﺣﻀور فعال در صحنه هاي منطقه اي را از
دروازه لبنان تامين مي كند .دوم اين كه ﺣزب اﷲ در لبنان به ايران اين فرصت را مي دهد كه
خط مقدم مقابله با اسرائيل و آمريكا را فراهم آورد .سوم ،لبنان به برگ برنده اي در دست ايران
تبديل مي شود تا در مذاكرات با آمريكا و اروپا به منظور بهبود شرايط منطقه اي خويش وهﻤبيﻤان
خود) سوريا ولبنان ( و هﻤچنين بهبود هﻤكاري استراتژيك با سوريه و ﺣزب اﷲ از آن استفاده
كند .چهارم لبنان و غزه به ايران قدرت بهبود نقش و موقعيت خود واسﻼم را به عنوان قدرتي
منطقه اي مي بخشند.
اسرائيل به چند دليل از گروه ١٤مارس در لبنان و هﻤچنين تشكيﻼت خودگردان فلسطين
آشكارا ﺣﻤايت كرد :اول اين كه مواضع اين دو در طرح خواست خلع سﻼح ﺣزب اﷲ و
ﺣﻤاس و پايان دادن به ﺣﻀور نظامي اين دو گروه با منافع اسرائيل هﻤاهنگ است ،دوم
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دشﻤني با سوريه است چرا كه ﺣﻤايت از دولت لبنان به تﻀعيﻒ موضع سوريه در هرگونه
مذاكرات صلح در آينده و در نتيجه فرار از باز پس دادن كامل بلندي هاي جوﻻن خواهد
انجاميد .و سوم تﻀعيﻒ سوريه باعث پايان دادن به هﻤﭙيﻤاني آن با ﺣزب اﷲ ،ﺣﻤاس و ايران
مي شود كه مقابله آينده با ايران را آسانتر مي

