
5 

 

 

  1390سال هجدهم، شماره سوم، پاييز   ،فصلنامه مطالعات خاورميانه

 90/6/10 : تاريخ دريافت           *حسين دهشيار

 90/7/15 : تاريخ پذيرش             

 
 
 
 
 

 چكيده
ترين رويدادهاي قرن بيستم بوده است، سقوط       كه سقوط اتحاد جماهير شوروي يكي از بزرگ همچنان

مشروعيت پان عربيسم كـه     .  شود ترين حوادث هزاره سوم تلقي مي عنوان يكي از مهم پان عربيسم به
تدريج نابود شد و مرگ كساني چـون صـدام            روزگاري مانعي در راه بسط نفوذ غرب در منطقه بود، به  

. گيري ديگرباره كشورهاي بزرگ غربي  در خاورميانه و شمال آفريقا بـود     حسين و قذافي نشانه قدرت
هـاي    عنوان يكـي از هويـت       فرضيه مقاله حاضر آن است كه با از ميان رفتن قدرت پان عربيسم ـ به        

المللي و مالحظات داخلي رخ داده است، خأليـي در       ـ كه تحت تاثير الزامات بين مطرح در جهان عرب
تـر غـرب بـه رهـبري ايـاالت متحـده را               شود كه حضور و دخالت وسيع   منطقه خاورميانه ايجاد مي

 .كند پذير مي امكان

 پان عربيسم، استعمار، هويت، مشروعيت، جهان عرب: واژگان كليدي
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 مقدمه
هـاي عربـي ديگـر در اختيـار           خيابـان .  شدت متفاوت شده است   چهره سياسي جهان عرب به

آمريكا از قدرت مـانور   .  اند، نيست ها را در اختيار داشته ها نبض گرايان پان عرب كه براي دهه تحول
. اسـت   بيشتر و دغدغه كمتر در خصوص اهميت و نقش كشورهاي بزرگ در منطقه برخوردار شده

تـر در حيـات       تر و قاطع    كار عرب به رهبري عربستان سعودي، حضوري پررنگ   كشورهاي محافظه
شـود آن     سوالي كه مطـرح مـي     .  اند  دادن به ماهيت معادالت در جهان عرب را به نمايش گذاشته      

تـر آمريكـا و كـشورهاي         است كه، چه عواملي فروريزي پان عربيسم و در كنار آن، حـضور وسـيع   
كار عرب را در معادالت حاكم بر جهان عرب ممكن ساخته است؟ در پاسـخ، بايـستي بـه         محافظه

هـاي بـزرگ چيـن و روسـيه، و از             هاي آمريكا در منطقه توسط قدرت   عدم چالش جدي سياست
عرب در برآوردن انتظارات اجتماعي و ناكارآمـدي داخلـي  توجـه            سويي ديگر، ناتواني رهبران پان

المللي اين فرصت را براي آمريكا فراهم ساخته است كه توسل به قوه قهريه بـراي      شرايط بين. كرد
ديگـر، اسـتعداد فزاينـده        از سـوي  .  هزينـه بيابـد     نظر جهاني كم    حذف رهبران پان عرب را از نقطه

المللـي قـرار      عـرب در راسـتاي مالحظـات بيـن          عربيسم و رهبران پـان      داخلي براي نفي ايده پان  
 .است گرفته

 هاي بزرگ و تقارن ديدگاه به جهان عرب قدرت

شدت متفاوت در رابطـه       اي رقم خورده است كه جغرافيايي به    گونه در صحنه جهاني شرايط به
ها و سمت و سـو اعطـا          با ميزان اثرگذاري، گستره نافذ بودن، قدرت مانور، معنا بخشيدن به پديده 

در يك تـصوير كـالن، پرواضـح        .  الملل نهاده است   كردن به وقايع و حوادث، پا به عرصه روابط بين
شاهد .  سازند  ها را مطرح و مقبول مي       و سبك » ها قواره«تعداد از بازيگران  اي كم است كه مجموعه

نظير نيستيم؛ چرا كه در فرايند تاريخي تعامل ميان كشورها چنين واقعيتي بارهـا در            شرايطي كم
تـر    گـي فـزون     الملل از عمـق و كوبنـد        امروزه اما شرايط حاكم در سطح نظام بين    .  برابر بوده است

هـاي    الملـل، بـه جهـت نـوآوري         ها و منافع بازيگران برتـر نظـام بيـن           هويت.  برخوردار شده است
تر كشورها به لحاظ گسترده شـدن         آور در قلمرو فناوري ارتباطات و وابستگي هرچه فراوان   سرسام
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تقليل در تعداد الگوهـاي    .  سويي قرار گرفته است داري در سير تنيدگي ماهوي و هم منطق سرمايه
هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي و تمركـز فنـاوري بـسيار             كارآمد متعارض در حيطه

سـاز شـده اسـت كـه معـادالت            پيشرفته نظامي در هر دو سطح متعارف و كشتار جمعي، سـبب     
. الملل و روابط آنان با كشورهاي ديگـر قـرار بگـيرد      جديدي مبناي روابط كشورهاي برتر نظام بين

در قلمرو اقتصادي، كشورهاي آمريكا، چين و آلمان كنترل فراوانـي بـر تجـارت جهـاني دارنـد و                  
امروزه اصل تجـارت آزاد     .  دهند بيشترين حجم از توليد ناخالص كل گيتي را به خود اختصاص مي

نظر تمامي كـشورهاي غربـي        داري جهاني، از نقطه     دهنده سرمايه  هاي شكل عنوان يكي از مؤلفه به
هاي اقتصادي و نظامـي     مطرح و كشورهاي غيرغربي كه در مسير همتراز شدن با آمريكا در حيطه

جـايگزين ژاپـن      2010 كـشور چيـن در سـال        «در كنار آمريكـا     .  هستند، مشروعيت يافته است  
تريـن    عنوان بزرگ   عنوان دومين اقتصاد جهان شد و در همان سال اين كشور جايگاه آلمان را به     به

تـر    معناي انباشـت فـزون    اين واقعيات به 1 ».كشور صادركننده كاال در جهان به خود اختصاص داد
داري اسـت،     دهنـده سـرمايه     شود كه رفاه مبتني بر مصرف را كه منطق حيات   ثروت و سرمايه مي

اين كشورها كمترين ميزان فقر و باالترين ميزان ثروت را در مقايسه بـا كثـيري از          .  دهد شكل مي
الملـل، توانمنـدي      در سطح نظام بيـن    .  اند  ديگر كشورها در آسيا و آفريقا براي خود ترسيم ساخته   

. سـازد   ناپذير مـي   اقتصادي به ضرورت اعتبار، اشتهار، تاثيرگذاري و استقالل عمل بيشتر را اجتناب
الملل است كه ميزان نفوذ و برد او را در رابطـه بـا كـشورهاي                   در واقع، جايگاه بازيگر در نظام بين

