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  1390سال هجدهم، شماره دوم، تابستان   ،فصلنامه مطالعات خاورميانه

  1389/10/6 : تاريخ دريافت     *سيد اسداهللا اطهري

 1390/2/15 : تاريخ پذيرش     **فاطمه شكوهي آذر

 ***حسين طالبي

 

 

 : چكيده
سياست خارجي اتحاديه اروپا در خاورميانه بيانگر آن است كه اين سـازمان در دوران جنـگ سـرد                   

پـس از   .  بيشتر از قدرت نرم خود استفاده نموده و امنيت اتحاديه را به كشور آمريكا واگذار كرده است  
گـيري در     دشـواري تـصميم   .  1 :  هاي اتحاديه داراي چند ويژگي مهم بوده اسـت          جنگ سرد سياست
افزايش تالش براي هماهنگي سياسـت خارجـي        .  2 ويژه با ورود كشورهاي جديد؛   سياست خارجي به

ها و      تشتت در آراي اتحاديه و ديدگاه     .  4 هاي عضو؛   تداخل بيشتر منافع ملي دولت.  3 هاي عضو؛  دولت
هاي نظـامي واكنـش سـريع        ايجاد نيروي.  5 هاي خاورميانه؛   نظرات انگليس، آلمان و فرانسه در بحران

استفاده توامان از قـدرت نـرم و        .  7 ويژه در ليبي؛ و     تالش براي استفاده از قدرت سخت به.  6 اروپايي؛ 
تالش براي تثبيت روند صلح خاورميانه، روند بارسلون، سياست         .  عبارتي قدرت هوشمند سخت و يا به

هاي معطوف به قدرت        هاي مالي از جمله سياست     همسايگي اروپا، شراكت در گروه چهار جانبه و كمك
سياست خارجي كشورهاي قدرتمند اتحاديه در قبال منطقه خاورميانه  همواره    . نرم اتحاديه بوده است

كسب منـابع مطمئـن انـرژي؛       .  2 كسب بازارهاي نوين در خاورميانه؛       .1 :  درجستجوي اهداف ذيل بود
جلوگـيري از هجـوم آوارگـان و        .  4 منظور افزايش مبادالت تجاري؛     ايجاد صلح وثبات در منطقه به .3 

 . هاي تروريستي  و افراطي  مبارزه با حركت. 5 مهاجرين؛ و 

 گرايي، قدرت نرم آلمان  گرايي، كاركرد اتحاديه اروپا، خاورميانه، واقع: واژگان كليدي
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  1390سال هجدهم، شماره دوم، تابستان   ،فصلنامه مطالعات خاورميانه

 مقدمه 
دراين مقاله برآنيم تا پاسخ سوال اصلي خود مبـني بـر اينكـه سياسـت خـارجي اتحاديـه در             

سواالت فرعي نيز عبارت است از اينكه اتحاديـه در        .  خاورميانه بر چه مبنايي استوار است، را بيابيم
هـاي خارجـي        كند؟ آيا سياسـت    هاي خود در خاورميانه از چه ابزاري استفاده مي  راستاي سياست

 گردد؟  اتحاديه توسط سه قدرت بزرگ اين سازمان اتخاذ مي
. گـردد   متغير اصلي اين مقاله، سياست خارجي اتحاديه و متغير وابسته آن خاورميانه تلقي مي      

فرضيه اصلي ما اين است كه كشورهاي قدرتمند اتحاديه از هويـت حقوقـي ايـن سـازمان بـراي                  
طـور    هاي عضو بـه     هاي خاورميانه معموال دولت       گيرند، اما در بحران پيشبرد اهداف خود كمك مي

در بخـش نخـست بـه ماهيـت سياسـت خـارجي اتحاديـه و                .  نمايند  مستقل از اتحاديه عمل مي  
پـس از   .  دهيـم   پردازيم و آنها را مورد بررسي قرار مي    گيري اتحاديه مي هاي مربوط به شكل  تئوري

هاي اتحاديه در قالب قدرت نـرم در خاورميانـه و سـپس قـدرت سـخت اتحاديـه در                 آن سياست
خاورميانه را مورد بررسي قرار خواهيم داد و در نهايت، به سياست خارجي سه كشور مهم اتحاديه         

 .يعني انگليس، آلمان و فرانسه در قبال خاورميانه خواهيم پرداخت

 مباني نظري 
 سياست خارجي اتحاديه 

توان به اتخاذ يك تئوري بـسنده    براي بررسي سياست خارجي اتحاديه اروپا در خاورميانه، نمي
الملـل را در      هـاي روابـط بيـن         ايم برخي از تئـوري     به همين دليل، در اين مقاله سعي نموده.  نمود

براي بررسـي سياسـت     .  كار گيريم   بررسي رهيافت سياست خارجي اتحاديه نسبت به خاورميانه به  
خارجي اتحاديه اروپا در قبال خاورميانه، ابتدا بايـد از ماهيـت سياسـت خـارجي اتحاديـه اطـالع              

 . حاصل نماييم تا سپس بتوانيم در اين خصوص اظهار نظر كنيم
گيري اتحاديه اروپا، انديشمندان بسياري ماننـد ميترانـي و بعـدها هـاس سـعي                پس از شكل

هم پيوستن كشورهاي اتحاديـه را        گرايي، نزديكي و به     گرايي و نوكاركرد  نمودند تا با تئوري كاركرد
گرايي بر تالش نهادهاي اقتصادي و كمتر دولـتي و    انديشه اين افراد در خصوص هم.  توضيح دهند
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گرايي در سطح     گرايان اين هماهنگي و هم     از نظر كاركرد. بنا گرديده بود) 1 (عبارتي كمتر سياسي به
 ) 2 (مبحـث سـرايت   .  يافت  نفوذ و مقامات كشورها تسري مي       تدريج به سطوح باال، افراد ذي  پايين به

وي اعتقاد داشت كه سرايت بـه دو گونـه            1 .را ارنست هاس در انديشه نوكاركردگرايي مطرح نمود
گرايي در سـطح   درگسترش كاركردي، هم.  گسترش كاركردي و گسترش بخشي:  گيرد صورت مي

هـاي      گرايي در زمينـه     كشورها در يك موضوع خاص مانند فوالد است، اما درگسترش بخشي، هم    
عنوان مثـال، همكـاري در بخـش فـوالد بـه              كند؛ به   مختلف از بخشي به بخشي ديگر سرايت مي

 . يابد تدريج گسترش مي انجامد و به هاي ديگر مي  ي در بخش كشاورزي و بخشكارهم

 گرايي  ديد واقع

براي آنان اتحاديه اروپا جمعـي از   .  بينند گرايان تنازع، همكاري و امنيت را در توازن قوا مي واقع
هاي داراي حاكميت ملي است كه هرگاه به سود آنان باشد، بخشي از قدرت خود را به ايـن             دولت

موجوديـت اتحاديـه    .  سـتانند   نهاد اعطا نموده و هرگاه به زيان آنان باشد، اين قدرت را باز پس مي     
نـو    2 .شمارد هاي عضو اتحاديه را در راستاي منافع ملي خود بر مي  اروپا به اين دليل است كه دولت

نماينـد و آن      گرايان سياست خارجي مشترك را بر مبناي يك رژيم وابسته به قدرت تلقي مي   واقع
هـا آن را بـر مبنـاي           اما نئو ليبرال.  بينند را در اختيار سه قدرت بزرگ آلمان، فرانسه و انگليس مي

 3 .دانند يك رژيم مبتني بر منافع مي

 الدولي  تئوري بين

تـوان در     نظريـات وي را مـي     .  ريزي گرديـد    اين تئوري بر مبناي نظريات استانلي هافمن پايه    
 : اصول ذيل خالصه نمود

 گرايي اروپاست؛  ـ ملت بازيگر اصلي در توسعه هم  دولت. 1 

1. Low Politic 

2. Spill-Over   
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هـا در       گرايي اروپايي بيشتر از منافع دول اروپايي مشتق شده است و اقـدامات اروپـايي              هم.  2 
 راستاي تامين منافع است تا اينكه از يك ايده نشات گرفته باشد؛

هدف عمده كشورها حمايت از منافع ژئوپليتيك خود از قبيـل امنيـت ملـي و حاكميـت                   .  3 
 است؛ ملي

گيري در اتحاديه اروپا حاصل جمع صفر است، بدين معنا كه همـه كـشورها         نتيجه تصميم. 4 
شوند و ممكـن اسـت بـراي كـشوري           مند نمي طور يكسان بهره هاي خارجي اتحاديه به  از سياست

ها داراي مطلوبيت فراوان و براي برخي كشورها اتخاذ اين مواضـع مـضر و                 اتخاذ برخي از سياست
گونه   داند؛ زيرا به نظر او هيچ      وي همچنين كل اتحاديه را محكوم به شكست مي.  فايده هم باشد بي
 . گرايي سياسي در اتحاديه وجود ندارد هم

گرايي، انتخـابي عقالنـي     دارد كه، اتخاذ رهيافت هم آندرو موراوچيك در همين راستا اظهار مي
هـا      است كه توسط رهبران ملي در جهت تعقيب منافع اقتـصادي و افـزايش اعتمـاد بيـن دولـت          

گـيري حكومـت قـرار        وي مبناي تئوري خود را بر اساس تئوري ليـبرال شـكل       .  شود پيگيري مي
 :نمايد دهد و اينچنين اصول خود را تبيين مي مي

 شود؛ وسيله منافع اقتصادي توجيه مي ارجحيات ملي به. 1  
شـود،    ها بر اساس قدرت نسبي كشورهاي عضو و درگير تعييـن مـي        نتايج چانه زدن دولت. 2 

 گردد؛ هاي بزرگ تبيين و ترسيم مي  ها و تعامالت بر اساس قدرت دولت  زني عبارتي اين چانه به
شـود تـا اعتبـار و تعهـد دول ديگـر در آن                 گيري توسط نهادهاي اتحاديه اخذ مي       تصميم.  3 

الدولي بيشتر بر منافع اقتصادي تاكيـد دارد تـا بـر              گرايان، تئوري بين برخالف واقع.  تضمين گردد
 . منافع امنيتي

ـا وابـسته بـه          گرايي نتيجه تعامل منافع ملي دولت و ملت است و چارچوب درك قدرت دولت    هم ه
ـا       گونه كه مشهود است، تئوري بين    همان 4 .المللي است موقعيت نسبي آنان در نظام بين ـبرال ت الدولي لي

ـا حـداقل ايـن دو تئـوري مـي              حدودي به تئوري واقع تواننـد مكمـل يكديگـر        گرايان نزديك است و ي
الدولي نيز قدرت كـشورها       دهند، تئوري بين    گرايان قدرت را مالك قرار مي در حالي كه واقع.  شوند تلقي

دهند و آن    گرايان مسايل امنيتي را در اولويت قرار مي درحالي كه واقع. دارد زني را از نظر دور نمي در چانه
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الدولي نيز سود اين كشورها را در منافع اقتصادي  نمايند، تئوري بين سود كشورهاي اتحاديه تلقي مي را به
ـاوت اسـت           گويند، اما اولويـت    نوعي از يك ديدگاه سخن مي بنابراين هر دو به.  جويد مي ـان متف ـاي آن . ه

ـايد  .  دانـد   گروهي اولويت امنيتي را مهم تلقي نموده و ديگري منافع اقتصادي را برجسته و مهـم مـي      ش
ساالر باشد كه به  گرايان مردم كاران و يا واقع نظريه ديگري كه در اين راستا مطرح است، تئوري نومحافظه

ـاي        رهبري فوكوياما دخالت هاي حقوق بشري و گسترش دموكراسي را مشروع شمرده و آن را سنگ بن
هاي آنها بـراي        المللي و توانايي    هاي بين   نمايند و به سازمان جانبه آمريكا تلقي مي مشروعيت اقدامات يك

در سياست خارجي همواره اهداف كشورها و ابزاري كـه   .  نگرند حل مشكالت امنيتي با شك و ترديد مي
اهداف كشورها اعم از اقتصادي، نظامي و يا حفظ نفـوذ و   . دهند، حايز اهميت است مورد استفاده قرار مي

قدرت سـخت معمـوال حفاظـت       .  تواند از طريق ابزار قدرت نرم ويا قدرت سخت اعمال شود      پرستيژ مي
فيزيكي از مرزها و متحدين را در برمي گيرد، اما قدرت نرم نقش مهمي در ارتقاي دموكراسـي، حقـوق            

تر از مجبور كردن آنها به دموكراتيـك        جذب مردم به دموكراسي آسان.  بشر و بازارهاي آزاد داشته و دارد
ـانع برخـورد مـي                  .  بودن است  ـامي بـه دو م : كننـد   كشورهاي اروپايي معموال براي استفاده از قدرت نظ

 .احتمال بروز مشكالت اقتصادي. 2 عمومي كشورهاي خود؛ و   افكار .1 
هـاي همكـاري        عصر ارتباطات باعث شده است كه مزيـت       «:  نظران معتقدند   برخي از صاحب 