سازد)(٣

 -٣موضع سعودي و عربي به شكل كلي
باوجه به جايگاه اقتصادي و مذهبي كه عربستان سعودي در جهان عرب دارد ،جهان به آن به
عنوان مركز اول در تصﻤيم گيري و جهت دهي مواضع عربي مي نگرد به ويژه اين كه نقش مصر
پس از توافقنانه كﻤپ ديويد بسيار كﻤرنگ شد و هﻤچنين پس از سقوط رژيم صدام ﺣسن در
عراق نقش اين كشور در تاثير گذاري بر معادله هاي عربي و اقتصادي از بين رفت .از سوي
ديگر استراتژي سعودي به گونه اي تعريﻒ شد تا به مركز ثقل جهان عرب واسﻼم سني تبديل
شود تا از نفوذ سوريه خارج شود ).(Haaretz
ترس ساختكي از ايران و پيامدهاي جستجوي آن براي يافتن نقش منطقه اي به موازات نقش
اسرائيل و تركيه بهانه اى شده تا اين كشورها در پي افزايش قراردادهاي تسليحاتي خود با
آمريكا و ورود به طرح هاي آمريكايي براي محدود كردن نقش ايراني و شيعي به طور كلي
باشند .
 سطح جهاني وبازيگران جهاني: كشورهاي كه مستقيﻤا بر سطح جهاني مسﺄله فلسطين تﺄثيرگذارهستند؛ مانند امريكا،فرنسه ،روسيه ،آلﻤان ،بريتانيا و سايركشورهاي اتحاديه اروپا.
برداشت غالب در محافل تحليلي و خبري اين است كه علت هﻤه مسايل و مشكﻼت منطقه
خاورميانه در اختﻼفات داخلي قومي ،مذهبي ،سرزميني و اقتصادي و نيز در سنتي بودن رژيمهاي
ﺣاكم در اين منطقه نهفته است .اما واقعيت اين است كه خاورميانه در طول دو قرن اخير صحنه
مبارزه بي وقفه و شديد نيروهاي خارجي ومنطقه اى بر سر بهرهبرداري از منابع عظيم منطقه و
موقعيت راهبردي آن بوده است ودر عين ﺣال اثرات ديالكتيكى بر هﻤديكر داشتند) Mir
 .(Heydar,2006:16بعد از پايان جنگ جهاني دوم ،خاورميانه به داغ ترين نقطه جهان تبديل
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شده است .رويارويي شرق و غرب در اين منطقه نيز با فروپاشي امﭙراتوريهاي استعﻤاري شروع
شد كه هر يك از آنها الگوي توسعه خود را به كشورهاي منطقه عرضه و به عبارتي تحﻤيل
كردند.
بازيگران جهاني آن دسته از كشورهايي هستند كه نقش يا كاركرد جهاني دارند وشامل سازمانهاي
فراملي)  ( Hafeznia,2006:٢١٨كه در منطقه و منازعات ساﺣل شرقي خاوميانه دخيل بوده،
هستند.
ما اينجا به اعﻀاي گروه چهارجانبه صلح خاورميانه ) (Quartetاشاره مى كنيم كه شامل :آمريكا،
روسيه ،اتحاديه اروپا ،سازمان ملل متحد مي شوند .هر يك از اينها تاريخچه طوﻻني دارند در
اين منازعه ،چه به صورت جداگانه چه به صورت مشترك دخالت دارند .با تاكيد بر نقش روسيا
وامريكا در اين معادله بعنوان بازيكران اساسي است .
ث -١-ﻣواضع و اهداف كشورها در خصوص بحران هاي ساحل شرقي ﻣديترانﻪ:
شايد مهﻤترين چيزي دوره هاي انتقالي سازمان هاي بين الﻤللي را برجسته مي كند كه در ﺣقيقت
از آن ها نيز پيشي مي گيرد ،افزايش سطح تنش ها آن هم براي دست يابي به توازن است .در
اين تنش ها كشور هم شان اﺣزاب ،نهادها و ﺣتي افراد در معادله هاي شخصي مي شود و اين
مساله به اين كشور قدرت بقا و تحقﻖ اهداف را مي دهد كه توان ادامه مقابله با ديگران در مقدمه
آن قرار دارد) .(Dougherty and Pfaltzgraff, 1997:525-523و اين به معني اين است كه "منافع
ملي )افزايش قدرت( نيز از انگيزه تﻤايل به ادامه بقا سرچشﻤه مي گيرد.
)( Seifzadeh,1994 :١٥٣
پژوهش ها و مطالعات بين الﻤللي اغلب در مورد افزايش تنش درخاورميانه و گسترش تروريسم
در آن اتفاق نظر دارند .اما هﻤانگونه كه كلير در كتابش "جنگ بر سرمنابع " تاكيد مي كند هدف
اصلي اين رويدادها افزايش قدرت و تسلط برمنابع اصلي زندگي وهﻤچنين تﻀعيﻒ عوامل
تهديد است.
بر پايه اين تقسيم بندي و با وجود نفي مستﻤر تنش ها تحت عنوان شرق و غرب ،اما تنش ها