اقتصاد، اهميتي كليدي در حيات دادن به جايگـاه بـازيگر در      .  سازد ديگر تاحد زيادي مشخص مي
 .قلمرو گيتي دارد

در قلمرو سياسي، كشورهاي آمريكا، چين، روسيه، فرانسه و انگلستان، كـه بـازيگران متمايـز                
اند كـه اعتبـار       صحنه آورده   المللي مرتبط با صلح جهاني هستند، اين ظرفيت را به هاي بين سازمان

جهـت    به.  ها و يا به حاشيه راندن آنها را تا حدود زيادي در اختيار خود داشته باشند  دادن به پديده
جايگاه ممتاز سازماني كه اين بازيگران دارند و عدم وجود دشمني موجوديتي بيـن آنـان، شـاهد                

ناپذير بودن حاكميـت ديگـر ممالـك را بـا توجـه بـه                 پذير يا تجزيه    هستيم كه آنان قادرند تجزبه 
هاي سياسي اين كـشورها،   توانمندي.  كنند هاي متداول، تعيين زني معادالت حاكم بين خود و چانه



 

 

8 

  1390سال هجدهم، شماره سوم، پاييز   ،فصلنامه مطالعات خاورميانه

. اي كـاهش دهنـد     طور فزاينده تبع امكان اين را داده است كه استقالل عمل كشورهاي ديگر را به به
روي،   و به همين   2 هاي ديرپا از ميان رفته است كشي الملل عوض شده و خط امروزه ماهيت نظام بين

اند كـه عمـال       اين بازيگران با تفاهم بيشتر و هزينه كمتر به بازتعريف منافع و نيازهاي خود پرداخته      
 .معناي ايجاد هزينه بيشتر براي ديگر كشورها در رابطه با استقالل عمل و قدرت مانور است به

در قلمرو فرهنگي، كشورهاي آمريكا، فرانسه و انگلستان در كنـار چنـد كـشور ديگـر غربـي،               
ظرفيت گسترده و بااليي را در معنا دادن به واقعيات، تمايز دادن اقـدامات انـساني و غيرانـساني و        

شـيوه زيـست، ماهيـت هويـت و         .  انـد   صحنه آورده  ها، به عقالني و غيرعقالني معرفي كردن پديده
تعاريف مفهومي مردم در بسياري از جوامع غيرغربي، فاقد هرگونه سـنخيتي بـا حيـات فرهنگـي         

هـر زمـان ايـن      .  الملل اسـت    هاي بين هاي مورد نظر سازمان مستقر در كشورهاي غربي و يا ارزش
كنـد كـه پديـده، سـاختار و يـا             بازيگران برتر به توافق برسند كه منافع و نيازهاي آنان ايجاب مي   

هـاي    بخـش سـازمان     اي به چالش گرفته و حذف شود، زرادخانه فرهنگي غرب كه حيات   مجموعه
هاي كشورهاي بـزرگ   مشي آيد و به ايفاي نقش در راستاي خط الملل نيز هست، به صحنه مي بين

ها و تعاريـف      يافته فرهنگي، به ضرورت، بازيگران، ايده    توانمندي و مقبوليت سازمان.  پردازد قرار مي
شـود كـه اسـتقالل عمـل بـسياري از بـازيگران               اين در عمل سبب مي.  آورد وجود مي مرجع را به

آنچـه بـر جهـان      .  المللي تقليـل يابـد     ها و معادالت بين زني كاهش يابد و قدرت مانور آنان در چانه
 3 گـردد؟   كنند واقعيت چگونه تصوير مي      ها تعريف مي   ها هستند؛ چرا كه ايده كند ايده حكومت مي

هـاي فرامليـتي و       هاي در اختيار كه طيف وسيعي از رسـانه        كشورهاي غربي با استفاده از سازوكار
گيرد، از اين ظرفيت بسيار باالي فرهنگي برخوردار هستند كـه            المللي را در برمي هاي بين سازمان

 .اندازها باشند دهنده چشم ها و رفتارها و جهت معنابخش پديده
در قلمرو نظـامي، كـشورهاي آمريكـا، چيـن، روسـيه، فرانـسه و انگلـستان از حجـم رزمـي                      

ايـن بـازيگران بـا تكيـه بـر فنـاوري            .  غيرمتقارن در مقايسه با كشورهاي ديگر برخوردار هـستند        
هـاي    هـاي متفـاوت و بـه مقيـاس          هاي وسيع انساني و ادواتي به ميزان   پيشرفته نظامي و ظرفيت

مختلف، قادرند به ماجراجويي نظامي دست بزنند بدون اينكه هراسي از ضربه متقابـل و متناسـب      
را   2010 هاي نظامي جهـان در سـال        درصد كل هزينه 60 اين كشورها بيش از .  به خود راه دهند
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اين حجم از قدرت نظامي، در صورت وجود همـاهنگي و توافـق در               .  به خود اختصاص داده بودند 
گيري در خصوص تداوم يا       مشي خاص بين آنان، بدين معناست كه عمال تصميم   رابطه با يك خط

توانمندي وسيع نظامي اين تعـداد محـدود از      .  اختيار آنان است عدم بقاي هر رژيم يا حكومتي در
تري را براي ناديـده انگاشـتن منـافع و حقـوق ديگـر                ضرورت استقالل عمل گسترده     بازيگران، به

اي را بـراي      كشورها براي آنان فراهم كرده است، از سوي ديگـر، مـصونيت تقريبـا بـدون خدشـه           
سهم آمريكا از كل مخـارج نظـامي جهـان        .  اعتنايي به اصول حقوقي و انساني حيات داده است بي

 4 .درصد است 3/6 درصد و روسيه 3/6 درصد، فرانسه 3/7 درصد، انگلستان  7/3 درصد، چين 42/8 
هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي، جدا از اينكه توافق و اتفـاق نظـر             در رابطه با حيطه
هاي مطرح شده وجود داشته باشد، با توجه به حوادث حادث شـده در دوران        در خصوص شاخص

آنچـه در ايـن مقطـع       .  كنـد   بعد از پايان نظام دوقطبي جايگاه متمايز آمريكا برجـسته جلـوه مـي     
باشد كـه بـا وجـود عـدم تقـارن قـدرت             تاريخي از ويژگي خاصي برخوردار است، اين واقعيت مي

آمريكـا بـا وجـود آنكـه حجـم          .  الملل درگير سياست توازن نگشته است   كشورهاي برتر، نظام بين
وسيعي از توان نظامي را به صحنه آورده است و با درنظـر گـرفتن اينكـه بـاالترين مـيزان توليـد            