در سياسـت خـارجي اتحاديـه دو نكتـه حـايز اهميـت اسـت؛                  5 ».جمعي روز به روز افزايش يابد  
چارچوب طبيعت سياست خارجي اتحاديه با وحدت فراآتالنتيكي در يـك راسـتا قـرار داشـته و                   

تهديـد اتحـاد    .  كار گرفته شده است     در اتحاديه بيشتر از قدرت نظامي به)  قدرت نرم(قدرت مدني 
جماهير شوروي باعث استحكام روابط دول غربي در چارچوب پيمان آتالنتيك شـمالي گرديـد و            
اروپا با توجه به تجربه دو جنگ جهاني و حمايت نظامي ناتو، به سوي اتخاذ رهيافت قدرت مدنـي     

سعي نمود با پيشنهاد طرحي دفاعي و امنيـتي بـراي          1960 گام برداشت؛ هرچند فرانسه در دهه 
 .گرايي دفاعي امنيتي سوق دهد سوي هم اتحاديه اروپا اين اتحاديه را به

مطرح شد كـه دو موضـوع را در ايـن           )  1 (قدرت مدني براي اتحاديه از سوي لوييس فرانكويس   

1. Louis-François Duchene 
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اتحاديه براي پرهيز از استفاده از زور سعي نمـود تـا از قـدرت مدنـي           .  1 :  نمود خصوص مطرح مي
ايـن  .  2 هاي هوشـمندانه گـام بـردارد؛           سوي سياست استفاده نموده و با پرهيز از خشونت به)  نرم(

مفهوم بر اين مبنا استوارگرديده بود كه كشورهاي اتحاديه بدون در اختيار داشتن نـيروي نظامـي     
 6 .المللي باشند بتوانند يك بازيگر بين

گـيري در مـورد       نكته ديگر در خصوص سياست خارجي اتحاديه، اولويت اتحاديه بـه تـصميم      
ديگـر اينكـه، برخـي      .  مسايلي است كه ممكن است منجر به اختالفات داخلي در اتحاديـه گـردد       

شود و برخـي ديگـر، در جهـت          هاي اتحاديه در راستاي هماهنگي و همساني استفاده مي  سياست
 .شود كار گرفته مي اثبات هويت اتحاديه در مقابل كشورهاي ديگر به

رهيافت مدني اتحاديه پس از جنگ سرد تغيير يافت و براي نخستين بار اتحاديه دريافت كـه          
چنيني را نداشته و اساسا ظرفيت نظامي برخورد بـا چنيـن تحوالتـي را            توانايي حل معضالت اين

هاي حفاظت از صلح        هاي نظامي و ماموريت      بر توانايي 1999 اين مساله كه اتحاديه در سال . ندارد
هايي از قبيل حمالت تروريستي، جنگ عراق و        نمايد، تصادفي نيست؛ زيرا بايد با چالش تمركز مي

رسـد اتحاديـه      به هرحال، به نظر مي    .  رو گردد به هاي كشتار جمعي رو  افغانستان، و گسترش سالح
از سـوي ديگـر، ايـن سـازمان موضـوع           .  دارد  سوي ايجاد يك نيروي دايمي نظامي گـام برمـي           به

رغم ايـن مـساله  بـه          سازي مطرح نمود، اما به      گرايي را براي دفاع خود در مقابل جهاني  چندجانبه
سازي كمك شاياني نيز نمود؛ حمايت از بازارهاي اقتصادي، و ايجاد نظم نئوليبرال ازجملـه          جهاني

 .گرديد اقدامات اتحاديه در اين راستا محسوب مي
هـا و       هـا و نخبگـان بـه سـازمان            سياست خارجي بعد نويني نيز دارد و بازيگران آن از دولـت       

در چنين حالتي سياست خارجي بيشتر گرايـشات        .  اند  نهادهاي غيردولتي معطوف و افزايش يافته
منافع و اهداف سياست خارجي بر منافع كشورها و اهـداف آنـان اسـتوار         . اجتماعي و مردمي دارد

تنها جورج و كوهن در كتاب خود، منافع فردي كشورها را از منافع جمعي كشورها متمايـز         .  است
در ايـن   .  گيرند  كنند كه در چنين چارچوبي كشورهاي عضو معموال منافع ديگران را ناديده مي   مي

در اهـداف   .  شـود   راستا، اهداف سياست خارجي به اهداف پيراموني و اهداف تمليكي تقـسيم مـي      
كنند تا محيط پيرامون خود را تغيير دهند، درحالي كه اهـداف     ها سعي مي  پيراموني معموال دولت
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در چنيـن چـارچوبي سياسـت         7 .ها ارتبـاط دارد       تملكي اهدافي است كه مستقيما با منافع دولت      
 : توان تقسيم كرد خارجي را به دو نوع مي

ها داشته و بحث اصـلي آن       اين سياست خارجي گرايش به دولت:  سياست خارجي متعارف.  1 
 .امنيت نظامي، بحران و تنازع است

مـدت را در نظـر        سياست خارجي كه اهداف درازمدت و كوتاه    :  سياست خارجي ساختاري. 2 
ايـن سياسـت    .  داشته و به دنبال نفوذ سياسي، حقوقي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و ذهني است    

هـا و       الدولي بلكه جوامع، موقعيت افراد و روابـط بيـن دولـت             ها و روابط بين   خارجي نه تنها دولت
به عبارتي، اين سياست خارجي بيـشتر از قـدرت          .  المللي را نيز مد نظر دارد     جوامع و سيستم بين

تركيبي از قدرت نرم و     «همراه چنين سياستي   نمايد و سياست خارجي متعارف به نرم استفاده مي
 8 .آورد كند را پديد مي عنوان قدرت هوشمند ياد مي يعني آنچه كه جوزف ناي از آن به »سخت

هاي آمريكا جهت كاهش خصومت آلمـان و         هاي خارجي، ساختاري از تالش  از جمله سياست
البتـه در   .  توان نـام بـرد      فرانسه پس از جنگ جهاني دوم و همچنين رفتار اتحاديه در بالكان را مي 

كنار سياست خارجي متعارف از جمله حمله نظامي در بالكان، سياسـت خـارجي سـاختاري نيـز          
عنـوان بيـست و هـشتمين         اكنون شاهد عضويت صربستان بـه       اي كه هم  گونه كار گرفته شد؛ به به

ويكم استفاده از قدرت نظامي و ديپلماتيـك و ابزارهـاي             در قرن بيست .  عضو اتحاديه اروپا هستيم
قدرت نظامـي  .  رسد نظر نمي آن ضروري است، اما براي رسيدن به اهداف سياست خارجي كافي به

عبارتي قدرت سخت نيازمنـد آن اسـت          و ابزار آن بايد با قدرت اقتصادي و مالي تكميل گردد و به 
توان از رهيافت هويج و چمـاق اسـتفاده نمـود؛         كه با قدرت نرم تركيب گرديده و بدين ترتيب مي

قـدرت نـرم بـر توانايـي        .  شـود  زيرا توانايي قدرت نظامي با ابزار اقتصادي و ديگر ابزارها تركيب مي
ايـن  .  اي كه شما خواهان آن هـستيد، تاكيـد دارد       گونه هاي ديگران به شكل دادن و تعريف اولويت

  9 .هاي سياسي باشد  ها و ايده  تواند نتيجه مسايلي مانند جذابيت، هويت فرهنگي، ارزش موضوع مي
تواند بازيگر ديگر را بـه انجـام و يـا             قدرت ارتباطي نيز معناي ديگري است كه يك بازيگر مي      

قدرت ساختاري را معطوف بـه اقتـدار و ظرفيـت           )  1995 (هالستي  .  عدم انجام كاري ترغيب كند
دهنـد،    شكل دادن اصول و قوانين نهادينه و تصميم بر اينكه ديگران چگونه اين بازي را انجام مـي     
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كنند، باعث تغيير ناگهـاني و        استفاده از اين قدرت در محيطي كه ديگران ايفاي نقش مي   . داند مي
موضوع ديگر، امنيت اتحاديه در بعـد نظـامي آن       .  شود اساسي در اقدام، رفتار و هويت بازيگران مي

پس از فروپاشي شوروي امنيت نظـامي داراي ابعـاد پيچيـده و غامـضي شـد و تهديـدات                     .  است
 .المللي را به مخاطره انداخت هاي بين  ها و سازمان  بسياري همكاري بين دولت

 )قدرت نرم(هاي اتحاديه در خاورميانه   ابتكارات و سياست

در دوران جنگ سرد، اتحاديه اروپا تحت تاثير فضاي رقابتي بين دو ابرقدرت عمال تحت چتـر      
اما پس از جنگ سرد فضاي جديدي بر روي كشورهاي اتحاديـه گـشوده               . امنيتي ناتو قرار گرفت

سـه سـتون      1992 پيمـان ماسـتريخت در      .  شد كه منجر به توسعه بيشتر اتحاديه اروپـا گرديـد          
سياست خارجي اتحاديه را بنيان نهاد؛ جامعه اروپا، سياست خارجي و امنيتي مشترك و همكاري       

در حال حاضر اگر صربـستان را نـيز درنظـر بگـيريم، كـشورهاي                .  در موضوعات قضايي و جنايي    
خود نديده است، اما تداوم       تاكنون اتحاديه جنگي به    1951 از سال .  رسند كشور مي 28 اتحاديه به 

 : اين موضوع نياز به شرايطي داشته و دارد كه عبارتند از
بهبـود شـرايط اقتـصادي و اجتماعـي         .  2 صلح و ثبات در كـشورهاي همـسايه اتحاديـه؛            .  1 

رويـه و حمـالت       هـاي بـي       كشورهاي همسايه اتحاديه؛ زيرا اتحاديه با خطراتي ازقبيـل مهـاجرت         
تروريستي از جانب كشورهايي خاورميانه كه از لحاظ اقتصادي و اجتمـاعي در وضـعيت مناسـبي        

هاي خاورميانه جزيي از        تالش جهت پيروي ساختارها و حكومت    .  3 بردند، مواجه بود؛ و  سر نمي به
هاي اتحاديه بود؛ زيرا برخي از كشورهاي اتحاديه از ديرباز در ايـن منطقـه صـاحب نفـوذ            سياست
اي نيز در بين مردم منطقه خاورميانه وجود داشـت كـه هـدف اتحاديـه             اما ديدگاه بدبينانه.  بودند

هاي مردم خاورميانـه        ترويج دموكراسي و حقوق بشر در منطقه نيست، بلكه جلوگيري از مهاجرت 
 .به اين كشورها و دخالت در امور داخلي آنهاست

هـاي اتحاديـه        تغيير مفهوم امنيت در دوران پس از جنگ سرد تاثير زيادي بر تغيير سياسـت     
اگر در دوران جنگ سرد امنيت به معناي امنيت نظامي و بـر موضـوعات خاصـي همچـون                  .  نهاد

اي   هـا و بازدارنـدگي راهـبردي و مـسايل هـسته                حاكميت و، متحـدين، مـذاكرات بيـن دولـت         
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المللي و رفاه اجتماعـي       گرديد و مسايلي از قبيل ثبات داخلي، مشروعيت نهادهاي بين    مي محدود
و اجراي قانون در درجه دوم اهميت قرارداشت، پس از جنگ سرد مسايل اقتـصادي و اجتماعـي              

هاي اقتـصادي و        بنابراين اتحاديه براي بقاي خود به اولويت .  خود اختصاص داد اولويت نخست را به
امنيت اقتصادي اتحاديه درگرو ايجاد بازارهاي نوين و تـامين مطمئـن            . اي داد نظامي اهميت ويژه

توسعه پايـدار   .  ترين منابع تامين انرژي اتحاديه نيز در خاورميانه قرار داشتند         مهم.  منابع انرژي بود
 .ايجاد بازارهاي مصرفي مطمئن بود. 3 تامين منابع مطمئن انرژي؛ و . 2 وجود سرمايه؛ . 1 مستلزم 

اصل نخستين سياست خارجي حفظ امنيت است، اما تمركز صرف بر امنيـت نظـامي كافـي        
نيست، بلكه امنيت و بقا به امنيت زيست محيطي، امنيت اقتصادي و امنيت بهداشتي نيز وابـسته       

هاي كشتار جمعي، مبـارزه بـا تروريـسم و         امنيت جهاني به مسايلي از قبيل گسترش سالح.  است
 .هاي امنيتي جهاني متصور نيست  كند و امنيت ملي بدون مبارزه با چالش غيره اشاره مي

ها، نژاد و مذهب و هويت ملي اشـاره دارد و ناامنـي            امنيت اجتماعي به مسايلي از قبيل ارزش
گـيرد و يـا بخـشي از          اجتماعي از سوي فشارهاي مستقيم و يا غيرمستقيم خـارجي نـشات مـي        

عبارتي تـرس از    امنيت بشري يا فردي اشاره به آزادي بشر از ترس و به. سازي است تاثيرات جهاني
خشونت، جنايت، گرسنگي و فقر اشاره دارد و بدون امنيت بشري دسترسـي بـه امنيـت جمعـي            