به طوركلي ما را به هﻤان مفهوم باز مي گرداند .و از هﻤين رو با وجود تغييرهاي بين الﻤللي كه
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از زمان فروپاشي اتحاد جﻤاهيرشوروي ﺣاصل شد اما اين تغيير نظام ها اهﻤيت جغرافيايي و
منافع مستﻤر كشورها را در دوره هاي مختلﻒ از ميان نﻤي برد .به گونه اي كه رو در رويي
آمريكا -ايران دليلي است بر اين ﺣقيقت كه درگيري واقعي بر سر امﭙراتوري جهاني و تسلط
ملي است .رودر رويي آمريكا -روسيه بر سر گسترش فعاليت ناتو وپايگاه هاي آن در مرزهاي
روسيه نيز در هﻤين چارچوب قرارمي گيرد ) .(Woolberg,2010از هﻤين جا مي توان به
اهدفي كه طرف هاي تنش در سطح هاي مختلﻒ به سﻤت آن ها پيش مي روند ،پرداخت ،مساله
اي كه توجيه گر ائتﻼف ها براي رسيدن به اهداف است و بر اساس آن مي توان الگويي براي
روابط عﻤومي نيز وضع كرد.
ث ٢ -١-اهميت كشورهاي ساحل شرقي براي روسيﻪ
روسيه از دوره هاي پيش براي خاورميانه و كشورهاي عربي به دﻻيل ژئوپولوتيك  ،اقتصادي و
فرهنگي اهﻤيت ويژه اي قائل بود .بخش شرقي درياي سياه كه هﻤچنان در كنترل روسيه است،
يك مسير آبي را به وجود آورده كه روسيه را به درياي مديترانه و از آنجا به خاورميانه ،جنوب
اروپا ،آفريقا و آسيا متصل مي كند .اين مسير آبي براي روسيه ﺣياتي است .از هﻤين رو روسيه
كشورهاي ساﺣل شرقي را شريكان اساسي به شﻤار مي آورد ﺣتي اگر اين كشورها با آن هﻤسايه
نباشند .بنابراين "ﺣﻀورنظامي قدرتهاي بزرگ يا هر گونه اختﻼل در تعامل منطقه اي مي تواند
منافع ﺣياتي استراتژيك روسيه را با خطر روبرو كند ") (kreutz:2007:12روسيه در دهه هاي
پنجاه و شصت قرن گذشته ،نقش مهﻤي در تنش عربي -اسرائيلي ايفا مى كرد .اما در جنگ شش
روزه سال  ١٩٦٧ضربه سنگيني را متحﻤل شد و تاثيرش در منطقه بسيار كﻤرنگ شد به ويژه پس
از مرگ جﻤال عبد الناصر رئيس جﻤهور مصر و تغيير ريشه اي در سياست هاي مصر واقع شده.
در دوره انور سادات مصر از اردوگاه شرق ،به اردوگاه غرب پيوست)  (kreutz:2007:1-3نفوذ
اين كشور در منطقه بيش از پيش كاهش يافت و به سوريه محدود ماند .تا اوايل قرن بيست و
يكم و شامگاه ﺣوادث  ١١سبتامبر و اشغال افغانستان و ﺣوادث عراق مي توان گفت روسيه
سياست سكوت و هﻤراهي با طرف آمريكايي در پرونده هاي خاورميانه را در پيش گرفت و
سﭙس وارد "مرﺣله پراگﻤاتيسم" شد)(kreutz:2007:4
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اين كشور پس از سرنگوني نظام ﺣاكم برعراق در سال  ،٢٠٠٣سياست هايي مخالﻒ مواضع
غرب اتخاذ كرد )( kreutz:200٧: ٤در سال  ٢٠٠٥روسيه در بيش از يك جبهه براي تامين
منافع استراتژيك خود وارد فعاليت شد زيرا آمريكا به ويژه در آسياي مركزي سياست هاي
جذب كشورهاي داراي اهﻤيت استراتژيك براي روسيه را ادامه مي دهد .اين فعاليت با ﺣساسيت
روس ها نسبت به پايبندي آمريكا به كﻤك هايي كه وعده داده بود ،هﻤراه بود .اين سياست ها
بر محورمحاصره روسيه از طريﻖ پيﻤان شﻤال آتﻼنتيك كه دركنترل آمريكا قرار دارد و هﻤچنين
ادامه فعاليت براي نصب سﭙر دفاع موشكي كه طرف روسي را بسيار آزار داد ،استواربود.
روسيه در واكنش به اين سياست ها چند گام عﻤلي اتخاذ كرد كه شايد برجسته ترين آن ها
دخالت روسيه در گرجستان در پي ﺣﻤله نظامي سال  ٢٠٠٨باشد وتنش عربي -اسرائيلي " امروز
روسيه تﻼش مي كند منافع استراتژيك و سياسي و اقتصادي خود را به دور از عوامل
تاثيرگذارعقيدتي و انقﻼبي تامين )(kreutz:2007:25
اما مخالفت هاي آمريكا و به خصوص اسرائيل ،در چندين نوبت تﻼش هاي روسيه )از راه ايران