ويژه روسيه و چين احـساس    ناخالص ملي جهاني را در اختيار دارد، براي كشورهاي مطرح ديگر به
هاي نظامي آمريكا را به چالـش      برخالف دوران جنگ سرد، روسيه فعاليت. خطر ايجاد نكرده است

تفـاوتي را     جدي نگرفته و كشور چين نيز عمال در خصوص عملكردهاي تهاجمي آمريكا نوعي بـي 
هميشه صحبت از اين بوده كه مشكل ايجاد و حفظ نظم، همانا عدم تقـارن       .  در پيش گرفته است

آيد، اين نكته است كه نظمي كه امروزه برقرار اسـت و در          چشم مي قدرت است، اما آنچه امروزه به
هيچ وجه با تخطئـه       شود، به   بطن آن منافع و نيازهاي آمريكا بيش از كشورهاي ديگري تأمين مي  

براي اينكه نظم با وجـود عـدم تقـارن قـدرت            .  شود  كشورهايي از قبيل چين و روسيه مواجه نمي
وجود آيد، ضروري است اين آگاهي وجود داشته باشد كه چطور قدرت را بـه اقتـدار در سـطح                به

آمريكا امروزه در موقعيتي قرار گرفته و به اين ظرفيت دسـت يافتـه             5 .المللي تبديل كرد نظام بين
است سياست تهاجمي را در قلمرو سياست خارجي انتخاب كند، بدون آنكه كشورهاي برتر ديگـر      

بيشترين مداخله نظامـي    .  خصوص چين و روسيه اقدامي در جهت توقف اين بازيگر انجام دهند     به
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ترين رفتار اين كشور در خاورميانه، حضور گسترده آمريكا در افغانستان است كـه قـدرت     تهاجميو 
مرز يعني كشور چين را نگران نساخته و تالشي براي مقابله با حضور سربازان آمريكايي و           بزرگ هم

طور ملمـوس بـه       گونه اقدامي را به     دولت روسيه نيز هيچ .  وجود نيامده است ناتو در مرزهاي چين به
ترين كـشور     ترين متحدان و بزرگ    صحنه نياورد تا مانع حمله نظامي آمريكا به عراق، يكي از نزديك

كشورهاي چين و روسيه از     .  خريدار تسليحات از اتحاد جماهير شوروي سابق در جهان عرب، بشود    
. عمـل نياوردنـد     تصويب قطعنامه شوراي امنيت براي باز كردن راه حمله نظامي به ليبي ممانعت به       

گونه اقدامي در جهت تصويب قطعنامه از طـرف شـوراي امنيـت عليـه متحـد آمريكـا              اين دو هيچ
دو كشور همچنين بـا عملكـرد دولـت         .  صالح كه به كشتار مردم دست زد، انجام ندادند    ...  عبدا علي

ايـن بـه    .  انـد   بحرين، متحد آمريكا، در سركوب مسلحانه اكثريت مردم  عمالً مخالفت جدي نكـرده    
هـا و حـوادث را        دهد كه آمريكا توانسته است تفسيرهاي موردنظر خـود از پديـده            وضوح نشان مي

 .هاي برتر را مستقيما و يا به طور ضمني به دست آورد مشروعيت بخشد و پذيرش قدرت

 پذيري منطقه خاورميانه عربي سويي كشورهاي بزرگ و آسيب تشديد هم

در اين محيط آنچه از شفافيت و برجستگي فزاينـده برخـوردار            .  دنياي متفاوتي در برابر داريم 
هـاي غربـي در پيگـيري         است، وجود قدرت مانور و استقالل عمـل وسـيع آنهـا و ديگـر قـدرت                 

. خـصوص در خاورميانـه عربـي اسـت          هاي تهاجمي نظامي عليه كشورهاي متعـارض بـه      سياست
الملل، سياست نانوشته دست باز بازيگران در منطقه نفـوذ را كـه سـابقه                  كشورهاي برتر نظام بين

كـشورهاي چيـن و روسـيه       .  كننـد   تر از گذشته، دنبال مـي       سابقه  تاريخي دارد، حتي با شدتي بي 
الملـل بـراي آمريكـا و ديگـر كـشورها در              اي را كه نظام بيـن       هاي فزاينده   علل متفاوت، فرصت   به

از سـويي   .  گيرنـد   اند و آن را به چالش جدي نمـي          خاورميانه عربي فراهم آورده است، پذيرا گشته 
هايي را    اي در صحنه جهاني برخوردار هستند، محدوديت       ديگر، اين بازيگران كه از جايگاه برجسته

الملل براي آمريكا و ديگر كشورها در راه رسيدن به اهدافش فراهم آورده است، عليـه         كه نظام بين
برنـد تـا     زني بهره مي عنوان ژتون چانه ها به دهند، بلكه از اين محدوديت آنها مورد استفاده قرار نمي

آمريكا در قلمرو سياست خود در رابطه بـا كـشورهاي           .  بيشترين منفعت را براي خود فراهم آورند  
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روي آورده كـه متكـي بـه        »  آمـيز يـا سـازنده       تـداخل صـلح   «بزرگ چين و روسيه به رهيافـت        
اين بازيگران، درگير مبادله منـابع ديگـر كـشورها بـا يكديگـر                6 .است»  هاي مثبت مبادله شكل«

كنـد ايـن      نظير نيست، اما آنچه آن را از گذشته متمايز مي   مشي اي نوين و بي چنين خط.  هستند
نظمي كـه در بطـن آن كـشورهاي         .  گيرد  آميز و دور از تهديد انجام مي   است كه در بستري تفاهم

آمـيز بـه بـده و بـستان و تقـسيم جهـان بـه حـوزه نفـوذ                       الملل به شكل مسالمت   برتر نظام بين
منـابع كـشمكش و رقابـت       «هاي اين نظم آن است كه   از ويژگي.  اند، ماهيتي ليبرال دارد پرداخته

شدت كاهش يافته كـه   ، به»الملل است طلب نظام بين راهبردي كه برخاسته از ماهيت هرج و مرج
 .است» امنيت به هم پيچيده«موسوم به 

الملل در راسـتاي تحقـق اهـداف جهـاني خـود، بـه ايـن نتيجـه                     كشورهاي مطرح نظام بين  
هـدف رقابـت، حـذف ديگـر        .  ترين شيوه، همانا تفاهم در عين رقابـت اسـت    اند كه مطلوب رسيده

دست آمده از منابع متعلق به كـشورهاي مـستقر در           بازيگران نيست، بلكه حداكثر نمودن سهم به
از ميان رفتن تعارضات ايدئولوژيك كه در چارچوب آن بازيگران برتر بـر اسـاس     .  آفريقا و آسياست