هاي تروريستي و يا هجوم مهاجرين را افزايـش            ممكن نيست؛ زيرا عدم وجود امنيت بشري انگيزه
 10 .دهد طور كلي امنيت كشورهاي ديگر را مورد مخاطره قرار مي داده و به

ويـژه    اين تهديدات بـه   .  اتحاديه اروپا با اتخاذ چنين رهيافتي تهديداتي را براي خود متصور بود   
 :پس از حادثه يازده سپتامبرعبارت بودند از

اتحاديه اروپا خود را ملزم بـه جلوگـيري از          ):  WMD(جمعي   هاي كشتار دسته  ـ تكثير سالح
 دانست؛ هاي كشتار جمعي درخاورميانه مي  گسترش سالح

 ـ تروريسم جهاني و مبارزه با القاعده در نقاط مختلف دنيا؛ 
هاي داخلي      اي و داخلي، از جمله نزاع فلسطين و لبنان با رژيم اسراييل، نزاع     هاي منطقه  ـ نزاع

 در ليبي، يمن، بحرين، مصر و عراق؛ 
 هاي خودكامه در خاورميانه؛   ـ نقض حقوق بشر توسط دولت
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هـاي      دنبال منابع انـرژي و بـازار        الملل مانند چين كه به  هاي جديد در نظام بين  ـ ظهور قدرت
 .جديد بودند

شده است و هر آنچـه كـه در حيـاط خلـوت            سنتا خاورميانه حياط خلوت اروپا محسوب مي 
نظـران، رشـد      بنـا بـر عقيـده صـاحب       .  اتفاق بيفتد، بر داخل اين كشورها نيز تاثيرگذار خواهد بود 

كشورهاي انگليس، فرانسه، ايتاليا و     .وابستگي اروپا و خاورميانه به داليل تاريخي و جغرافيايي است    
بنابراين تحوالت اين منطقه تاثير مستقيم بر       .  اند  اسپانيا قبال در اين منطقه داراي مستعمراتي بوده

ازجمله هجوم مهاجران بـه ايـن       .  امنيت اجتماعي و اقتصادي و نظامي اتحاديه اروپا خواهد داشت      
ها در منطقه و گسترش تروريـسم، تـاثير مـستقيمي بـر دول اتحاديـه                    كشورها تاثير بروز ناآرامي

اتحاديه سعي نمود با اتخاذ راهكارهايي از خطرات اين همسايگي در امان مانـده و از آن        .  گذارد مي
از سوي ديگـر، برخـي كـشورهاي اتحاديـه          .  بهره نماند دوري نمايد و همچنين از منافع آن نيز بي

اروپا مانند انگليس و فرانسه سعي داشتند فرهنگ و نفوذ ديرينه استعماري خود را در مستعمرات         
كـرد كـه بـا كمـك بـه حفـظ ثبـات در                 همچنين اتحاديه اروپا تصور مـي    .  سابق خود احيا كنند

ثبـاتي در     خاورميانه و گفتگوهاي اقتصادي و انتقادي حقوق بشري، خواهد توانست از سـرايت بـي   
از جمله اين اقدامات، گسترش اتحاديه در سطح اروپا و افزايش تعداد اعـضاي    .  اروپا جلوگيري كند

تواند ثبات و امنيت را بـراي منطقـه          داد كه گسترش اتحاديه مي اتحاديه بود؛ زيرا سوابق نشان مي
به ارمغان بياورد، به همين دليل عضويت كشورهاي صربستان و منطقه بالكان مـد نظـر اتحاديـه                 

 . قرار گرفت
كشورهاي اتحاديه اروپـا همـراه بـا كـشورهاي          ):  يا مشاركت اروپا و مديترانه    (روند بارسلون 

اردن، لبنان، سوريه، فلسطين، مراكش، الجزاير، تونس و مـصر بـا قـبرس، مالـت، تركيـه و رژيـم                 
كننـده    كشورهاي شركت .  اسراييل در اين اجالس شركت نموده و اعالميه بارسلون را امضا نمودند    

. ـ اجتماعي شراكت نمودنـد      فرهنگي .3 اقتصادي و مالي؛ و     .  2 ـ امنيتي؛   سياسي.  1 در سه موضوع 
 : شرح زير بود هدف آنها از اين شراكت به

عنوان يك قدرت اقتـصادي در قبـال امريكـا؛ زيـرا فرانـسه يكـي از                    تقويت وحدت اروپا به .  1 
 طراحان اين روند بود؛
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 ويژه روند صلح خاورميانه و ايجاد ثبات در اين كشورها؛ اهتمام به حل مشكالت خاورميانه به. 2 
 اي به كشورهاي خاورميانه؛ هاي توسعه  افزايش كمك. 3 
 هاي مشترك با كشورهاي خليج فارس؛  تاسيس كميته و نشست. 4 
 و ايجاد سازمان مشاركت اروپا ـ مديترانه؛ ايجاد سياست همسايگي اروپا. 5  
 ايجاد نهادهاي همكاري با كشورهاي شرق خاورميانه؛.  6  

 اتحاديه يورو ـ مديترانه؛. 7 
 همكاري با شوراي همكاري خليج فارس؛ و.  8 
 ).GCC(همكاري با عراق، ايران و يمن. 9 

 روابط تجاري اروپا و مديترانه

. تقويت و گسترش يافت     1995 رشد روابط تجاري اروپا و مديترانه با اعالميه بارسلون در سال   
اتحاديه   2004 در سال   .  اهداف مشاركت اروپا و مديترانه تاسيس يك منطقه باثبات و ثروتمند بود  
رونـد بارسـلون بـا        2008 اروپا با شروع سياست همسايگي اروپا اين روند را تشديد كرد و در سال  

اهداف اصلي مشاركت اروپا و مديترانه ايجاد منـاطق تجـاري و     .  ايجاد اتحاديه مديترانه احيا گرديد
 11 .تجارت آزاد بين كشورهاي اتحاديه اروپا و مديترانه و همچنين بين كشورهاي مديترانه بود

ميليـارد يـورو و       119 بـالغ بـر       2009 صادرات اتحاديه اروپا به كشورهاي مديترانـه در سـال       
. ميليارد يورو گرديد    105 بالغ بر    2009 واردات اتحاديه اروپا از كشورهاي جنوب مديترانه در سال 

فارغ از كشور سوريه، ديگر كشورهاي مديترانه نيز در برنامـه مـشاركت اروپـا و مديترانـه حـضور                 
توافقـات اتحاديـه      12 .كشورهاي مديترانه توافقاتي را نيز با اتحاديه اروپـا بـه امـضا رسـاندند           .  دارند

 :وكشورهاي مديترانه در چارچوب برنامه مشاركت اروپا ـ مديترانه عبارتند از
؛ لبنـان   1997 ؛ اردن نوامـبر     1995 ؛ اسراييل نوامـبر   2001 ؛ مصر ژانويه  2002 الجزاير آوريل 

 13 .1996 ؛ و تركيه اتحاديه گمركي 1995 ؛ تونس جوالي 1996 ؛ مراكش فوريه 2002 ژانويه 
ايجـاد سـاختارهاي اصـلي و       .  آغاز شده اسـت     2008 گفتگو با سوريه در اين خصوص از سال 

مدرنيزه كردن سيستم بهداشتي و گسترش منابع انساني، ازجمله اقدامات اتحاديه اروپا در سـوريه   
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داد، با مـذاكرات بيـشتر در خـصوص           تمامي اين توافقات كه تجارت كاال را پوشش مي  .  بوده است
گـذاري همـراه شـد و همچنيـن ايجـاد سـازوكار               تجارت كشاورزي و تجارت خدمات و سـرمايه       

 .آميز اختالفات موضوعات تجاري نيز تشكيل شد وفصل مسالمت حل

 اي مبادالت تجاري  هاي منطقه  همكاري

نامـه    توافـق .  كند  اتحاديه اروپا همچنين از تقويت روابط تجاري كشورهاي منطقه حمايت مي      
نامه تجارت آزاد بين اردن       ، توافق 2007 اغادير بين كشورهاي تونس، مراكش، اردن و مصر در سال 

هاي دوجانبه مصر و اسراييل، مراكش، فلسطين، سوريه و تونس كه با تركيـه          نامه و اسراييل، توافق
گذاري اروپا، همچنين     بانك سرمايه .  ها بوده است    اند ازجمله دستاوردهاي اين حمايت منعقد نموده

. گرايي كشورهاي جنوب مديترانه را مـورد حمايـت خـود قـرار داده اسـت                  توسعه اقتصادي و هم 
گرايـي    الدولي، منافع اقتصادي در اولويت اتحاديه اروپا در جهـت هـم            اساس ديدگاه تئوري بين بر
گسترش اتحاديه و ديد اتحاديه مبني بر ثبات و آرامش در منطقه اروپا و همسايگان بالفـصل        .  بود

عبارتي اتخاذ سياست قـدرت نـرم در جهـت            به.  منظور امنيت اقتصادي در منطقه اروپا بود اروپا به
هاي اروپايي در كشورهاي خاورميانـه نـيز در هميـن راسـتا صـورت             گسترش دموكراسي و ارزش

هاي قدرت نرم اشتراك نظـر     كشورهاي اروپايي در منطقه خاورميانه در اتخاذ سياست.  پذيرفت مي
هـاي كلـي اتحاديـه غلبـه            دارند، اما در برخي موارد نيز منافع ملي كشورهاي اتحاديه بر سياسـت  

 . گردد هاي امنيتي و نظامي متعارف باز مي  اين موارد بيشتر به سياست. نموده است

  2010 مبادالت تجاري اروپا و خاورميانه در سال 

درصـد كـل حجـم      12.8 صادرات كشورهاي خاورميانه، با احتساب تركيه، بـه اتحاديـه اروپـا            
كشور اتحاديه به كـشورهاي خاورميانـه بـالغ بـر         27 دهد و صادرات  واردات اتحاديه را تشكيل مي

درصد 13.3 درصد محاسبه گرديده و حجم تجارت كلي كشورهاي خاورميانه با اتحاديه اروپا         12.5 
جالب توجه اينكه اولين شريك تجاري اتحاديه پس از آمريكا، كشور چين است كـه بـا    .  بوده است

 14 .فاصله كمي رده دوم را به خود اختصاص داده است
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در حـدود     2009 كشور شوراي همكـاري خليـج فـارس در سـال             6 صادرات اتحاديه اروپا به 
ميليـارد    21.8 ميليارد يورو بوده و ميزان متوسط وارادات اتحاديه از اين كشورها در حـدود              57.8 

وارادت .  درصد اين واردات را نفت و مـشتقات آن تـشكيل داده اسـت           73 شود كه  يورو برآورد مي
طـور    بـه .  قابل توجـه اسـت      2010 برخي از كشورهاي منطقه خليج فارس از اتحاديه اروپا درسال   

درصـد كـل      30 درحـدود     2010 كشور اتحاديـه در سـال         27 مثال، واردات عربستان سعودي از 
در حالـي   .  واردات اين كشور بوده و اتحاديه اروپا در رده نخست صدور كاال به اين كشور قـرار دارد   

از عربـستان بـه ديگـر كـشورها را ژاپـن و چيـن               )  عمدتا نفت وگاز  (كه سهم عمده صادرات كاال   
هرچند .  درصد قرار دارد    8.3 اتحاديه در رده ششم با   . باشند درصد دارا مي14.2 و  15.4 ترتيب با  به

درصـد كـل      15.3 طور كلي اتحاديه اروپا، شريك عمده تجاري عربستان با رتبه نخـست بـا         كه به
 15 .آمريكا و چين به ترتيب درجايگاه دوم و سوم قرار دارند. باشد تبادالت تجاري اين كشور مي

 هاي متعارف  تجارت سالح
درصد سالح متعارف مـورد       28 ، كشورهاي خاورميانه 2010 لغايت  2005 هاي   در فاصله سال

. انـد   درصـد، وارد نمـوده      19 نياز خود را از امريكا و سپس از اتحاديه اروپا، در رديف دوم با مـيزان      
پس از آمريكا و روسيه، بيشترين صادركننده سالح در سطح جهان سه كشور مهم اتحاديه يعنـي       

هاي     درصد سالح   17 طور كلي، كشورهاي خاورميانه واردكننده   به. اند آلمان، فرانسه و انگليس بوده
درصـد    7 از    2005 لغايت    2001 هاي      ميزان صادرات آلمان در فاصله سال .  متعارف جهان هستند

هـاي متعـارف را دراختيـار           درصد تجارت جهاني سالح 11 درصد رسيده و اين كشور اكنون 11 به 
، آلمـان اعـالم     1390 در تيرماه   .  رسد سهم اين كشور همچنان رو به افزايش است        نظر مي به.  دارد

فرانسه .  هاي رافائل خود را به عربستان سعودي ارسال خواهد نمود        كرد كه براي نخستين بار تانك
هاي فـشار،    رغم البي به.  درصد افزايش داده است 10 نيز در فاصله زماني مشابه، صادرات خود را به 