وسوريه( براي ايفاي نقش ميانجي ميان طرفهاي درگير را با چالش مواجه ساخته است
)(kreutz:2007:21روسيه به دليل افزايش نقش و اثر بين الﻤللي اش بعد از سال ،٢٠٠٢و به
عنوان عﻀو مهم در گروه چهارجانبه صلح ،كه فعاليت آن به اجراي نقشه راه محدود مي شود
كه هدف از آن تشكيل دو كشور اسرائيلي و فلسطيني در كنار يكديگر و ايجاد نوعي نظم در
منطقه پس از توافﻖ هﻤه اعﻀا بر مبناي تاثير اين مساله بر تﻤام اوضاع و منافع بين الﻤللي جهان
است .اما ،على رغم نقش مثبت روسيه در دوره )  ( ٢٠١٠ -٢٠٠٢هﻤچنان امريكا واسرائيل به
عنوان مانع ايفاي اين نقش شدند به گونه اي كه ،اسرائيل سفر رئيس جﻤهور روسيه به سوريه
را ٢٠١٠ادامه تﻼش هاي مسكو براي افزايش دخالت در منطقه دانست .سيوي ماجين سفير
سابﻖ اسرائيل در مسكو درباره انگيزه هاي روسيه مي گويد" :مي خواهد خود را به قدرتي عظيم
داراي اهﻤيتي بزرگ تبديل كند .و مي افزايد :اين انديشه روسي است .آن ها از روند صلح اين
چنيني به عنوان قدرتي برتر بدون اين كه تﻼش چنداني بكنند " :اين سفير از لحاظ عﻤلي ادامه
هﻤين روند است به طوري كه تﻼشهايي هم به صورت موازي درمسير تركيه -ايران صورت
مي گيرد" اوري پتروشفسكي كارشناس روسي سياست خارجي در دانشكده تاريخ دانشگاه
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بارايﻼن ،با اشاره به اين كه روسيه اولين كشور بزرگي بود كه ﺣﻤاس را به رسﻤيت شناخت،
گفت" :روسيه هيچ اهﻤيتي به بروز جنگي واقعي در منطقه نﻤي دهد .اما در عين ﺣال مي خواهد
از راه نزديكي به ﺣﻤاس ،جاپاي خود را در منطقه محكم كند .از اين راه روابط روسيه با جهان
اسﻼم نيز مستحكم تر خواهد شد ".او معتقد است كه سفر مدودوف به دمشﻖ ،روابط روسيه و
سوريه را نزديكتر مي كند و مي افزايد " :اين اتفاق در كنار نزديك كردن روابط با ايران و ﺣﻤاس
و رابطه غير علني با ﺣزب اﷲ رخ مي دهد ".او هﻤچنين مانند سفير اسرائيلي سابﻖ در مسكو
معتقد است كه روسيه در پي تبديل شدن به عاملي فعال در منطقه است .اما به سه دليل بر مورد
هدف واقع شدن جهان اسﻼم از ديدگاه روسيه سخن مي گويد كه مي توان به" :جلوگيري از
تاييد اسﻼم راديكال در روسيه ،محدود كردن اسﻼم راديكالي در داخل از راه بكارگيري سياست
هاي خارجي و هﻤكاري با جهان اسﻼم و مستحكم كردن مواضع خود در جهان اشاره كرد.
ث ٣-١-روابط استراتژيك روسيﻪ -ايران و ايران -سوريﻪ
اين روابط به برخي عوامل كه منافع دو جانبه در آن تاثيرگذار است محكوم است .در روابط
روسيه -ايران منافع دوجانبه ايجاب مي كند كه ايران كانال روسيه براي رسيدن به خليج فارس
و پشتيبان سياسي هاي آن در آسياسي مركزي و درياي خزر باشد .در مقابل مسكو پشتيبان ايران
در معادله هاي بين الﻤللي باشد .اما در روابط ايران -سوريه ،دمشﻖ دروزاه ايران به تنش خاورميانه
به ويژه لبنان و فلسطين است .هﻤچنين تهران پشتيبان سوريه در بهبود روابطش با كشورهاي
عربي و جهاني يا به عبارتي در روندهاي مذاكرات در آينده براي صلح درخاورميانه
است).(٢٠٠٦/١١/٢٣، Haaretz
از اين جا مي توان به مواضع سوريه و ايران و اﺣزابي كه نقش آن ها محدوده ﺣﻀور جغرافيشان
را به دﻻيل سياسي و استراتژي و موقعيت جغرافيشان پشت سر مي گذارد هﻤچون ﺣزب اﷲ و
ﺣﻤاس اشاره كرد كه در پي يكسان سازي مواضعشان در برابر بحران ها در لبنان و فلسطين در
يك دهه اخير هستند.
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به دست آوردن موقعيتي پيش رو در نظام جديد جهاني•
ﺣﻤايت از امنيت روسيه از محاصره آمريكا در آسياسي مركزي و خاوريانه •
دور كردن تنش ايده ئولوژيك از راه روابط با ايران شيعي و سوريه و عربستان سعودي سني •