ساز اين شده اسـت كـه كـشورهاي           نگريستند، سبب   جمع جبري صفر به روابط مي   منطق حاصل
چنيـن  .  جمع جبري مضاعف كيفيت تعامالت را حيات دهنـد        مطرح نظام بر اساس منطق حاصل

شـدت كـاهش و بـه         ها و اهداف بـه  هاي مترتب بر تحقق سياست شود كه هزينه نگرشي باعث مي
الملـل را     نظم مستقر، منافع تمامي بازيگران برتـر سيـستم بيـن         .  ها افزايش يابد همان نسبت بهره

اين امر باعث تعارض بين اين بـازيگران    . مندي متفاوت است كند، هرچند كه ميزان بهره تأمين مي
اين بازيگران راهبردهاي متفـاوتي را دنبـال      .  شود؛ چرا كه جايگاه و مرتبت آنان همتراز نيست نمي
 .يابند سو با نيازها و منافع خود مي كنند، اما همگي آنان نظم حاكم را هم مي

. كردن جغرافياي ارزشي خاورميانه عربي قرار داده اسـت     آمريكا سياست كالن خود را دگرگون
در اين مسير ضرورت اساسي اسـت كـه هـر دو ايـده پـان عربيـسم و پـان اسالميـسم جايگـاه                         

در رابطه با پـان عربيـسم       .  هاي حاكم در منطقه را از دست بدهند و به حاشيه رانده شوند   گفتمان
چين تمام توجه خود را متوجه ارتقاي جايگاه اقتـصادي از           .  عمال اين ضرورت به ثمر رسيده است

گـيري چنيـن      شرايط اساسي براي پـي   .  طريق تداوم رشد سريع مبتني بر صادرات قرار داده است
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خصوص آمريكـا     هاي اقتصادي به    سياستي، وجود ثبات و آرامش در روابط اين كشور با ديگر قطب
ترين حادثـه     عنوان بزرگ   گراي كشور از آن به  دنبال آنچه رهبران ملي روسيه به. و اتحاديه اروپاست

دسـت    كننده در قاره اروپا و به      كنند، تنها خواهان ايفاي نقش تعيين ژئوپليتيك عصر جديد ياد مي
بـازار آمريكـا    .  آوردن احترام بازيگران مطرح در مورد امنيـت روسـيه در مرزهـاي جنوبـي اسـت                 

. گـذاران در آن كـشور اسـت         ترين سـرمايه    ترين مقصد صادرات چين است، و يكي از بزرگ    بزرگ
كنـد، بلكـه آن را        آمريكا ارتقاي جايگاه اقتـصادي چيـن را خطـري بـراي خـود محـسوب نمـي                 

تبع آن پايبنـدي ايـن كـشور بـه حفـظ نظـم                داري جهاني و به   شدن چين در نظام سرمايه تنيده
هاي روسيه، خواسـت اوكـراين و گرجـستان        آمريكا با توجه به دغدغه.  داند داري بازاري مي سرمايه

هاي   هاي امنيتي خود قرار نداده است و از روانه شدن تانك        براي پيوستن به ناتو را در رأس اولويت
 .عمل نياورد هاي تفليس ممانعت به روسي تا دروازه

آمريكا با در اختيار قرار دادن بازار مصرف خود به چين، نقش مهمي در تبديل اين كـشور بـه         
داري مشروعيت بخشيده و هدفـش    چين به نظام سرمايه.  كند يك تحول بزرگ اقتصادي بازي مي

تريـن    روسيه كـه يكـي از بـزرگ       .  حذف اين سيستم نيست، بلكه ارتقاء جايگاه در اين نظام است       
صادركنندگان گاز و نفت به جهان غرب است، بقا و رفاه خود را در گرو سـالمت اقتـصادي در دو            

يابد و حفظ نظم ليبرال را براي ايجاد محيـط امـن در راسـتاي صـدور منابـع            سوي آتالنتيك مي
اند كـه     داري جهاني تنيده شده   ها بيش از آن در سيستم سرمايه روس.  يابد انرژي خود ضروري مي

. خواهان استفاده از قدرت عظيم نظامي خود بـراي محـدود كـردن قـدرت مـانور آمريكـا باشـند             
گرايـان    هـاي ملـي     همين روي، آمريكا نگاهي بسيار منعطف به روسيه دارد و نسبت بـه دغدغـه    به

ترين آن موافقت با دنبال نكردن سياست استقرار         رهبران روسي بسيار حساس است كه شايد مهم
 .سپر دفاع ضدموشكي در شرق اروپا از نزديكي مرزهاي روسيه باشد

و نظـم مـستقر را در           داري را پذيرفته    الملل، منطق اقتصاد سرمايه     كشورهاي مطرح نظام بين 
اند؛ هرچند اين آگاهي وجود دارد كه ماهيت اين نظـام ليـبرال               راستاي منافع خود تشخيص داده
شويم چـرا آمريكـا       با توجه به اين واقعيات است كه متوجه مي    .  بوده و آمريكا موتور اين نظم است

دنبال پايان جنگ سرد، مركز ثقـل سياسـت خـود را خاورميانـه عربـي قـرار داده اسـت و در                          به
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باشـد،    هاي اصلي آن استفاده از تهاجم نظامي مي         چارچوب يك سياست تهاجمي كه يكي از اهرم
كشورهاي مطرح نظـام  .  خواهان بسط نفوذ و نهادينه ساختن حضور ارزشي و ساختاري خود است

يابنـد و     گري آمريكا در اين منطقـه را در تعـارض بـا منـافع خـود نمـي               الملل، تشديد نظامي بين
گسترش نفوذ آمريكا حتي با استفاده از تهاجم نظامي را در اين منطقه خطري براي جايگـاه و يـا          

اين كشورها در شرايط كنوني بر اين بـاور هـستند كـه            .  بينند اي يا جهاني خود نمي منافع منطقه
يك چنيـن محيـط ذهـني و روانـي در             8 .شمول هستند هاي واقعي و فراخور آمريكا جهان دغدغه

الملـل اسـت، آمريكـا و         بخش محيط عملياتي كشورهاي مطرح نظام بين     صحنه جهاني كه حيات
هاي اسـتعماري سـابق را در موقعيـت بـسيار مطلوبـي قـرار داده اسـت كـه بـا كمتريـن                          قدرت
هاي   كارگيري شيوه   هايي از قبيل روسيه و چين، به      مشغولي و نگراني از واكنش خصمانه قدرت دل

هـاي مخـالف در       هـا و رژيـم      نظامي را در صورت لزوم براي بسط نفوذ و از ميان بردن افراد، گـروه  
بيش از هـر منطقـه ديگـر          9 »هاي پيشتاز   عصر صلح قدرت  «.  منطقه خاورميانه عربي دنبال كنند