هاي رافائل خود به امارات متحده عربـي بـه موفقيتـي           فرانسه نتوانست نسبت به صادرات جنگنده
رسد؛ ازجمله صـادرات انگليـس     درصد مي 11 صادرات انگلستان نيز در مدت مشابه به .  دست يابد

. توان نام بـرد     هاي اروپايي تايفون به عربستان سعودي را مي       فروند جنگنده 72 فروند از  16 ارسال 
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درصـد  17 خاورميانه .  ها، دولت انگليس قصد دارد ميزان صادرات خود را افزايش دهد  بنا به گزارش
درصـد ايـن      23 .دراختيار داشته است    2010 تا  2005 هاي متعارف جهان را از سال   واردات سالح

درصد به مصر اختصاص    13 درصد به رژيم صهيونيستي، و   14 مقدار سالح به امارات متحده عربي، 
هاي سالح به امارات متحده عربـي، آمريكـا، فرانـسه، ايتاليـا و روسـيه                 ترين صادركننده مهم.  دارد
هاي متعـارف قـرار         ودوم كشورهاي واردكننده سالح عربستان سعودي نيز در رديف بيست.  اند بوده
از فرانـسه، ازجملـه       330 رسـاني     هواپيماي سوخت  6 جنگنده تايفون از انگليس و  72 خريد . دارد

هاي متعـارف بـه         صادرات سالح   16 .شود  هاي متعارف عربستان سعودي محسوب مي    واردات سالح
خاورميانه توسط اتحاديه، در حالي اتفاق ميفتد كه كشورهاي عضو نـسبت بـه صـدور تجهـيزات               

ــاليتري هــستند،       دومنظــوره و تجهــيزات ســركوب بــه كــشورهايي كــه داراي رژيــم           هــاي توت
 . باشند نمي مجاز 

 امنيت انرژي 

نمايند   درصد انرژي مورد نياز خود را از كشورهاي مختلف وارد مي     50 كشورهاي اتحاديه اروپا 
بنابراين يكـي از داليـل      .  درصد برسد   70 به حدود     2030 شود اين ميزان تا سال     بيني مي و پيش

سـابقه كـشورهاي اسـتعمارگر      .  حضور اتحاديه اروپا در خاورميانه، تامين انرژي و امنيت آن اسـت     
گردد و هنـوز خـاطره آن         انگليس و فرانسه در غارت منابع انرژي به كمتر از يك قرن پيش باز مي

ايران، عربستان، قطر، عراق، ليبي، الجزايـر و برخـي از           .  در اذهان برخي از مردم منطقه پابرجاست  
درصـد    66 .  كشورهاي عرب حوزه خليج فارس، داراي منابع نفتي و گازي قابـل توجهـي هـستند      

هـا، عربـستان سـعودي          ذخاير اثبات شده دنيا در خليج فارس قرار دارد و بنا بـر برخـي گـزارش              
از سوي ديگر، ايران و قطر عالوه بـر منـابع نفتـي        .  درصد اين ذخاير را دراختيار دارد 23 تنهايي  به
عنوان دومين و سومين كشورهاي داراي منـابع گـازي جهـان در منطقـه خاورميانـه                    ترتيب به  به

هاي آتي نياز كشورهاي جهان ازجمله اروپا به منابع          شوند و با توجه به اينكه طي سال شناخته مي
يابد، امنيت انرژي براي اتحاديه اروپا از اهميت فراواني برخوردار اسـت         انرژي خاورميانه افزايش مي

هـاي اصـلي ايـن         ها و شالوده  باشد؛ زيرا زيرساخت كننده حيات اقتصادي اين اتحاديه مي و تضمين
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دراين راستا، اتحاديه تـالش فراوانـي انجـام         .  كشورها نيازمند منابع انرژي مطلوب و مطمئن است     
تمهيـدات اتحاديـه    .  هاي فسيلي را كـاهش دهـد          داده است تا نيازمندي كشورهاي عضو به انرژي 

نـاامني در   .  1 :  دليل ترس از دو موضوع كه مبتني بر تجربيـات ايـن سـازمان بـود قـرار داشـت            به
اكنون در برخي از كشورهاي توليدكننده نفت مانند          كشورهاي توليدكننده نفت وگاز، آنچه كه هم

عنـوان سـالحي عليـه ايـن كـشورها،            استفاده از انرژي نفت وگاز بـه     .  2 ليبي اتفاق افتاده است؛ و 
هايي كه با       در تنش   2006 ـ 2009 هاي   ها نيز درسال رخ داد و روس 1973 گونه كه در سال  همان

اتحاديـه  .  عنوان سالحي عليه كشورهاي ديگر اسـتفاده نمودنـد          اوكراين داشتند، بار ديگر از آن به   
اروپا براي جلوگيري از ناامني دركشورهاي توليدكننده نفت، راهكارهايي را درپيش گرفت كـه در             

زمان با اين اقدامات، اتحاديه اروپـا بـراي           هاي بعدي مورد بررسي قرار خواهند گرفت، اما هم  بخش
هاي متفاوتي را       هايي را انجام داد و سعي كرد تا رهيافت     كاهش وابستگي به منابع نفت وگاز تالش

 :ها عبارت بودند از  طور خالصه اين سياست به. اتخاذ كند
 اي؛ هاي خورشيدي، باد، آب و انرژي هسته  هاي جايگزين همانند انرژي  ـ استفاده از انرژي

 ـ تنوع و تكثر منابع تهيه انرژي؛
 وري وكارآيي انرژي؛ ـ افزايش بهره

 گذاري در اكتشاف منابع جديد؛ و  ـ سرمايه
 17 .هاي جديد مانند ناباكو  گذاري بر پروژه ـ تغيير محور تامين انرژي اروپا با سرمايه

ترتيب از كشورهاي عربـستان       اتحاديه اروپا انرژي مورد نياز خود را به   1978 طبق آمار درسال 
درصد،   6.1 درصد، ليبي     7 درصد، انگليس    10.1 درصد، عراق  12.3 درصد، ايران  22.1 سعودي با 

هـا      بينيم كه در اين سـال       به اين ترتيب، مي   .  نمود  درصد وارد مي 4.6 درصد و شوروي  5.1 كويت 
منـابع تاميـن     2004 خاورميانه نقش مهمي را در تامين انرژي اتحاديه ايفا كرده است، اما در سال 

درصد منابع مـورد نيـاز اتحاديـه از           30 ، حدود   2004 در سال  .  شدت تغيير نمود انرژي اتحاديه به
درصـد، عـراق      10.3 درصـد، عربـستان بـا         16.2 كشورهاي سابق اتحاد جماهير شوروي، نروژ بـا     

شايد بتوان وقوع نـاامني و جنـگ       18 .شد درصد، تامين مي 5.6 درصد، و ايران 7.7 درصد، ليبي 9.9 
 .در منطقه خليج فارس و پايان جنگ سرد را دليل چنين تغييري دانست
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سـوي شـرق و عمدتـا         ترين شركاي تجاري انرژي كشورهاي خاورميانه به    از سوي ديگر، مهم 
عربستان، ايران و قطر با اتخاذ سياست نگاهي به شرق بـه شـريك عمـده            .  چين تغيير يافته است

ويژه در زمينه عرضه و تقاضا، به         بدين ترتيب، بازار انرژي به .  اند صادرات انرژي چين تبديل گرديده
نمود كه    ميليون بشكه نفت وارد مي   6.6 ، روزانه 2004 چين در سال .  شرق آسيا منتقل شده است

اي ژاپـن،     با توجه به بحران هسته    .  درصد رشد خواهد داشت 3 در حدود  2030 اين ميزان تا سال 
اي   هـاي هـسته      ها به انرژي فسيلي بيشتر گرديده و ازسوي ديگر ايجاد نيروگاه  سو نياز ژاپني از يك

طور مثـال، كـشور       به.  عنوان يك تابو درآمده و شناخته شده است  نيز براي كشورها و مردم اروپا به
همچنيـن مـردم ايتاليـا در       .  باشد  اي خود مي    هاي هسته     آلمان هم اكنون به دنبال كاهش نيروگاه

اي   هـاي هـسته      برگزارگرديد، به استفاده از نيروگاه 2011 پرسي كه در نيمه نخست سال  يك همه
ويژه پس از بحران روسيه و اوكراين نسبت به اتخاذ يك رهيافت مشترك          اروپا به.  راي منفي دادند

كه كشورهاي قـديم اروپـا بـه نفـت روسـيه              در حالي.  انرژي، دچار مشكالت فراواني گرديده است
ويژه شرق اروپا كه تحت سـلطه شـوروي سـابق قـرار              اند، كشورهاي جديد اتحاديه به وابسته شده

شد،      با توجه به مواردي كه برشمرده      .  داشتند، خواهان دوري از روسيه و همراهي با آمريكا هستند
سو اروپا به دنبال ايجاد تنوع در تهيه منابع انرژي خود براي رهايي از وابـستگي بـه كـشور                   از يك

منظـور ايجـاد      روسيه است و از سوي ديگر، اتحاديه در تالش است تا بازار انرژي خاورميانـه را بـه         
. فشار و رقابت با كشورهاي نوظهوري مانند چين، هنـد و برزيـل در اختيـار خـود داشـته باشـد                      

همچنين، اتحاديه در صدد تثبيت نرخ انرژي است تا بتوانـد بـه رشـد و توسـعه اقتـصادي خـود                  
 .دهد ادامه

آب، بـاد و انـرژي     (هاي طبيعي   در راستاي تنوع منابع انرژي، راهكارهاي اروپا استفاده از انرژي
هاي فسيلي و افزايش        گذاري جهت كشف منابع جديد انرژي است و همچنين سرمايه) خورشيدي

براي رهايي از وابستگي به منابع انرژي روسيه، اتحاديه اروپا به پروژه ناباكو نيز        .  كارآيي انرژي است
اتحاديه اروپا طرح صدور گاز ناباكو را عاملي براي متوازن كردن نفـوذ گـازپروم    .  چشم دوخته است

نيز بحث خط لوله تركمنستان از طريق        1390 در مرداد ماه .  نمايد در منطقه درياي خزر تلقي مي
استفاده از بستر درياي خزر مطرح گرديد كه روسيه با چنين طرحي به بهانه آلودگي درياي خـزر       
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اتحاديه اروپا ناچار به تامين امنيت انرژي است و درصورت عدم راه حـل جايگزيـن          .  مخالفت نمود
شود ظرفيـت پـروژه       ويژه آنكه گفته مي     به.  منابع نفت وگاز خاورميانه اهميت فراواني خواهد يافت   

رسـد امنيـت انـرژي در راسـتاي تئـوري              نظر مـي   به.  ناباكو بدون حضور ايران تكميل نخواهد شد
با در نظر داشتن اين تئـوري، اتحاديـه         .  شود  موراوچيك، اولين اولويت اقتصادي اروپا محسوب مي  

عنـوان يـك      عنوان يك بازار مطمئن جهت صدور كاالهاي خود و همچنين به     اروپا به خاورميانه به
 .نگرد منبع انرژي مورد اطمينان مي

 تقويت روند صلح خاورميانه  

هـا و هنجارهـا رقـم           سياست خارجي ساختاري اروپا برمبناي تغيـير ذهنيـت كـشورها، ارزش        
تالش اتحاديه اروپا براي گسترش صلح و ثبات در خاورميانه در چارچوب ابزار قدرت نـرم     .  خورد مي

از .  گـيرد   هاي مدني و حقوق بشر را دربـر مـي       اين تالش همچنين گسترش آزادي.  گردد مطرح مي
اتحاديه اروپا معتقد اسـت     .  نظر اتحاديه اروپا، ناامني در خاورميانه ريشه در حل مساله فلسطين دارد 

گرايي افراطي، تروريـسم و ايجـاد صـلح و           كه حل و فصل موضوع فلسطين كليد حل مشكل اسالم
هـاي      ها مشكل اصـلي خاورميانـه را گـسترش سـالح          كه آمريكايي درحالي.  ثبات درخاورميانه است

دانند و بر اين باورند كه اولويت سياست خارجي بايد مبتني بر مبـارزه        كشتار جمعي و تروريسم مي
ها، صلح و آرامش تا هنگامي كـه ايـن        به نظر آمريكايي.  هاي كشتار جمعي باشد  با تروريسم و سالح

امـا اتحاديـه اروپـا بـا چنيـن نگرشـي            .  دو تهديد از ميان برداشته نشوند، به تحقق نخواهد پيوست   
. دهـد   هاي فراواني را براي پيگيري نقشه راه و ايجاد دو كشور يهودي و فلسطيني انجـام مـي          تالش

اتحاديه همچنين سياست متوازني را در اين قبال پيشه نموده و در مقابل حمايـت آمريكـا از رژيـم        
، اتحاديه بر ايجـاد دو      2002 در بهار   .  صهيونيستي، سعي كرده است از طرف مقابل نيز حمايت كند  