منافع روسيه

تامين بازار براي فراورده هاي خود از جﻤله نفت•
ﺣفظ نظام و يكﭙارچگي آن و ﺣﻀور آن به عنوان قدرتي تاثير گذار در منظومه عربي و •
دست يابي به در آمدهاي نفتي عربي و سرمايه گزاري هاي جديد•
اسﻼمي
تحقﻖ مناقع در باز پس گيري سرزمين هاي اشغال شده توسط اسرائيل•
تﻀعيﻒ اقتصادي ،نظامي و رواني دشﻤن استراتژيك خود از راه جنگ هاي غير منظم با •

منافع ايران

كﻤترين زيان مﻤكن

ثبات نظام و امنيت آن•
تحقﻖ نقشي ايراني در منطقه به موازات نقش اسرائيل در نظام بين الﻤللي جديد •

منافع سوريه

به دست آوردن اسلحه نظامي در مقابله اسرائيل و آمريكا به دور از سرزمين هاي ايراني•

تنش بر وجود و هويت و پيشگري سياسي•
نقشي تاثير گذار در سطح محلي در درجه انخست و پس از آن در منطقه •

ﺣزب اﷲ
وﺣﻤاس

)نﻤونه اي از روابط و اهداف در اردوگاهي كه سعي دارد موقعيت خود را در نظام بين الﻤللي جديد
تثبيت كند

ث -١-٢-آﻣريكا و ﻣنطﻘﻪ
ﺣﻀورنظامي آمريكا در منطقه عربي و در خاورميانه گسترده شده است .اين منطقه از نظر
ژئوسياسي و ژئواستراتژي براي واشنگتن از اهﻤيت شاياني برخوردار است .تسلط آمريكا بر
منطقه باعث مي شود اين كشور بتواند منابع انرژي را كه شاهرگ ﺣياتي اروپا و ژاپن به شﻤارمي
آيد به كنترل خود درآورد و فﻀاي ﻻزم براي ﺣﻤايت از اسرائيل را فراهم كند
)  .(kreutz:2007:6اين سخنان شايد خﻼصه موضع آمريكا در منطقه و دربرگيرنده تﻤام
مواضع آمريكا در گذشته و آينده باشد  .اين را تﻤام مواضع رسﻤي و غيررسﻤي آمريكايي و بين
الﻤللي تاييد كرده است.
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منافع آمريكا در خاورميانه
انرژي و نفت•
ثبات كشورهاي منطقه و هم پيﻤان•
سيطره بر ثروت هاي منطقه و راه هاي انتقال آن ها •
امنيت اسرائيل•
ساﺣل شرقي مديترانه•

 اﻣريكا و نفتدر ﺣقيقت دﻻيل ﺣﻀور آمريكا در منطقه به اهﻤيت ژئو -اكونوميك يا در ﺣقيقت ژئوپلتيك
انرژي بازمي گردد .و سوال هايي كه توماس فرديﻤن در روزنامه نيويرك تايﻤز مطرح كرد اين
مساله را بيش از پيش تاكيد مي كند چرا اتحاد جﻤاهير شوري فروپاشيد؟ چرا انقﻼب اسﻼمي
ايران پديد آمد؟ روند صلح ميان اسرائيلي ها و فلسطيني ها از چه زماني آغاز شد؟ چه هنگام
اصﻼﺣات اقتصادي در كشورهاي عربي به موضوع داغ روز تبديل شد؟ در اواخر دهه هشاد و
اوايل دهه نود چه اتفاقي افتاد؟ قيﻤت نفت به پايين ترين سطح خود رسيد ...به هيچ وجه تصادفي
نبود كه دهه نود دهه سقوط قيﻤت نفت و دهه سقوط ﺣايل آهنين باشد
) (Seifert and Werner,2007 :٣١