طـي دو دهـه بعـد از سـقوط نظـام            .  كليدي جهان در خاورميانه عربي پيامد در برداشـته اسـت           
وسيله نيروهاي آمريكايي و اروپايـي   كارگيري خشونت به ترين تحول مبتني بر به ايدئولوژيك، فزون

آمريكـا  .  ثباتي در اين جغرافيا به صحنه آمـده اسـت           بيشترين ميزان بي  .  در اين منطقه بوده است
هاي خود را در منطقـه خاورميانـه          درصدد است كه حداكثر بهره را از اين عصر صلح ببرد و برنامه   

هـاي    از يك سو، اين كشور و كشورهاي اروپايي خواهان آن هستند كه حـساب          .  عربي پياده سازد
هاي فراواني را براي آمريكـا     در عصر نظام دوقطبي، رهبران پان عرب هزينه.  قديمي را تسويه كنند

و بعضي از كشورها در منطقه و صحنه جهاني رقم زدند كه اين كشورها به لحاظ شرايط جهاني و         
از سوي ديگر، آمريكا متوجه اسـت بـراي بـسط نفـوذ و              .  اي قادر به مبارزه و مقابله نبودند     منطقه

با توجه به اينكـه كـشورهاي       .  نهادينه ساختن حضور در اين منطقه مواجه با مبارزان ارزشي است    
اند، پرواضح است كـه ايـن كـشور از           الملل دست آمريكا را در اين منطقه باز گذاشته برتر نظام بين

هـاي متعـارض منطقـه ابايـي          توسل به قدرت نظامي براي به زانو درآوردن مبارزان ارزشي و رژيم  
چـالش كـشيدن نيروهـاي        خواهد شاهد شرايطي باشد كه تالش براي به         آمريكا مي.  نداشته باشد

پايان جنگ سـرد      10 .خواهد قلدر محله باشد     اي برخوردار نباشد؛ چرا كه مي   نظامي آمريكا از آينده
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تريـن    شرايطي را كه آمريكا خواهان آن بوده، براي اين كشور فراهم كـرده اسـت تـا در راهـبردي          
منطقه؛ يعني خاورميانه عربي، تالش بـراي حـضور هميـشگي، دايمـي، نافـذ و بـدون چـالش را                

 .صحنه آورد به

 پان عربيسم و عدم توازن اجتماعي

درهم فروريزي امپراتوري عثماني، ورود بالمنازع بازيگران مطرح غربي در آن مقطع تاريخي را      
تـر حـضور، بـازيگران        هزينـه   در جهت استقرار هرچه كارآمـدتر و كـم        .  به منطقه سهولت بخشيد   

استعمارپيشه به ائتالف با نيروهاي سنتي اقتصادي و از سويي ديگر، به مبارزه با نيروهـاي ارزشـي     
دنبال استقالل سرزميني بودند، به دو گروه متمايـز       محور كه به بازيگران ارزش. متعارض برخاستند

هاي مذهبي را مبناي ارزيـابي خـود از شـرايط             ها ارزش   اي از اين گروه   مجموعه.  شدند تقسيم مي
اينـان هويـتي را بـه       .  قرار دادند و در چارچوب آن به تعريف خود و نفي حضور بيگانگان پرداختند 

اي   مجموعه.  الشعاع مفاهيم مذهبي بود     بخش آن تحت    هاي حيات  شدت مؤلفه صحنه آوردند كه به
هاي مذهبي كه با تكيه بـر ايـدئولوژي بومـي مبـارزه را حيـات            ها، برخالف گروه ديگر از اين گروه

ترين و كارآمـدترين چـارچوب بـراي مبـارزه و             گرايي را مناسب    وري از ايدئولوژي ملي     دادند، بهره
گرايي را كه يكـي از پيامـدهاي انقـالب فرانـسه بـود و             اينان ملي.  كسب استقالل تشخيص دادند

تريـن    كار گرفته شد، مناسـب  توسط سياستمداران و رهبران براي يكپارچه كردن و انسجام ملي به
امپرياليـسم را از روح خـود       «ابزار براي بسيج اجتماعي و استعمارستيزي تشخيص دادنـد؛ اينكـه     

گرايـان عـرب       از ديد ملي   11 »كنند، گران سرزمين شما را ترك مي دنبال آن سلطه خارج كنيد و به
هـاي غـرب بـه خـروج          ها در جهت توسل به خشونت براي مجاب كردن قدرت  براي تحريك توده

 .كافي نبود
هاي عربـي را      جنگ جهاني اول و دوم، بسترساز كسب استقالل شدند؛ استعمارگران سرزمين      

هـاي    المللـي و قيـام      به اين دليل ترك نكردند كه مردم عوض شدند، بلكه به ضرورت الزامات بين       
شـود    اگر مردم عوض شوند، حس غرور و اقتدار ايجاد مي      .  داخلي آن را گريزناپذير تشخيص دادند

شـود؛ ايـن امـر بـه جهـت اينكـه فرآينـدي                و به تبع، آن حقارت استعمارگر در ذهن ايجاد مـي           
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كننده در كسب     المللي هم همسو با آن نبود، عامل تعيين     است و در عين حال شرايط بين طوالني
بـه  .  گرايي عرب محور توانمندي هنجاري براي مبارزه را شكل داد       ملي.  شد استقالل محسوب نمي

كنـد، از نظـر       جهت اينكه پان عربيسم بر حيات يافتن دولـت مـدرن و بوروكراتيـك تاكيـد مـي                
هـاي عـرب،      بـا توجـه بـه سـطح توسـعه در سـرزمين            .  دار غـرب اسـت     شدت وام ايدئولوژيكي به

بـراي ايجـاد كنـترل اجتمـاعي،        .  دهي سياسي پس از استقالل در اطراف افراد ميسر شـد     سازمان
اي از قوانيـن    اين بدان معناست كه مجموعه.  ضروري است كه ساختارها و نهادها مشروعيت بيابند

دهـي    بايد باشد تا هم از نظر شناختي و هم از جنبه هنجاري، رفتارهاي حكام و مـردم را سـامان              
هـاي معنـوي و منـابع مـادي اسـت، بنابرايـن               مشروعيت ساختار قدرت برخاسته از مؤلفه     .  نمايد
بعـد از اسـتقالل در بـسياري از         .  مداري نيازمند دو ويژگي انحصار زور و انحصار اقتدار است         دولت

هاي سازماني و قـانوني انحـصار قـدرت قهريـه،             ضرورت وجود شاخص    هاي مستعمره، به    سرزمين
انحصار استفاده  «.  طور مستقيم يا غيرمستقيم اراده جامعه را در اختيار گرفتند    تشكيالت نظامي به