هاي اتحاديه بـا حـضور در كميتـه             دولت در منطقه اشغالي صحه گذارد و از آن زمان به بعد تالش      
. و پيگيري نقشه راه ادامه يافـت   )  متشكل از روسيه، آمريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل(چهار جانبه 

اتحاديه عميقا به ايجـاد دو   .  آميز فلسطين است منظور حل و فصل مسالمت هاي اين تشكل به  تالش
كننـده بـه منـاطق خـود مختـار            تـرين كمـك     هاي اشغالي معتقد است و بزرگ     دولت در سرزمين
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اتحاديه اروپـا همچنيـن     .  هاي افراطي در منطقه واهمه دارد    فلسطيني است؛ زيرا از گسترش انديشه
هـايي چـون        پس از بحران زندان ابوغريب، با نظر آمريكا در خصوص ماهيـت تروريـستي سـازمان               

اهللا و حماس مخالفت نمود و بر اين عقيده بود كه ميان شاخه سياسي و شاخه عمليـاتي ايـن      حزب
دهـد، پيگـيري از       اقدامي كه اتحاديه اروپا در اين خصوص انجام مي .  ها بايد تفاوتي قائل شد  سازمان

 .كند عبارتي از قدرت نرم خود در جهت اقناع طرفين استفاده مي طريق مذاكره و گفتگو است و به

 گرايي اسالمي  مبارزه با تروريسم و افراط

اي   اي و تروريـسم، ثبـات منطقـه         هـاي منطقـه       ها، فقر، نزاع      از ديدگاه اتحاديه، شكست دولت 
كـشورهايي ماننـد عـراق، لبنـان، افغانـستان و فلـسطين             .  خاورميانه را مورد تهديد قرارداده است 

رسد قدرت در مـصر، ليـبي و          نظر مي به.  شدت در زمينه برخورد با اين معضالت ضعيف هستند به
هـاي توتاليتـر        ثبـات كـردن رژيـم       گرايان خواهد افتاد كه بالقوه توانايي بي       سوريه در اختيار اسالم

شماري را براي جوامع به ارمغان        سازي مشكالت بي    از سوي ديگر، سياست جهاني. منطقه را دارند
مردم كشورهاي خاورميانه تالش فراگـيري را بـراي توسـعه و ايجـاد احـترام فراهـم                  .  آورده است

رسـد تنهـا      نظـر مـي     گرايي مذهبي رشد نموده است كه به       اند و تحت چنين شرايطي افراط نموده
همچنين از نظر اتحاديه اروپـا، مـسابقه تـسليحاتي       .  باشد هاي ساحلي مديترانه مي  جايگزين دولت

اعتمادي بازيگران عمـده      بي.  درخاورميانه منجر به تشديد وخامت اوضاع در اين منطقه خواهد شد
هـايي از عـراق و يـا            منطقه به يكديگر و مشكالت بالقوه منطقه همچون جنگ داخلي در قسمت        

اتحاديه براي مقابلـه بـا چنيـن تهديـداتي ابتـدا رونـد              .  تواند اين مسابقه را تشديد نمايد  يمن، مي
ابتكار اتحاديه مديترانـه نيـز      .  ريزي كرد   بارسلون و سپس سياست موسوم به همسايگي اروپا را پي    

 .گيرد در چنين راهبردي مورد ارزيابي قرار مي

  2004 سياست همسايگي اروپا در سال 

عبارتي پيگيري امنيت نرم و ترغيـب كـشورهاي       اتحاديه اروپا در جهت استفاده از قدرت نرم و به
ـال     2004 خاورميانه به گسترش روند اصالحات سياسي و اقتصادي، سياست همسايگي اروپا را در س
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ـار نبـود       .  در پيش گرفت ـان و     .  عاليق كشورهاي مهم اتحاديه به خاورميانـه دور از انتظ انگليـس، آلم
ـارد بـراي كمـك بـه          66 ، اتحاديـه   1990 در سال .  فرانسه نقش مهمي را در اين امر ايفا نمودند ميلي

ـارد و      13 نـيز     2013 تا سال     1995 همسايگان در نظر گرفت و از    ميليـون بـه ايـن امـر          300 ميلي
كشورهاي عرب و رژيم صهيونيستي؛ و     .  1 :  ها به دو دسته از كشورها بود  اين نوع كمك.  اختصاص داد

 . ميانه كشورهاي تازه جدا شده از سلطه كمونيست در شرق اروپا و كشورهاي آسياي. 2 
 :: اين سياست بر مبناي مسايلي قرار داشت كه عبارتند از

 كننده؛  ريزي براي ترغيب اصالحات سياسي و اقتصادي در كشورهاي مشاركت برنامه. 1 
 هاي اروپايي در منطقه خاورميانه؛   ترويج ارزش. 2 
 تاكيد بر ترويج مسايل حقوق بشري؛ . 3 
 ايجاد مناطق آزاد تجاري؛ و . 4 
 . كمك به روند صلح خاورميانه. 5 

 35 حـدود     2009 در سـال    .  هاي اتحاديه در اين خصوص تاحدودي ناموفق بوده اسـت      تالش
هايي اعطا شـد        ها به دولت      كننده اعطا شد، اما اين كمك درصد بودجه اين برنامه به دول مشاركت

ميليـون    169 مصر و تونس در حـدود       .  هاي مورد نظر اروپا نداشتند    كه عملكرد مناسبي در زمينه
هدف اتحاديه از ايـن برنامـه ايجـاد         .  يورو كمك از اتحاديه در چارچوب اين برنامه دريافت داشتند  

كـرد كـه مـردم از آنـان           هنجارهاي دموكراتيك بود، در حالي كه با نخبگان حاكمي معاملـه مـي        
ديگـري را نـيز در راسـتاي        هاي      از سوي ديگر، اتحاديه هزينه    .  شدت ناخرسند و ناخشنود بودند به

هـزار    200 (هاي فرهنگي فـستيوال در الجزايـر        طور مثال، برگزاري هفته داد؛ به قدرت نرم انجام مي
 19 .توان در اين خصوص نام برد را مي) هزار يورو 80 (و در مراكش ) يورو

 )1 (.كـرد   گرايـي ايجـاد مـي       نظر اتحاديه، افزايش مبادالت سياسي و اقتـصادي آزادي و هـم           به
ميليون يـورو،   75 در حدود  2010 تا  2007 اتحاديه با چنين ديدگاهي براي كشور تونس در سال 

ما براي كمك به سودان از ابزارهاي مختلفي استفاده  «دارد كه  اعالم مي A241/11به شماره  2011 ژوئن  20 خانم اشتون در بيانيه .  1 
 mاين مساله تضمين كننده سـه       .  ما به گسترش دموكراسي معتقديم    .  كنيم كنيم و از سياست همسايگي جديد اتحاديه حمايت مي مي

 Money, Market Access, Mobility»پول و ثروت، دسترسي به بازار و تحرك؛ : است
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هـا      ميليون يورو اختصاص داد، امـا ايـن كمـك         170 ميليون يورو و براي مراكش  140 براي مصر 
هاي اين كشورها را به كاهش فساد، شفافيت امـور وگـسترش دموكراسـي ملـتزم               نتوانست دولت

رسد، قدرت نرم اتحاديه در اين زمينه كه بيشتر در جهـت ثبـات ايـن كـشورها               به نظر مي.  نمايد
 : شكست انجاميد ريزي گرديده بود، با تو جه به عوامل زير به پي

 تمركز فراوان بر نخبگان حكومتي؛ . 1 
 هاي خاورميانه؛   هاي حاكم بر نظام  عدم درك ارزش. 2 
هاي صرف شـده در ايـن كـشورها و مفقـود شـدن                  نبود سيستم نظارتي كنترلي بر هزينه.  3 

 هاي مالي؛   برخي از كمك
دليل عـدم پيـشرفت      هاي اتحاديه در لبنان، فلسطين و رژيم صهيونيستي به  شكست تالش.  3 

 در روند صلح اعراب و اسراييل؛ و 
 ) 1 (.توجه بيشتر برخي از اعضاي اتحاديه به كشورهاي جدا شده از اتحاد جماهير شوروي. 4 

 هاي منطقه خاورميانه   نقش اتحاديه در بحران

ويژه عراق، يمن، الجزاير، لبنان، ليبي، تونس         اي خاورميانه به  هاي منطقه  اتحاديه در حل بحران
تصميماتي كه مبـني بـر محكوميـت كـشتار          .  و مصر نتوانست به يك تصميم مشترك دست يابد 

هـاي اعالمـي اتحاديـه و در چـارچوب              جزيي از سياست  .  مخالفين در برخي از كشورها اتخاذ شد 
اما سياست خارجي متعارف اتحاديه يعـني اسـتفاده از          .  گردد  سياست خارجي ساختاري تلقي مي

گرايان كه اتحاديه بر مبناي قـدرت سـه     نيروي نظامي در چنين جايگاهي و براساس تئوري نوواقع
رغم اين مساله، بايد اظهـار داشـت       به. شود، كاربرد دارد كشور فرانسه، آلمان و انگليس شناخته مي

كه اتحاديه پس از بحران كوزوو با تشكيل نيروهاي حـافظ صـلح در بـسياري از منـاطق بحرانـي             
حضور يافته است؛ زيرا به اين نتيجه رسيده بود كه تنها با استفاده از قدرت اقتصادي و نرم توانايي        

مصر، ليـبي، فلـسطين،     :  مولداوي، اوكراين، گرجستان، ارمنستان و آذربايجان در برابر كشورهاي جنوب شامل   : كشورهاي شرق شامل. 1 
 .اردن، سوريه، لبنان، مراكش والجزاير
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هـاي اتحاديـه بيـشتر جنبـه پـشتيباني             هاي جاري را نخواهد داشت، هرچند تالش  كنترل بحران
رسـد برخـي از       نظـر مـي     با اين حال بـه    .  هاي نظامي عملياتي داشته است       داشته وكمتر ماموريت

اي از قدرت نـرم و برخـي ديگـر از قـدرت سـخت خـود               هاي منطقه  كشورهاي اتحاديه در بحران
تازي آمريكا در منطقـه       در بحران عراق همواره برخي از كشورهاي اتحاديه از يكه      .  برند استفاده مي

در حالي كه آمريكا معتقد به گسترش دموكراسي اجبـاري در منطقـه           .  كردند خاورميانه انتقاد مي
نظـر    بـه .  نمودنـد   ها نظر آمريكا را رد مي    زد، اروپايي بود و آلمان و ژاپن را در اين خصوص مثال مي

رسيد اروپا از اين مطلب هراس داشت كه منافع اقتصادي خـود را در منطقـه از دسـت داده و             مي
از طرفي، درحالي كه اروپـا      .  ازسوي ديگر اقدامات واشنگتن، مشروعيت سازمان ملل را از بين ببرد   

عنـوان نمونـه بـا كـشور سـوريه در حـال               روند تعامل با دول خاورميانه را در پيش گرفته بود و به
اتحاديـه در   .  نمـود   هـاي اقتـصادي را عليـه ايـن كـشور وضـع مـي                  دادوستد بود، آمريكا مجازات   

اتحاديه اروپا در نخستين جنگ آمريكا      .  هاي متفاوتي را ايفا نموده است  هاي خاورميانه نقش  بحران
دليل اشغال كويت و تاييد سازمان ملل مورد تاييـد قـرار داد،          هاي اين كشور را به  با عراق، سياست

هـاي      اما در جنگ دوم آمريكا با عراق، اتحاديه دچار تـشتت شـد و فرانـسه و آلمـان از سياسـت                  
همـراه برخـي      جانبه آمريكا در خصوص عراق دوري جستند، اما انگلستان، ايتاليا و اسـپانيا بـه       يك

فرانسه .  هاي آمريكا حمايت نموده و دركنار اين كشور قرار گرفتند      كشورهاي شرق اروپا از سياست
اي   آنها معتقد بودند كه هيچ نـشانه      .  گرايان كالسيك در آمريكا موافق بودند   و آلمان با ديدگاه واقع

هـاي كـشتار جمعـي          از همكاري عراق با القاعده وجود ندارد و مدركي نيز مبني بر ساخت سـالح 
هـاي اعمـال شـده توسـط            دست نيامده و از سوي ديگر، عراق با توجه به چندين سال تحـريم          به

البته اين كشورها از آن نـيز بيـم داشـتند كـه             .  قدر كافي ضعيف شده است  سازمان ملل متحد به
گرايانه را تشديد نموده و در نتيجه، امنيـت اروپـا را        هاي اسالمي افراط  حمله به عراق شعله حركت

اتحاديه نشان داده است كـه      .  آنها همچنين نگران تضعيف سازمان ملل بودند   .  دچار مخاطره نمايد
گيري مـشترك    نمايد و تصميم هاي ملي كشورهاي عضو عمل مي  در موارد بحراني بر اساس انگيزه