سعودي در اثر پايين آمدن سهﻤش در بازار نفت در وضعيت سختي قرار گرفته بود مساله اي

كه باعث شد از سﻼح نفت عليه شركاي خود در اوپك استفاده كند و ميزان توليد خود را از دو
ميليون و نيم بشكه در روز به پنج ميليون بشكه افزايش دهد .اين وضعيت كشورهاي توليد كننده
نفت خارج از سازمان اوپك را در وضعيت سختي قرار داد و دشوارترين وضعيت براي اتحاد
جﻤاهير شوروي به وجود آمد  .شوروي در آن هنگام بزرگترين توليد كننده نفت و بزرگترين
رقيب سعودي به شﻤار مي آمد .اين گونه بود كه درآمد ارزي مسكو به دليل كاهش قيﻤت نفت
به نصﻒ رسيد ) (Seifert and Werner,2007:30ونفط عامل دوم فروباشى شوروي بود
بعد از مساله اى افغانستان شده بود.
سال  ٢٠٠٥از نظر كنت اس ديوس ) (Kenneth s.Deffeyesو ديگران ،سال اوج توليد نفت
است يا به عبارتي توليد نفت در اين سال به اوج خود رسيده و روند نزولي آن آغاز شده است
و اگر گاز را نيز به ﺣساب بياوريم ،سال  ٢٠١٢سال تحول در اين زمينه به شﻤار مي رود و اين
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به اين معنا است كه دستيابي به نفت در سالهاي آينده با توجه به كاهش ساﻻنه  ٢/٢ذخاير نفت،
با قيﻤت گزاف مﻤكن خواهد بود) ( Seifert and Werner,2007 :٣٩٤-٣٩٣اگر به پژوهش هايي
كه در زمينه نفت انجام شده است مراجعه كنيم ،به اين ﺣقيقت دست پيدا خواهيم كرد كه
خاورميانه  ٦١/٧درصد ذخاير نفت جهان را بين سالهاي  ٢٠٠٤تا  ٢٠٢٥در اختيار دارد در ﺣالي
كه اياﻻت متحده با در اختيار داشتن  ٥/١درصد از ذخاير نفتي ،بزرگترن مصرف كننده نفت در
اين مرﺣله است )) : Seifert and Werner,2007:20كلن كﻤﭙل )(Colin Campbell
كارشناس برجسته نفت در اين زمينه مي گويد :جهان تا سال  ٢٠٠٥نيﻤي از نفت كشﻒ شده
در جهان را استخراج كرده است كه اين مساله آثاري دراز مدت خواهد داشتSeifert and )..
 (Werner,2007:363شايد اين مدت هﻤان چيزي باشد كه نوام چامسكي و جيلبر اﻻشقر در
كتاب مشترك خود "سلطان خطرناك" در باره آن سخن گفته اند .اﻻشقر اشغال كويت توسط
عراق در سال  ١٩٩٠را عامل بازسازي نظم جديد جهاني پس از دوره جنگ سرد و ﺣوادث ١١
سبتامبر مي داند  .به گفته او اين مساله باعث بكارگيري سياست هايي براي توسعه سيطره آمريكا
بر مناطﻖ توليد كننده نفت در خاورميانه و ديگر مناطﻖ استراتژيك شده است (Chomsky, and
) .Ashkar,2007:37نياز استراتژيك آمريكا پس از تغيير نظام ايران از پادشاهي به جﻤهوري
اسﻼمي از سويي و خروج نيروهاي آمريكايي از سعودي از سوي ديگر  ..يك شكست و مشكل
ﺣقيقي است براي امريكا .و اين مساله اهﻤيت استراتژيك اسرائيل را روشن كرد(Chomsky, ...
).and Ashkar,2007:50
با مطالعه صفحه بزرگ شطرنج برژينسكي مي توان به هﻤان نتيجه كه توماس وكﻼوس در
پرونده سياه نفت به آن در زمينه نفت رسيده ،دست يافت .او پس از شرح مفصل روابط ميان
كشورهاي بزرگ صنعتي و نقشه ژئو سياسي تنش هاي آينده اين اعتقاد را بيان كرده است كه
"در چارپوب ژئو سياسي وسيع تر ،تسلط آمريكا در خاورميانه يك بازي تاكتيكي است براي
دست يابي به هدفي بزرگتر در بازي بزرگ شطرنج ژئوسياسي در تنش با قدرتهاي بزرگ
)چين ،اروپا و ژاپن( .هر كس بتواند مانع از دست يابي رقيب اينده خود به عناصر هيدرو كربن
ﺣياتي شود ،مي تواند او را خفه كرده يا گرسنه نگاه دارد .هدف اياﻻت متحده اين است كه
براي هر گونه رودر رويي اﺣتﻤالي با چين آماده باشد )و اين آن چيزي است كه بسياري از