هاي تحـت كنـترل       دولت  12 ».مداري است   هاي دولت   مشروع از زور فيزيكي در سرزمين از ويژگي
نظاميان در كنار در اختيار داشتن انحصار زور، توجه را معطوف به انحصار اقتدار نمودند و در ايـن             

هـاي    كنـترل اهـرم   .  راستا بود كه پان عربيسم به منطق ارزشي جامعه و ريشه سياسي تبديل شد    
هاي جهان عرب همانند مصر، سوريه، عراق و ليبي بـه          وسيله رهبران نظامي كه در قطب قدرت به

كارگيري زور را در اختيـار حكومـت قـرار داد و از سـوي ديگـر،                  صحنه آمد، از يك سو انحصار به
رهبران اين ممالك با توجه به اينكه اكثر جمعيت عـرب در       .  انحصار اقتدار براي حكومت مهيا كرد

گرايي عربـي را كـامالً        توسل به ملي    13 واقع مردم، بيشتر متعلق به يك گروه قومي خاص هستند،  
 .متناسب با نيازهاي خود يافتند

هـاي    دنبال آن پايان جنگ اول، اين فرصت را براي قـدرت     از بين رفتن امپراتوري عثماني و به
اروپايي فراهم آورد كه منطقه را در چـارچوب نيازهـاي خـود بـر اسـاس تقـسيمات جغرافيايـي                   

ـ اينكه با قيام عليه عثماني آنان        اروپاييان برخالق قولي كه به رهبران عرب داده بودند.  دهند شكل
. گـيري پرداختنـد     ـ خود به تصميم     نقشي در شكل دادن به دوران پس از عثماني نخواهند داشت

وسيله فرانسه از سوريه كه حكومت تـشكيل داده بـود، بـيرون              به 1920 ملك فيصل اول در سال 
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آنچه موسوم بـه گنـاه اوليـه اسـت؛          :  رانده شد؛ اين امر نارضايتي در بين نخبگان عرب را دامن زد   
هايي كه در رابطه با تشويق نخبگان عـرب بـراي بـه زيـر         يعني عدم تعهد كشورهاي غربي به قول

گـير و پردامنـه       تصور گناه اوليـه غـرب در خاورميانـه تقريبـاً همـه          «.  كشيدن عثماني داده بودند
سـازي و     هاي استعماري، فرايند دولـت      دنبال پايان جنگ دوم و اضمحالل قدرت  به 14 ».است بوده
هويت بـه صـحنه آمـده در فرآينـد          .  سازي در جهان عرب به شدت متأثر از اين واقعيت شد         ملت
سازي ماهيت پان عرب يافت؛ چراكه هم نياز رهبران سياسي را تـامين، و هـم               سازي و ملت دولت

هـاي    از زمان پايان جنگ دوم و تالش براي استقرار، دولت       .  كرد ها را تغذيه مي نيازهاي رواني توده
هـاي متعـدد      محققـاً، هويـت   .  گرايـي قوميـت محـور بودنـد         عربي به شدت متاثر و آكنده از ملي      
توان صحبت از تفسيرهاي متفاوت و متعـدد          در كنار آن مي   .  خاورميانه عربي وجود داشته و دارند

المللـي نيـز      اي، و بيـن     در ضـمن شـرايط داخلـي، منطقـه        .  آورنـد   ها به صحنه مي     كرد كه هويت
مراتـب نيـز      ها داراي سلسله هويت. آورد هاي خود را در رابطه با هويت مطلوب به صحنه مي اولويت

هـا بـا توجـه بـه شـرايط            يابد و ديگر هويت     ها محوريت مي    هستند؛ به اين معنا كه يكي از هويت  
 .كنند كننده را بازي مي ماهيت فعال

هـا در راسـتاي       براي بسيج توده .  است)  ايدئولوژيك(سازي نياز وافر به منابع ارزشي  براي دولت
الزامات سياسي، اقتـصادي    .  اهداف ساختار قدرت، تكيه به اين منابع از الزام حياتي برخوردار است       

، سبب شد كه بـستر  )تجربه استعماري(مشترك، فرهنگ، مذهب، زبان و حافظه تاريخي مشترك 
پان عربيسم نقش يك    .  مساعد براي به صحنه آمدن هويت متكي به قوميت در منطقه حيات يابد     

از يك سو اين فرصت را در اختيـار رهـبران سياسـي در كـشورهاي            .  شمشير دوتيغه را بازي كرد
و در عين حال، اين امكان را ايجاد كـرد تـا در      15 عرب قرار داد تا به استحكام جايگاه خود بپردازند

خصوص در رابطه با غـرب اقـدام          امور كشورهاي ديگر عرب كه در راستاي الزامات پان عربيسم به    
 .پان عربيسم به شدت دولت محور است 16 .كردند، مداخله كند نمي

شدت ضـدغربي را همـراه دارد ــ البتـه در چـارچوب                هاي به   مايه  گرايي پان عرب كه بن   ملي
گرايي را به دنبال انقالب فرانـسه بـه جهـان معرفـي           معيارهاي كنوني حاكم بر غرب كه خود ملي

: هـاي مـشروعيت سياسـي مـدرن عبارتنـد از           محك«.  هاي مدرن است ـ در تعارض با ارزش كرد
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اما با توجه به سطح توسعه در كـشورهاي           17 ،»هاي آزادي، برابري، حقوق بشر و دموكراسي   ارزش
گرايـي عـرب      دنبال استقالل يافتن اين ممالك، گريزي جز توسل به ايـده ملـي      عرب خاورميانه به

انحـصاراً داللـت بـر وجـود        «اگر بپـذيريم كـه دولـت        . براي مديريت جامعه از سوي رهبران نبود
 18 ،»سـازد   و ملت وجود يك وابستگي فرهنگي و سياسي را برجـسته مـي        ... نهادهاي عمومي دارد

شويم كه صاحبان قدرت به كارآمدترين ارزش در راستاي تحكيم بنيادهاي سياسـي و             متوجه مي
بـرخالف  .  هاي مستقر در جامعـه بـود        پان عربيسم يكي از هويت    .  ايجاد جبهه ضدغربي پرداختند 

هـاي غربـي داشـتند،        هاي پادشاهي كه براي حفظ خود نيـاز مـبرم بـه حمايـت دولـت           حكومت
» دولت ارضي «گرفته در جهان عرب به دنبال استقالل، متوجه بودند كه تنها     هاي شكل جمهوري

هاي سلطنتي اكتفا كند، اما نيازهاي آنان را برآورده نخواهـد        بودن هرچند ممكن است براي دولت
، از بعد اقتـصادي    »بوروكراتيزه«عنوان يك فرآيند، از نظر سياسي جامعه را  سازي به دولت.  ساخت

در چـارچوب     19 .كند  را متمركز مي  »  كاگيري زور   به«را افزايش و از بعد نظامي  »  منابع درآمدي«
هايي كـه از      يك دولت ارضي، اين فرايند هرچند در يك ميزان محدود جوابگو است، اما براي رژيم    