گـيري درخـصوص ايـن        رسد؛ زيـرا تـصميم      نظر نمي هاي خاورميانه محتمل به  در خصوص بحران
ها نياز به هماهنگي بين كليه كشورهاي عضو دارد و اجماع كـشورهاي عـضو در خـصوص               بحران
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مسايلي كه براي برخي كشورها اهميت چنداني ندارد بسيار مشكل بـوده وگـاه حـتي غيرممكـن        
هاي تونس و مصر و گـاه ليـبي را       گيري اتحاديه در خصوص بحران شايد دليل كندي موضع.  است

اروپا پس از يك ماه خشونت در تونس، تنهـا پـس از تـصميم فرانـسه         .  بتوان در اين راستا دانست
 .مبني بر عدم حمايت از بن علي اقدامات رييس جمهور تونس را محكوم كرد

تر بود و كشورهاي آلمـان، فرانـسه، انگليـس و             در خصوص مصر واكنش اتحاديه كمي سريع   
اما اتحاديه و به عبارتي فرانـسه و انگليـس          .  ايتاليا بيانيه مشتركي را در اين خصوص صادر نمودند   

هاي خود را پـس         درخصوص ليبي، فرانسه جت  .  تر اقدام كردند در مورد بحران ليبي كمي متفاوت
ايتاليا نيز  .  كار گرفت و انگليس نيز با فاصله كوتاهي همراه فرانسه شد     به 1973 از تصويب قطعنامه 

هاي داخلي، در چارچوب تعهدات خود به نـاتو وارد جنـگ بـا ليبـي              رغم مخالفت پس از مدتي به
چنين ماموريت نظامي را برعهـده      )  انگليس و فرانسه  (اين نخستين باري است كه اتحاديه     .  گرديد

. تواند آينده اروپا را رقـم بزنـد     گيرد و موفقيت و عدم موفقيت اين دوكشور در موضوع ليبي مي مي
ريزي نمود كـه      در واقع، اتحاديه اروپا با اقدام نظامي در ليبي روند جديدي را در تاريخ اين نهاد پي  

رسد دخالت اتحاديـه در ليـبي بيـشتر از            نظر مي  به.  بيانگر نقش جديد اتحاديه در خاورميانه است
. سـاخت   دخالت آمريكا در اين كشور افكار عمومي مردم و مقامات كشورهاي عربي را خرسند مـي  

همچنين آمريكا نيز كه درحال ترميم چهره خشن و تهاجمي خود بود، تمايل چنداني به دخالـت       
در اين ميان حساسيت روسيه و چيـن و همچنيـن ماهيـت نامـشخص                .  در اين زمينه نشان نداد

گرايان كشورهاي    اگر بر اساس نظر واقع    .  رژيم پس از قذافي نيز در اتخاذ چنين تصميمي موثر بود 
رسـد اتحاديـه در هنگـام         اتحاديه را سه قدرت آلمان، انگليس و فرانسه فرض نماييم، به نظر مـي         

استفاده از قدرت سخت از سكوي ناتو استفاده كرده و در استفاده از قـدرت نـرم خـود اتحاديـه را         
ـاي      هاي قـدرت      رسد در چارچوب تصميم     نظر مي   تصميمات اتحاديه هنوز هم به.  دهد مبنا قرار مي ه

برخي حمله به ليبي توسط كشورهاي عضو اتحاديه را در چارچوب پيمان ناتو      . بزرگ دول عضو است
هرچنـد در چنيـن     .  داننـد   تلقي نموده و برخي ديگر، آن را حركتي جهت اثبات هويت اتحاديـه مـي    

. اقدامي آلمان با راي ممتنع خود به قطعنامه، همچنان رهيافت استفاده از قدرت نرم خود را ادامه داد      
 . كار گرفتند زمان استفاده نموده و آن را به در بحران ليبي سه كشور اتحاديه از قدرت نرم و سخت هم
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گرايـان    هاي درجه يك اتحاديه را نيز بر اساس تئوري واقع         در مبحث پاياني اين تحقيق قدرت
 . دهيم مورد بررسي قرار مي

 سياست خارجي آلمان

آلمان سـعي دارد تـا از       .  اند  سياست خارجي آلمان نسبت به خاورميانه را انفعالي و آرام خوانده  
. ويژه در زمينه صلح خاورميانه سياست خود را در اين منطقـه اعمـال كنـد         طريق اتحاديه اروپا، به

سياسـت خارجـي    .  ويژه پس از جنگ جهاني دوم اسـت       اين خصوصيت سياست خارجي آلمان به
دنبـال نقـش      تـري يافتـه و همچنيـن بـه          آلمان پس از اتحاد دو آلمان در خاورميانه نقش فعـال           

رغم اين مساله، سياست خارجي آلمـان تـاكنون بـر مبنـاي              به. اي در عرصه جهاني است برجسته
سـازمان ملـل،    (هاي گروه چهارجانبـه      برلين از تالش.  خورد گرايي در خاورميانه رقم مي چندجانبه

هـاي اخـير سياسـت رسـمي در             آلمان طي سـال   .  كند حمايت مي)  اتحاديه اروپا، روسيه و آمريكا
خاورميانه نداشته، اما اين كشور چندين بار اظهار نموده است كه اتحاديه بايـد نقـشي سياسـي را          

سياست خـارجي آلمـان در خاورميانـه        .  جاي نقشي حمايتي و اقتصادي در خاورميانه ايفا نمايد به
شدت تحت تاثير موضوع رژيم صهيونيستي قـرار          راهبرد آلمان در اين منطقه به.  نمود بارزي ندارد

هـاي     هراس آلمان ريشه در انديشه.  شدت نسبت به انتقاد از اسراييل هراس دارد اين كشور به. دارد
تواند   و انتقاد از رژيم صهيونيستي مي     20 ستيزي اين كشور در دوران جنگ دوم جهاني دارد يهودي

پيمانان آلمان باشد؛ هرچند اخيرا آلمـان سـعي دارد توازنـي را          موجب افزايش فشارها از سوي هم
رسد   نظر مي   به.  هاي خود نسبت به رژيم صهيونيستي و كشورهاي عربي برقرار سازد     ميان سياست

روابط تجاري، تغيير ژئوپوليتيكـي     :  در سياست خارجي آلمان سه نكته بايد مورد تجديد قرار گيرد   
 .اروپا و روابط اين كشور با رژيم اسراييل

كند و بـر ايـن بـاور          آلمان همچنين از اعالميه بارسلون و سياست همسايگي اروپا حمايت مي  
هـاي اتحاديـه در جهـت           آلمان از سياست  .  گذارد  است كه ثبات اين منطقه بر ثبات اروپا تاثير مي   

آلمـان از   .  تـرين حـامي فلـسطين اسـت         كمك به فلسطين حمايت نموده و از لحاظ مالي بـزرگ   
هـاي مـدني در فلـسطين           سو بنا به درخواست رژيم صهيونيستي به ايجاد سـاختارهاي لـوده        يك
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. كمك نموده و از سوي ديگر، شـاهد نـابودي ايـن سـاختارها توسـط رژيـم صهيونيـستي اسـت               
 : شرح  زير برشمرد توان به هاي آلمان در خاورميانه را مي  اولويت
هاي اقتصادي از جمله دستيابي به بازارهاي مطمئن مصرفي و دستيابي به بازارهـاي           زمينه.  1 

 مطمئن انرژي؛ 
 موضوع روند صلح خاورميانه؛ و. 2 
 .موضوعات حقوق بشري. 3 

انـد امـا اخـيرا در عرصـه اقتـصاد             ها تا حدودي در زمينه تبادالت نظامي غيرفعال بـوده    آلمان
آلمـان  (هاي لئوپارد خود را به عربستان سعودي امضا نمـود     نظامي، اين كشور قرارداد فروش تانك

سياسـت  ).  هاي متعارف در جهان پـس از آمريكـا و روسـيه اسـت                 سومين كشور فروشنده سالح 
: هـاي اقتـصادي شـامل         گرايي كالسيك بنا گرديده است كه نگرانـي       خارجي آلمان بر مبناي واقع

هـاي    دسترسي به منابع مورد اطمينان انـرژي، و نگرانـي         .  بدسترسي به بازارهاي منطقه؛ و  .الف
جلوگيري از گسترش و    .  بها؛      جلوگيري از هجوم آوارگان در خصوص ناآرامي  .  الف:  امنيتي شامل

هـا در       افزايش تحركات تروريستي در صورت ادامـه نـاآرامي      .  جسرايت نزاع خاورميانه در جهان؛ و 
 . نقاط بحراني خاورميانه را در برمي گيرد

 1390 گذاري و عمليات تروريستي نروژ كـه در مـرداد             رسد با توجه به حادثه بمب  به نظر مي
هـاي امنيـتي آلمـان نـيز افـزوده              ها و نگراني    توسط يك نئونازيست مسيحي انجام شد، بر اولويت

ويژه در موضوع ليـبي، آلمـان بـه قطعنامـه عليـه ليـبي راي               هاي اخير به  در بحران.  گرديده است
فرانسه كه همواره در كنار آلمان قرارداشت، ايـن بـار در كنـار انگليـس قـرار گرفـت؛                  .  ممتنع داد

ايـن كـشور    .  هرچند كه آلمان از قدرت نـرم خـود در حمايـت از ايـن اقـدامات اسـتفاده نمـود                     
ميليـون يـورو را       700 ميليارد و     3 ميزان    هاي نظامي عمليات ناتو در ليبي به      درصد از هزينه15.5 

 21 .برعهده گرفت

 سياست خارجي بريتانيا 

منافع بريتانيا همانند ديگر كشورهاي غربي در امنيت جريان نفت، مبارزه با نيروهاي افراطـي،       
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هـاي كـشتار جمعـي خالصـه            هـا و سـالح        اي از سوي تروريست جلوگيري از تهديد ثبات منطقه
: اما در بريتانيا دو رهيافت تاريخي در ارتباط با خاورميانـه وجـود دارد كـه عبارتنـد از                  .  است  شده

 22 .رهيافت راهبردي. 2 رهيافت ديپلماتيك؛ و  .1 
هاي فعلي خاورميانه و يا         اين رهيافت بر حفظ روابط انگلستان با رژيم :  رهيافت ديپلماتيك. 1  

در اين رهيافت بريتانيا سـعي      .  دنبال در اختيار گرفتن قدرت هستند، تاكيد دارد    با نيروهايي كه به
ويژه در زمينه صلح خاورميانه از لحاظ        دارد تا از مجادله بپرهيزد و سياست طرفداري از اعراب را به

ايـن  .  اين موضع در راستاي منافع اقتصادي انگليس ترسيم شده است    .  ايدئولوژيكي در پيش گيرد
سياست همچنين ارزش كاربردي داخلي دارد؛ زيرا جمعيت چندميليوني مسلمانان انگليس نيز به      

ها توجه دارند، هرچند رژيـم صهيونيـستي در ايـن خـصوص نـسبت بـه انگلـستان                        اين سياست
 .ديدگاهي انتقادي دارد

اين رهيافت بر تهديدات و مسايل نظامي، سياسي و ايـدئولوژيك تاكيـد     :  رهيافت راهبردي.  2 
عنـوان يـك      هاي غـرب، بـه     هاي عقيدتي ضدغربي و مخالفت با ارزش  در اين ديدگاه سيستم.  دارد

اي كه منطبـق بـا        عنوان پديده   در چنين رهيافتي تقويت رژيم اسراييل به.  شود تهديد شناخته مي
اين عوامل نقـش مهمـي را درتنـش بيـن طرفـداران             .  هاي غربي است، مد نظر بريتانياست     ارزش

عنوان پلي    ها به     اند كه انگليسي  اما برخي بر اين عقيده.  كند روابط با آمريكا و طرفداران اروپا ايفا مي
در ايـن   .  نمايند؛ زيرا اروپا و آمريكا فرهنـگ راهـبردي متفـاوتي دارنـد        بين اروپا و آمريكا عمل مي

ها ونوسـي، امـا سياسـتمداران        ها مريخي هستند و اروپايي  خصوص مثالي وجود دارد كه آمريكايي
مـسايلي كـه انگليـس از رهيافـت         .  انـد   هايي هستند كه لباس مريخـي پوشـيده           انگليسي ونوسي

 : راهبردي استفاده نموده است به قرار زير است
طرفداري نمود و همچنين در مقابل        1990 انگليس ازحمله به عراق در دهه :  ـ حمله به عراق

سياسـتمداران  .  هاي نفتي عراق از آمريكـا حمايـت نمـود             تالش روسيه و فرانسه براي رفع تحريم   
خطـر    تنها ثبات منطقه، بلكه ثبات جهاني را بـه          ديدند كه نه   انگليسي صدام را فردي خطرناك مي

آنان سعي نمودند در مقابل انتقاد اروپا پلي باشند       .  سازد الملل را دچار تغيير مي انداخته و نظام بين
بنـا  .  و مشروعيت جهاني را براي آمريكا كسب نماينـد، امـا در مقابـل فرانـسه و آلمـان ايـستادند              



 

 

13
2

 