_________________________________ الگوي مداخله بازيگران جهاني٢٢٥ ...

تحليلگران سياسي از جﻤله برژينسكي بر آن تاكيد كرده اند( " آنها براي دستيابي به اين هدف
در اين رودر رويي بايد منابع انرژي در خليج فارس را كنترل كنندSeifert and ".
) (Werner,2007:307در نتيجه هﻤان گونه كه زايفيرت ووينر توصيﻒ مي كند " :تنش ها
بر سر منابع در آينده افزايش خواهد يافت بازيگران ژئوسياسي بر هﻤان منابع رقابت مي كنند تا
قيﻤوميت نفت  petronationalismusرا به دست آورند اما اين قيﻤوميت جديد نفت
قيﻤوميت كشورهاي مصرف كننده انرژي خواهد بود كه از ديگران براي دستيابي به مواد خام
بهره مي برد ( Seifert and Werner,2007:309).پيش از خارج شدن از موضوع نفت و
در موضوعي نزديك به ژئو-اكونوميك بايد به اين مساله اشاره كرد كه خاورميانه به عنوان بازار
فروش اسلحه براي اياﻻت متحده بسيار مهم است .هر كشوري كه نفت توليد مي كند ،نياز به
ﺣﻤايت از خود و در نتيجه اسلحه دارد).( Seifert and Werner,2007:200اسلحه را نيز
كشورهايي توليد مي كنند كه بيشترين ميزان مصرف نفت را دارند به ويژه اياﻻت متحده و
چين  ،طبيعتا هﻤجنين فروش سﻼح باعث رونﻖ اقتصاد كشورهاي مصرف كننده نفت مي
شودSeifert and Werner,2007:205)".

(

 اهميت اسرائيل براي اﻣريكااسرائيل به دليل عواملي كه ذكر شد دومين مركز تدوين سياست خارجي آمريكا در خاورميانه به
شﻤار مي آيد .اسرائيل از ديد آمريكا يكي از پايگاههاي اين كشور در خاورميانه به شﻤار مي آيد.
تجارب تاريخي ثابت كرده است كه اين منطقه هﻤواره شاهد درگيري ها و تحوﻻت گسترده اي
بوده است كه از اين ميان مي توان به انقﻼب ايران و گسترش جنبش هاي اسﻼم گرا و پيش از
آن جريان هاي ناسيوناليستي ) واخيرا انقﻼب تونس ومصر ودركيري در ليبي وبحرين ويﻤن و(..
اشاره كرد .اين تحوﻻت چالش هاي پيش روي آمريكا را نﻤايان مي سازد .اسرائيل شاهرگ
ﺣياتي ادامه نفوذ آمريكا در منطقه كه بزرگترين ذخاير انرژي و بازار مصرف تسليحاتي را در بر
دارد و محل چالش هاي تاريخي و وايدئولوژيك است ،به شﻤار مي آيد .عدم كنترل اين ويژگي
ها مﻤكن است به كاهش نفوذ بين الﻤللي منجرشود .اما اين مساله اينجا تﻤام نﻤي شود .اسرائيل
هﻤچنين پايگاه امريكا در منطقه به شﻤارمي آيد  .و اين فقط به خاطر مسائل سياسي واقتصادي
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نيست بلكه به عنوان پايگاه مقابله با "اسﻼم راديكال" به عنوان دشﻤن آمريكا نيز به شﻤار مي
آيد طوري كه اسﻼم راديكال جايكزين ) كﻤونيست (شد .
هانتيگتون در كتاب خود " ما كه هستيم؟ چالش هاي هويت ملي در آمريكا " كه در سال ٢٠٠٤
منتشر شد اشكارا خواستار مبارزه با اسﻼم به عنوان دين وتﻤدن شده است تا هويت ملي آمريكا
شكل گيرد و در دوره كنوني و آينده از آن محافظت كرد" .وي بر ضرورت بازگشت آمريكايي
ها به مسيحيت و افزايش نقش آن در زندگي روزمره آمريكا تاكيد مى كند)
چامسكي در زمينه رشد مسيحيت طي  ٢٥سال گذشته سخن گفته بود and

بيومي:

اسﻼم ان ﻻين(،

(Chomsky

).Ashkar, 2007:58
هانتيگتون نظريه خود را اينگونه پايان مي برد كه آمريكا به هﻤراهي برخي از كشورها طي سالهاي
آينده با گروهي از مسلﻤان ها به نبرد خواهند پرداخت .او اسﻼم را آشكار به عنوان وسيله اي
اصلي براي ايجاد وﺣدت در آمريكا معرفي مي كند ..اوباما درتاييد اين ديدگاه ومشروعيت دادن
به اين تفكر ،در سخنراني خود در مجﻤع عﻤومي سازمان ملل در سال  ٢٠٠٩گفته بود " در دوره
اي به ﺣكومت رسيدم كه بسياري از مردم جهان به ديده شك وترديد به آمريكا مي نگرند....
هﻤه ما با سرنوشت مشتركي روبه رو هستيم معادله نبردهاي قديﻤي  ..تقسيم كشورها به شﻤالي
و جنوبي در دنياي به هم پيوسته معني ندارد .دسته بندي هاي قديﻤي دوران جنگ سرد نيز ديگر
معني ندارد) .(Obama / Speechبه طور خﻼصه مى توان گفت كه اسرائيل يك روز به عنوان
پايگاه امريكا در منطقه در دوره جنگ سرد بود ،امروز نيز پايگاه امريكا در هﻤين منطقه است،
منطقه اى كه از لحاظ ايدئولوژيك ،اقتصادي و سياسي ،مى تواند نقش دشﻤن بالقوه ) ﺣتى اگر
ضعيﻒ بود(را ايفا كند.
 فضايى جهاني وبازيكران ان  :نظير سازمان ملل متحد ،شوراي امنيت سازمان ملل،پيﻤان ناتو ،اتحاديه اروپا و اتحاديه عرب و هﻤچنين گرايشهاي فرامرزي مانند:
سني ،شيعه ،اسﻼم ،مسيحيت ،يهوديت و قوم گرا...
 -الگوى روابط بازيكران با محور:


_________________________________ الگوي مداخله بازيگران جهاني٢٢٧ ...

روابط بازيكران با محور واثر گذاري محور يا مركز بر بقيه قبﻼ اشاره شده روابط با جه
وضعيت بيش مى رود در مسﺄله ساﺣل شرقي خاورميانه ،اما روابط يك طرفه نيست بلكه
بازيگران خارجي در نتيجه يك فرايند بيچيده و غيربسيط ناچار از پذيرش تغيير و لحاظ منافع
گوناگون و پذيرش عدم كارآمدي مطلﻖ قدرتها ميباشد لذا قدرتهاي كوچك محلي
ومنطقه¬اي نقش آفرين¬هاي مؤثر خواهند داشت .

الكوي روابط در مراﺣل تاريخي متعدد بين بازيكران اساسى در ساﺣل شرقي مديترانيه

روابط مستقيم دو طرفه
روابط متضاد دو طرفه
تطابق منافع بين دو طرفه بطور متقطع
تضاد منافع بطور متقطع در روابط دو طرفه
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و نهاًيتا در مرﺣله بعد بدليل امكان نقشآفريني قدرتهاي محلي ومنطقهاي و از اثرگذاري بيشتري
ميتوانند برخوردار باشند ،لذا قدرتهاي بزرگ پس از اين مرﺣله با اتكا بر توانيهاي قدرتهاي
محلي وتفويض اختيارات خود به آنان براي رسيدن به منافع خود وارد عﻤل شوند .الگوي اين
روابط شبيه خانه عنكبوتي درامد كه اثرپذير واثر گذار است،واين مصداق واقعي روابط در ساﺣل
شرقي مديترانه است وهر جه اثر گذارى بيشتر باشد  ،اثرپذيرى بيشتر خواهد بود.

اروپا
كشورهاي عربي
آمريكا
اسرائيل

اسرائيل
روسيه

تركيه

ايران

سوريه

سوريه
ايران
تركيه
روسيه

الگوي عنكبوتي روابط در ساﺣل شرقي خاورميانه

اثر گذارى از خارج به سﻤت مركز

مركز شامل لبنان فلسطين اسرائيل )وگروه هاي داخلي(
اثر گذارى مركز به سﻤت خارج

آمريكا كشورهاي عربي

اروپا
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قدرداني
نگارندگان برخود ﻻزم ميدانند از ﺣﻤايتهاي مالي معاونت پژوهشــي دانشــگاه تربيت مدرس
. كﻤال تشكر و سﭙاسگذاري را داشته باشند،جهت انجام پژوهش ﺣاضر
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