دليـل    به.  توانست باشد   اند، جوابگو نمي  بطن كودتاها و يا انقالب پا به عرصه در جهان عرب گذاشته
با توجه به   .  هاي به قدرت رسيده به حافظه تاريخي جامعه مراجعه كردند       اين واقعيات بود كه رژيم
هـايي كـه بـه        هاي عربي، با توجه به اينكه استعمارگران غربي بـه قـول        تجربه استعماري سرزمين

رهبران سنتي در رابطه با چالش اقتدار عثماني داده بودند، پايبند نـشدند و بـا وقـوف بـه حـس                    
تحقيري كه در بين مردم عوام و روشنفكر نسبت به غرب وجـود داشـت، كـامالً محـرز بـود كـه               

از دل كودتاهـا و     .  تـوان متـصور شـد       اي بين منافع جامعه و صاحبان قدرت را مي تنيدگي فزاينده
هاي وابسته به غرب را سرنگون كرده بودند و          ها، كساني به قدرت رسيده بودند كه حكومت انقالب

هميـن روي، بـه       بـه .  گرايي عربـي نداشـتند     در نتيجه براي استحكام جايگاه گريزي جز بسط ملي
هـاي    شدت معطوف به اجتماع گشتند؛ چرا كه الزامات حكومـتي را كـامالً منطبـق بـا خواسـت                  

شايد بتوان گفت در جهان عرب، اين يكي از نوادر مواقعي بوده است كه اجتمـاع       .  اجتماعي يافتند
ناصـر، قـذافي، اسـد و       (و حكومت وابستگي متقابل را تجربه كردند، پس اينكه رهبران پان عـرب       

هميشه تاكيد داشتند بر اينكه پان عربيسم از پايين به بـاال جريـان يافـت، كـامالً                  )  صدام حسين
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هاي   و به همين جهت بود كه دولت     20 »ها برخاست پان عربيسم از خيابان«.  كند منطقي جلوه مي
ايـن  .  هـراس داشـتند   »  هـاي عـرب     خيابان«كار در منطقه، هميشه از     هاي محافظه غربي و دولت

پان عربيسم يك نيروي احساسي فراملي بـود كـه از        .  ها تحت كنترل رهبران پان عرب بود خيابان
سـتيز    همين روي، رهبران نظامي كه نماد اقتدار غـرب        وجاهت فراوان در جوامع برخوردار بود و به

مـردم جهـان عـرب را تـداوم         .  ستيز اعتبار زيادي داشتند     بودند، در كسوت قهرمانان عرب و غرب   
 21 .سازد هاي به ارث رسيده و خاطرات تاريخي به هم نزديك مي خصيصه

ايـن  .  ها را در اختيار داشتند، اما اين حاكميت كامالً غـيرمتوازن بـود        رهبران پان عرب خيابان
عنـوان گفتمـان حـاكم در جوامـع عربـي             عدم توازن بود كه در نهايت سقوط پان عربيسم را بـه            

پذيـر    عنوان پرچمدار جهـان غـرب را امكـان          تر آمريكا به    دنبال آن، حضور وسيع  همراه آورد و به به
هاي ناصر، صدام حسين، اسد و قذافي تا زمان سقوط اتحاد جماهير شـوروي، خـود را               رژيم.  نمود

ها حـضور     بخش حس تحقير ايجاد شده در طول سال        هاي ضدغربي خويش، كه التيام در سياست
اما روي ديگر سكه ايـن بـود       .  مستقيم و غيرمستقيم كشورهاي غربي بود، كامالً راسخ نشان دادند

كه، اينان به شدت به استفاده از سالح خفقان براي جلوگـيري از ايفـاي نقـش سياسـي توسـط                      
از يـك سـو، نيازهـاي احساسـي         .  هاي راهبردي تاريخي و مورد توجه مردم، متوسل شـدند          گروه

خصوص مخالفـت بـا آمريكـا بـرآورده سـاختند، و از              ستيزي و به جامعه را با توسل به سالح غرب
هـاي راهـبردي     سوي ديگر، نيازهاي اجتماعي مردم را كه همانا ايفاي نقش سياسي از طريق گروه

هـاي پـان      اين عدم توازن در جامعه، با توجه به ناكارآمـدي حكومـت          .  تارخي بود، سركوب كردند
دليـل ناكارآمـدي سـاختارهاي بوروكراتيـك،          عرب در از بين بردن فقر اقتصادي و ايجاد رفـاه بـه     

اسـتقالل، كارآمـدي و     «هـا سـه مؤلفـه         هـاي قـدرت رژيـم       شـاخص .  شـد   پيوسته تقويـت مـي    
هاي سياسي  در ايجاد رفاه، و از دسـت دادن    با توجه به ناكارآمدي سيستم.  هستند 22 »مشروعيت

هاي راهبردي داراي جايگاه در تاريخ مـردم جهـان عـرب،              خاطر سركوب گروه   مشروعيت اوليه به
المللي قـادر بودنـد        ستيزي در يك فضاي دوقطبي بين    هاي پان عرب تنها با تكيه بر غرب حكومت

هاي عرب از كنـترل رهـبران         تدريج خيابان   به.  به حضور و تداوم خود در صحنه قدرت ادامه دهند 
گيري بين اين رهـبران       هاي آغازين قدرت    اي كه در سال    يافته پان عرب خارج شد و رابطه سازمان
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هرچه اين نقصان شديدتر شد، به همان نـسبت هـم           .  و جامعه وجود داشت، به نقصان گرفتار شد
هـا تـضعيف گـشتند،        ها افزايش يافت و به همان نسبت كه اين رژيـم         خفقان و سركوب اين رژيم

دست آوردنـد و در بدنـه         هاي راهبردي مخالف آنان، در اجتماع اعتبار و جايگاه معتبرتري به        گروه
زمانـي  .  چشم آمدند   ها به   عنوان يك گزينه مطلوب براي جايگزيني اين رژيم     طور كامل به جامعه به

هاي پـان عـرب آنـان را در موقعيـت بـسيار               كه نظام دوقطبي فرو ريخت، فقدان مشروعيت رژيم 
كار جهـان     پذيري در برابر غرب به رهبري آمريكا و ناتوان از ايجاد هراس در رهبران محافظه  آسيب

هاي تاريخي كه     پان عربيسم در ذهنيت اجتماعي كامالً به حاشيه رانده شد و ارزش  .  عرب قرار داد
ها با آنها مبارزه شده بود، در مطالبات اجتماعي و سياسـي مـردم                ها اقتدار پان عرب در طول سال