  1390سال هجدهم، شماره دوم، تابستان   ،فصلنامه مطالعات خاورميانه

ها و قـدرت نظـامي آنهـا نظـم ليـبرال دموكراتيـك                  برعقيده دولتمردان انگليسي بدون آمريكايي  
 .گيرد نمي شكل

هـا خواهـان        ها در دو مقطع زماني نقشي را كه آمريكايي       در بحران ليبي نيز انگليسي:  ـ ليبي
ليبي توسط آمريكا دفاع نمودند و همچنين پس          1986 آنها از بمباران سال .  آن بودند، ايفا نمودند
، همـراه بـا فرانـسه بـه         2011 و تصويب منطقه پرواز ممنوع در سـال           1973 از تصويب قطعنامه   

 . عمليات نظامي عليه ليبي اقدام كردند

 سياست خارجي فرانسه  

قبـل از جنـگ سـرد، فرانـسه خـود را            .  زند  عوامل فراواني سياست خارجي فرانسه را رقم مي       
عنوان يك كشور مستقل از آمريكا مطرح نمود و سعي داشت تا از نفوذ آمريكا جلوگيري نمايـد،     به

هاي دوران جنگ سرد مانند بحران برلين و بحران كوبا شـارل دوگـل، رييـس                  اما در اغلب بحران
پس از جنـگ سـرد و بـا روي كـار آمـدن              .  جمهور وقت فرانسه، با نظريات آمريكا همراهي نمود       

تري را نسبت به جانشينان دوگل در پيش گرفت و بـا          گرايانه سركوزي، وي سياست خارجي عمل
پذيرش نقش رهبري آمريكا، مجددا وارد ناتو گرديد؛ هرچند برخي اين اقدام فرانسه را بلندپروازي       

دانستند، اما سركوزي خود را ملـزم بـه ايجـاد         المللي خود مي اين كشور در جهت ارتقا جايگاه بين
نظـر    انديشه وي تا حدودي به نظريـات دوگـل نزديـك بـود، امـا بـه            .  دانست يك اروپاي قوي مي

فرانسه همچنين ملهـم از انقـالب ايـن         .  رسيد راه جديدي را براي تحقق اين امر برگزيده است مي
سـركوزي پـس از پـيروزي       .  دانـد   كشور، خود را موظف به گسترش دموكراسي و حقوق بشر مـي  

 23 .هاي خود را در زمينه مسايل اقتصادي داخل كشور افزايش داد  تالش
گرايي است و اين رهيافت براي كليه اتحاديه اروپا مهم است؛ زيـرا            فرانسه معتقد به چندجانبه

سازي همكاري بسيار مهم اسـت    براي اتحاديه اروپا نهادينه.  آنها را در كنار يكديگر نگه داشته است
اي كه بدون حـضور ايـن كـشور        گونه و فرانسه در بسياري از نهادهاي اروپايي نقش مهمي دارد، به

جانبه آمريكا به عراق مخالف بود و حتي اعالم نمـود   شيراك با حمله يك.  شود تصميمي اتخاذ نمي
توانـد    تنهايي وارد عمل شود و كسي نمي نام ديگران به تواند به امروز هيج فرد يا كشوري نمي«  كه 
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شدت معتقد به اسـتفاده از سـازوكار سـازمان            فرانسه به»  .آنارشي در جامعه بدون قانون را بپذيرد
گيري اتحاديه، توسعه تجارت و اقتصاد ميان كـشورهاي درگـير جنـگ دوم                 هدف شكل.  ملل بود

. جهاني و همچنين از لحاظ سياسي، افزايش ثبات و كاهش دشـمني بيـن آلمـان و فرانـسه بـود           
گرايان در خصوص كنترل اتحاديه توسط اين سه كـشور تـا حـدودي بـه            رسد ديد واقع نظر مي به

مرحلـه اجـرا      نامه شنگن را به     فرانسه و آلمان و برخي ديگر از كشورها، توافق .  واقعيت نزديك است
طـور كلـي،      بـه .  شـوند   عنوان كشورهاي پيشروي اتحاديه شـناخته مـي         اين سه كشور به.  رساندند

. دانـد   المللـي مـي     فرانسه اتحاديه را ابزاري سياسي و نظامي براي افزايش نفوذ خود در صحنه بين      
، فرانسه در حـدود     2011 تا فوريه   .  تر و كارآمدتر نمايد   فرانسه سعي نموده تا ارتش خود را كوچك

، )نفر در قالـب نيروهـاي ايـساف         4000 (سرباز خود را در مناطق مختلفي چون افغانستان  9000 
و همچنيـن   )  نفـر سـرباز     1000 (، سـاحل عـاج      )نفر در قالب نيروهاي حافظ صلح       1500 (لبنان 

 . كار گرفته است نيروهايي را در ليبي به
سـركوزي بـا چنيـن      .  خاورميانه در سياست خارجي سركوزي از اولويت مهمي برخوردار است 

هـدف سـركوزي از ايـن پيـشنهاد، وابـستگي           .  راهبردي طرح اتحاديه خاورميانه را پيشنهاد كـرد   
 2008 گيري اتحاديه مديترانـه در سـال          شكل.  روزافزون اتحاديه و منطقه مديترانه به يكديگر بود   

بيني شده بود و قرار بود تا مسايلي از قبيل مبارزه تروريسم، مهاجرت، انرژي، تجـارت، آب و            پيش
 60 آنچـه كـه     «:  سركوزي دراين خصوص اظهارداشـت    .  توسعه را مورد بررسي و مذاكره قرار دهد 

ايـن طـرح انتقـادات و بدبينـي         »  .سال پيش براي اروپا انچام شد، ما براي خاورميانه انجام داديـم   
كردنـد فرانـسه ايـن طـرح را           ها فكر مي     آلماني.  همراه داشت برخي از كشورها همچون آلمان را به

از سوي تركيـه نـيز انتقاداتـي        .  براي خاتمه روند بارسلون وگسترش نفوذ خود مطرح نموده است       
. دانـستند   اي براي عدم الحاق اين كشور به اتحاديه مـي  ها اين طرح را وسيله  مطرح شد؛ البته ترك

شـد،    ها نسبت به اين اقدام فرانسه كه بدون مشورت ديگـر رهـبران ايـن نهـاد اتخـاذ مـي                       آلمان
آمريكا به عراق، برخي انديشمندان امريكايي فرانـسه را دشـمن             2003 در تهاجم   .  مشكوك بودند

بـه رهـبري شـارل        1958 نمودند و آن را با جمهوري پنجم فرانسه در سـال           اين كشور تصور مي
اما سـركوزي بـا رسـيدن بـه قـدرت، سياسـت نزديكـي بـه آمريكـا را                     .  كردند  دوگل مقايسه مي  
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طـور كامـل در       از ناتو خارج شده بود، بار ديگر بـه          1966 گرفت و اين كشور كه در سال   پيش در
المللي،   تري در عرصه بين     وسيله ضمن ايفاي نقش مهم    وارد اين سازمان شد تا بدين 2009 آوريل 

توانـستند بـا      2011 همـراه انگليـس در اوايـل          فرانسه به .  ارتش فرانسه را نيز مدرن و بهينه نمايد   
هاي ديپلماتيك خود، ليبي را در محاصره اقتصادي و تسليحاتي قرار داده و اجـازه عمليـات           تالش

 . دفاع ليبيايي كسب نمودند نظامي را براي مقابله با رژيم قذافي حهت حمايت ازشهروندان بي
سياست مهم ديگر فرانسه در خاورميانه، پيشنهاد همكـاري بـه كـشورهاي عربـستان، ليـبي،          

اي بود، كه با انتقاد اتحاديه مواجه شـد، امـا       هاي هسته  مصر، امارات و مراكش براي ساخت نيروگاه
سركوزي تاكيد داشـت كـه قانونـا مـسلمانان و كـشورهاي عربـي نـيز حـق اسـتفاده از انـرژي                         

رغم اظهارات دوستانه ساركوزي نسبت بـه رژيـم صهيونيـستي،           به.  اي را دارند آميز هسته مسالمت
 242 فرانـسه در تفـسير مرزهـاي قطعنامـه          .  هنوز هم اين كشور بر مواضع قبلي خود اصرار دارد          

ها در برابر رژيم صهيونيستي، بـا     رغم محكوميت اقدامات فلسطيني اين كشور به.  تعبير خود را دارد
سركوزي در ديـدار بـا ايهـود بـاراك،          .  كند  ها مخالفت مي      عمليات نظامي اسراييل عليه فلسطيني 

) 2007 نوامـبر   (نخست وزير رژيم صهيونيستي، اظهار داشته بود كه پس از كنفـرانس آنـاپوليس          
فرانسه در لبنان نيز تالش فراواني نمود تـا      .  تشكيل شود 2008 بايد دولت فلسطيني تا پايان سال 

اهللا،   اين كشور همچنين با رد تروريست خوانـدن حـزب    .  هاي شبه نظامي را خلع سالح نمايد  گروه
اين سازمان را بخشي از زندگي و هويت سياسي لبنان ناميد و چنيـن برداشـتي توسـط اتحاديـه            

 . اروپا نيز پيگيري شد
در فرانـسه   .  فرانسه نيز مانند انگليس مالحظاتي در خصوص اقليت مسلمان ايـن كـشور دارد     
اي كـه جامعـه را        گونـه   وقوع پيوسته است؛ بـه     رخ داده و به 16 هاي مذهبي فراواني در قرن  جنگ

هـا در سـال         هميـن دليـل فرانـسوي       بـه .  دچار تشتت و تفرقه نمود و هزاران كشته برجاي گذارد    
تر، جـدايي ديـن از سياسـت نـام            عبارت ساده  وضع نمودند كه به »الييسته«نام  ، قانوني به1950 
در ايـن قـانون از آزادي اديـان         .  سـاخت   اين قانون توازني را ميان آزادي و دين برقرار مـي        .  گرفت

هـاي سياسـي        هاي مذهبي حق نداشتند كـه در فعاليـت            حمايت شده بود، اما ازسوي ديگر گروه  
فرانـسه  .  داشـت   همچنيـن هيـچ كليـساي دولـتي در فرانـسه نبايـد وجـود مـي                 .  شركت جويند 
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 2005 وزيركـشور فرانـسه در سـال        .  ، حجاب و برقـع را نـيز ممنـوع اعـالم كـرد            2010  سال در
 .مسلمانان شورشي اين كشور را اراذل و اوباشي خواندكه بايد با ابزار ضد سركوب محو شوند

 فرانسه و استفاده از قدرت سخت 

ايـن كتـاب    .  روست را برشـمرده اسـت       كتاب سفيد فرانسه تهديداتي كه اين كشور با آن روبه   
هاي     اي، ميكروبي و سايبري از سوي سازمان     تهديدات تروريستي ازجمله حمالت شيميايي، هسته

جـاي اسـتفاده از نـيروي نظامـي           در اين راهبرد، فرانـسه بـه      .  غيردولتي را مد نظر قرار داده است   
ايـن راهـبرد بـر سـه سـتون          .  را در نظر گرفته است    »  امنيت مبتني بر دانش و فناوري «سنگين 

هـاي    در اين راستا، سركوزي قرار است از نيروي. اطالعات، نظارت و فناوري پيشرفته بنا شده است
هـاي      هـاي اطالعـاتي، برنامـه         كاسته و همچنين بودجه سرويس      2014 نظامي اين كشور تا سال   

اي فرانـسه مـدرن     هاي هسته  دراين راستا تجهيزات و كالهك. اي و فضايي را دو برابر نمايد ماهواره
برنامه نظامي فرانسه نقـاط بحرانـي ماننـد خليـج فـارس و              .  گرديده و توسعه بيشتري يافته است 

فرانسه اوليـن پايگـاه نظـامي دايمـي خـود را كـه                2009 در سال   .  خاورميانه را از ياد نبرده است 
 .گرديد، در امارات متحده عربي افتتاح نمود مشتمل بر سه نيروي دريايي، زميني و هوايي مي

دهد   رغم اين موارد، فقدان تجهيزات نظامي فرانسه و اتحاديه اروپا اين توانايي را به آنان نمي        به
كه در مناطق بحراني و به دور از منطقه اروپا مانند بحران بالكان، افغانستان و عراق مداخله نظامي        

هاي جاري در اروپا و منطقه خاورميانه باعث تغيير ديدگاه فرانسه شد و اين كشور با        بحران. نمايند
فرانـسه  .  سرباز خود را دراختيار اين سازمان قرار داد        5000 ، حدود 2009 پيوستن به ناتو در سال 

. معتقد بود كه بايد سياست دفاعي و امنيتي اتحاديـه در راسـتاي حمايـت از نـاتو تقويـت شـود                    
هاي فرانسه بـراي ايجـاد يـك            طلبي  نگريستند؛ زيرا جاه   ها با اين طرح به ديده ترديد مي  آمريكايي

ساركوزي بر اين مساله تاكيـد داشـت كـه اتحاديـه بـراي انجـام               .  آورد ياد مي اروپاي مستقل را به
، اتحاديـه اروپـا     90 در دهـه    .  عمليات در خارج از اروپا نياز به ايجاد ساختار امنيتي مـستقلي دارد       

اين سياست دفاعي بـر     .  براي ايجاد يك سياست دفاعي و امنيتي مشترك تالش خود را آغاز نمود  
هاي مدني تاكيد داشت و اتحاديه نيروهاي حافظ صـلح خـود را بـه نقـاط                   مبناي مديريت بحران
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در سطح عملياتي نيز، اتحاديه تعهد خود را براي ايجـاد يـك نـيروي               .  مختلف جهان گسيل نمود
فرانسه، آلمـان و انگليـس نيروهـاي اصـلي ايـن سياسـت             .  هزار نفره اعالم كرد 60 واكنش سريع 

آمريكا ايجـاد   .  نگريست  دفاعي را تشكيل دادند؛ درحالي كه آمريكا به اين مساله با ديد مثبتي نمي    
نمود و احتمال اينكه ناتو به حاشيه رانده شود را           چنين نهادي را دركنار ناتو اتالف هزينه تلقي مي

راهكاري كـه بـراي     .  همچنين بدبيني آمريكا نسبت به فرانسه ادامه داشت     .  دانست نيز منتفي نمي
حل چنين سوء تفاهماتي اتخاذ شد، حضور نيروهاي اتحاديه در ناتو و متقابال نظارت افـسران ناتـو    

البته نبايـد از نظـر دور داشـت كـه كـشورهاي               24 .و حضور آنان در نهاد امنيتي و دفاعي اروپا بود 
طرفي در اتحاديه نيز وجود داشتند كه از اتخاذ چنين تصميمي ناخشنود بودند و بـر پـيروي از       بي

شايد دليل چنين امري هزينه گزافي بود كه بر بودجه ايـن        .  ورزيدند هاي آمريكا اصرار مي  سياست
فرانسه در بحران ليبي نخستين كشوري بود كه مخالفين معمـر قـذافي،           .  شد كشورها تحميل مي

 . ديكتاتور ليبي، را به رسميت شناخت و چهار روز زودتر از آمريكا وارد جنگ با ليبي گرديد

 گيري  نتيجه

هاي اتحاديه بايد اذغان نمود سياست خارجي اتحاديه اروپـا در خاورميانـه                  با بررسي سياست 
ايـن  .  در مقاطع مختلف بر مبناي دو سياست خارجي ساختاري و متعـارف تـشكيل شـده اسـت           

سازمان در سياست خارجي ساختاري خود از قدرت نرم استفاده نموده و در سياسـت متعـارف از          
از سوي ديگر، تفاوت عملكـرد اتحاديـه اروپـا در خاورميانـه و مواضـع              .  برد نيروي نظامي سود مي

گرايـان    تواند نظر واقع    نمايند، مي   هاي خاورميانه اتخاذ مي   متفاوتي كه كشورهاي اتحاديه در بحران
دليل منـافع كـشورهاي عـضو طراحـي شـده اسـت و                را مورد تاييد قرار دهد كه اين نهاد تنها به   

هرچند در مورد منافع اقتـصادي توسـط       .  برند كشورهاي قدرتمند از اين نهاد منافع دوچنداني مي
كشد،   تصوير مي   خوبي به   الدولي اين مورد را به   كشورهاي عضو شك و ترديدي نيست و تئوري بين

. اما وضعيت بحران اقتصادي فعلي حداقل براي كشورهاي قدرتمند اتحاديه چندان مطلوب نيست       
هاي مالي مناسبي برخوردار شوند، امـا ايـن مـساله          شايد كشورهاي ضعيف اين سازمان از حمايت

سـو نارضـايتي داخلـي را در ايـن            از يك .  داراي ابعاد متفاوتي براي كشورهاي قدرتمند خواهد بود
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وجود آورده و از سوي ديگر، نفوذ اين كشورها را در كـشورهاي ضـعيف ايـن سـازمان                  كشورها به
هاي اتحاديه اروپـا در راسـتاي مقابلـه بـا كـشورهاي                 رسد سياست   به نظر مي  . افزايش خواهد داد

روسيه، چين، هند و برزيل شكل گرفته است و در اين راستا بهترين متحـد اتحاديـه، آمريكاسـت        
در بحران عراق، كشورهاي فرانسه و آلمـان  .  هاي يكساني با دول عضو اين سازمان دارد  كه سياست

گرايي كالسيك از حمله بـه عـراق خـودداري نمودنـد و انگليـس و برخـي                     با اتخاذ رهيافت واقع  
كـاران آمريكـايي را       رهيافـت نومحافظـه     2004 كشورهاي تازه پيوسته به اتحاديـه اروپـا درسـال       

 . درپيش گرفتند
در روند صلح خاورميانه هر سه كشور اشاره شده سعي دارند از قدرت نرم خود استفاده نمـوده   

در عين حال، اروپا سـعي   .  وجود آورند و توازني را ميان رژيم صهيونيستي و حمايت آمريكا از آن به
المللـي افـزايش دهـد و         آميز اين اختالف، وزن خود را درعرصه بين وفصل مسالمت نموده تا با حل

با توجه به تحوالت مصر، تونس، يمن و بحرين، اتحاديـه           .  دست آورد رضايت كشورهاي عربي را به
همين منظـور تـالش دارد تـا بـا            به.  وفصل نمايد   اي حل   گونه  سعي دارد روند صلح خاورميانه را به  

تشكيل يك كشور فلسطيني، دشمني بالقوه جانشينان اسالمي كشورهاي بهار عربـي را بـا رژيـم           
صهيونيستي از بين ببرد؛ هرچند آمريكا اولويت سياست خارجي خود را مبارزه بـا تروريـسم قـرار        

البـي صهيونيـستي در ايـن       .  گيرد داده است و صلح خاورميانه در اولويت بعدي اين كشور قرار مي
ها مذاكره      كه با فلسطيني    در حالي )  و اغلب انگليس(ها   اروپايي.  كشور را نيز نبايد از نظر دور داشت

ترين واقعـه در تاريـخ        بحران ليبي شايد مهم   .   رسند  ها به توافقات اجرايي مي   كنند، با اسراييلي مي
اتحاديه باشد كه پس از بحران اقتصادي اروپا، اين موضوع نيز موجـب تحـوالت بـسياري در ايـن           

گرايان كالسيك را ادامه داد و از دخالـت در      در اين بحران، آلمان رهيافت واقع. سازمان خواهد شد
بار اقدام به عمليات نظامي عليـه سـرهنگ        اين امر پرهيز نمود، اما فرانسه و انگليس براي نخستين

هرچند برخي افكار عمومـي     (ـ آمريكا از اين كشور پيشي جستند      قذاقي نموده و متحدين اروپايي
هـا تـا مدتـي          دانند و حتي اروپـايي  كشورهاي عرب را دليلي براي دخالت اروپا در بحران ليبي مي

تـوان    هاي چين و روسيه را نيز نمي  البته مخالفت.  خواستار عدم دخالت آمريكا در اين بحران بودند
 :  هاي اين اقدام عبارت بود از  ويژگي. از نظر دور داشت
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 ـ براي نخستين بار يك كشور اروپايي پيشگام حمله به ليبي شد؛
) آلمـان (همراه قدرت نـرم       به)  انگليس و فرانسه(ـ براي اولين بار اتحاديه از قدرت سخت خود 

 سود برد؛
 هاي نظامي خود را نيز جهت افزايش نفوذ و پرستيژ به نمايش گذارد؛  ـ اتحاديه توانايي

عنـوان يـك بـازيگر تاثيرگـذار در تحـوالت آتـي خاورميانـه                 ـ اتحاديه همچنين خـود را بـه       
 نمود؛  معرفي

ـ اقدام عملياتي و اعمال قدرت نرم سه كشور اتحاديه در چارچوب سازمان ناتو انجام شد؛ زيرا         
 .پذيرند بسياري از كشورهاي اتحاديه هزينه چنين اقدامي را نمي

يك نكته را نيز از نظر نبايد دور داشت كه موفقيت و يا عـدم موفقيـت ايـن عمليـات بـراي                    
 .بار خواهد آورد اتحاديه تاثيراتي قابل توجه را به

هاي اتحاديه در خاورميانه، بايد به اين نكته نيز توجه داشت كـه سياسـت       با نگاهي به سياست
سياسـت خـارجي در برابـر       .  2 سياست خارجي بين اعضا؛ و .  1 :  خارجي اتحاديه اروپا دو وجه دارد

شود كه سياست خارجي اتحاديه و تصميمات آن بـا            اين مساله باعث مي  . خارج از اعضاي سازمان
آفريـن    زيرا كسب رضايت دول عضو در بـسياري از مـوارد مـشكل           .  رو گردد مشكالت فراواني روبه

اي   هـاي منطقـه       ويژه در هنگام وقوع بحران    گيري به است و پيامد چنين وضعيتي تعلل در تصميم
آيا دغدغه كشورهاي   .  ازسوي ديگر، تضاد منافع در كشورهاي عضو را نيز نبايد ناديده گرفت     .  است

هـاي كـشورهاي بـزرگ اتحاديـه            كوچك اتحاديه همچون مالت، قبرس و لوكزامبورگ با نگرانـي       
كشورهاي كوچك اتحاديه با توجـه بـه نداشـتن          . يكسان است؟ پاسخ به اين سوال مشخص است

قدرت نظامي و اقتصادي مشابه با دول بزرگ، نمي توانند داراي اهداف يكساني با ديگركـشورهاي        
 . اتحاديه باشند

اتحاديـه اروپـا در مـسايل       :  گونـه پاسـخ داد      توان به سواالت اين تحقيـق ايـن         طور كلي مي به
هايي كه حساسيت كمـتري دارد، از          مشترك ازجمله امنيت انرژي، موضوعات اقتصادي و سياست

هاي غربـي، مـذاكره و          هاي مالي، ترويج ارزش       قدرت نرم و يا ابزار قدرت نرم مانند تبليغات، كمك
گـردد؛    نمايد، اما اتحاديه در اتخاذ قدرت سخت دچار تشتت مـي   ديپلماسي چندجانبه استفاده مي
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زيرا توان كشورها متفاوت است و اتحاديه داراي يك نيروي نظامي مشترك نيست؛ گرچه اكنـون           
به ايجاد آن مبادرت نموده است، اما عاليق كشورهاي عضو به ايجـاد چنيـن سـاختاري متفـاوت              

در قدرت سخت معمـوال   .  هاي اضافي تحميلي ندارند  است و برخي كشورها تمايلي به صرف هزينه
باشند؛ هرچند كـه در جنـگ بـا عـراق             تر اتحاديه پيشگام و جلودار ديگر اعضا مي  كشورهاي قوي

كشورهاي اسپانيا و همجنين برخي كشورهاي شرق اروپا به اياالت متحده پيوسـتند امـا اهميـت         
ايـن مهـم را     .  خـورد   چـشم مـي     قدرت كشورهاي فرانسه، انگليس و آلمان در اين ميان بيشتر بـه    

 .توانيم در بحران ليبي نيز مشاهده كنيم مي
منافع ملي متفاوت كشورهاي عضو، نبود ابزار الزم براي اعمال قـدرت سـخت ماننـد نـيروي                

هـاي سياسـت خـارجي اتحاديـه            نظامي، و اجبار به اتخاذ رهيافت قدرت نرم و اقتصادي از ويژگي
سياسـت  .  نمايـد   اتحاديه براي مقابله با تهديدات نرم از واژه امنيت نرم استفاده مي    .  گردند تلقي مي

 : خارجي اتحاديه با توجه به مسايل زير بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد
ايجاد مفاهيم جديد امنيتي همچون امنيت نرم كه اتحاديه اروپـا آن را              :  ـ تغيير مفهوم امنيت
 .رود شمار مي برد، از مصاديق تغيير مفهوم امنيت به كار مي در برابر تهديدات نرم به

الملل درحال گذار به چندقطبي اسـت و كـشورهاي            نظام بين :  الملل ـ تغيير ساختار نظام بين
اي جديـدي نـيز بـه نظـام           هاي منطقه     بزرگي چون چين، روسيه و هند در حال ظهورند و قدرت 

شوند و از سوي ديگر خاورميانه در حال گذار به يك سيستم جديـد اسـت و          الملل معرفي مي بين
 .كند در چنين سيستمي اهميت حل معضل رژيم صهيونيستي بيش از بيش جلوه مي

. كنـد   بنابراين زمان و توانايي انطباق با تحـوالت در ايـن تغيـيرات نقـش مهمـي را ايفـا مـي               
همچنين از نظر نبايد دور داشت كه بحران اقتـصادي در اتحاديـه باعـث واگرايـي در تـصميمات               

توانند اتحاديـه     متخذه گرديده و از سوي ديگر رقباي جديد همچون چين، روسيه، هند و ژاپن مي 
 .گرايي هرچه بيشتر سوق دهد و روابط فراآتالنتيكي اين سازمان را بسوي هم
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