 .محوريت و مركزيت يافت

 سقوط پان عربيسم

. شدند  شدت ناكارآمد نشان داده    هاي پان عرب مستقر ساختند، به ساختارها و نهادهايي كه رژيم
خصوص ايجاد رفاه در تمامي ابعاد انساني و اقتصادي، توجيـه          ناتواني در برآوردن نيازهاي اجتماع به
هـاي    جانبـه و مرگبـار بـا گـروه          مبـارزه همـه   .  ها بيرون آورد    حضور در قدرت را از اختيار اين رژيم     

هـاي پـان عـرب را بـه           كردند، مشروعيت رژيم   هاي خاصي را مطرح مي راهبردي تاريخي كه ارزش
فقـدان رفـاه كـه      .  شدت كاهش داد و اين امر باعث شد كه امكان رخنه در بدنه جامعه ايجاد نشود        

ناكارآمدي را متجلي ساخت و خفقان سياسي كـه از دسـت دادن مـشروعيت را بـه صـحنه آورد،                  
پذير كرده و در موقعيـت        گر غربي، آسيب    هاي پان عرب را به شدت در برابر كشورهاي مداخله   رژيم

از بيـن رفتـن     .  رهبري عربستان سعودي قـرار داد      كار عرب به انفعالي در رابطه با كشورهاي محافظه
هـا دو بخـش       قدرت دولت .  الملل، تضعيف كامل اين رژيم را رقم زد رقابت ايدئولوژيك در سطح بين

 23 .اسـت »  هاي زيرسـاختي    ظرفيت«و ديگري   »  هاي خودكامگي   ظرفيت«دارد كه يكي دارا بودن 
هاي پليس، و قـدرت زيرسـاختي معطـوف بـه             قدرت خودكامگي معطوف به توان نظامي و فعاليت

در رابطه با قدرت نظامي و نيروي پليس، پرواضح است كه اين        .  توانايي در نفوذ در بدنه جامعه است
هيچ وجـه تـوان       ها در اين رابطه كامالً بر جامعه مسلط بودند، اما در عين حال محرز بود كه به    رژيم
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ها مشروعيت اجتمـاعي را       با در نظر گرفتن اينكه اين رژيم .  رويارويي با دشمنان غربي خود را ندارند
هيچ روي از اين      مند از جايگاه راهبردي از دست داده بودند، به  دليل سركوب نيروهاي ارزشي بهره به

امكان برخوردار نبودند كه در صورت تهاجم نيروهاي نظامي غربي بتوانند مـردم را بـسيج كننـد و               
هاي پان عرب، كامالً از هر دو     دولت.  ها بكشانند آنان را براي دفاع از سرزمين آبا و اجدادي به خيابان

 .بهره بودند جنبه قدرت؛ يعني قدرت خودكامگي و زيرساختي بي
ناتواني در هر دو بعد قدرت، آمريكا و كشورهاي غربي را با يك فرصـت تـاريخي بـراي بـسط            

ها در منطقـه مواجـه       عنوان يكي از هويت نفوذ خود در جهان عرب در بطن نابودي پان عربيسم به
. مند از فرصت رهـبري جهـان عـرب نمـود            كار را بهره  ساخت و از سوي ديگر، كشورهاي محافظه

كشورهاي غربي زماني رهبران پان عربي را آماج حملـه نظـامي خـود قـرار دادنـد كـه آنـان در                        
اسـد    ترين نماد پان عربيسم، و حـافظ   جمال عبدالناصر، برجسته.  ترين موقعيت قرار داشتند ضعيف

كار غرب، صدام حـسين       پس غرب و متحدان محافظه .  به مرگ طبيعي صحنه را ترك كرده بودند
هاي عرب    خواهان جهان عرب و زماني محبوب خيابان     و معمر قذافي را كه همپاي ناصر و از تحول

هزار سرباز آمريكايي در كنار سربازان انگليسي كـشور بيـست و پنـج               130 .بودند، هدف قرار دادند
روز به تصرف خود در آوردند، ولي كمترين تالشـي توسـط مـردم         30 ميليوني عراق را در كمتر از 

پرواضح است كه قـدرت نظـامي عـراق بـه هيـچ روي قابـل                .  عراق انجام نشد تا رژيم حفظ شود   
. مقايسه با آمريكا نبود، اما محققاً شكست صدام حسين پيش از حملـه نظـامي رقـم خـورده بـود         

وقـوف بـه    .  آمريكا حمله نظامي را اولويت داد؛ چراكه آگاه بود با مقاومت مردم مواجه نخواهد شـد   
اين نكته كه رژيم حاكم فاقد قدرت خودكامگي و قـدرت زيرسـاختي بـود، آمريكـا را بـه سـوي                     

به دليل اينكه امريكـا       عراق مورد حمله قرار گرفت نه. لشكركشي براي تحقق اهداف خود سوق داد
معتقد بود از توان نظامي باال برخوردار است، بلكه اين تلقي وجود داشت كه جامعه در سطح كلـي   

هاي غرب، زماني صدام حـسين را از اريكـه            آمريكا و ديگر قدرت   . از حكومت روي برگردانده است
قدرت به زير كشيدند كه ديگر كمترين خطري را متوجه غرب، به جهت ناتواني در تمام ابعاد آن،          

هـاي آن     دار كشيدن يكي از نماد   اما حمله نظامي شكل گرفت تا پان عربيسم از طريق به.  كرد نمي
 .هاي عرب را رها كند كامالً مذموم گردد و خيابان
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تنهـا    هـا نـه     يكي ديگر از قهرمانان اوليه ايدئولوژي پان عربيسم، معمر قذافي بود كه براي دهه       
كار عرب و متحـد غـرب را بـه چـالش جـدي گرفتـه بـود، بلكـه بـا                         رهبران كشورهاي محافظه  

رو غـرب     از اين .  رو ساخته بود  اي خود غرب را با خطرات عملي متعددي روبه هاي فرامنطقه فعاليت
دنبال خارج كردن صدام حسين، منتظر فرصت مناسب بود كه در چارچوب يـك توجيـه قابـل         به

 .قبول آخرين نماد پان عربيسم را از صحنه خارج كند
وجود آورد كه آرزوي ديرينـه      شورش قبايل شرقي ليبي عليه طرابلس، اين امكان را براي غرب به

ـان،         . نابودي رهبر ليبي را عملياتي سازد حمله هوايي آمريكا در دوران رياسـت جمهـوري رونالـد ريگ
ـا از دشـمنان                   بيانگر اين واقعيت است كه معمر قذافي در نظر كشورهاي استعمارگر سـنتي و آمريك

نيروهاي نظامي ناتو به رهبري فرانسه و استعمارگران تاريخي در جهان عرب،      .  شد اصلي محسوب مي
از طريـق حملـه هوايـي بـه           24 »رهـبري از عقـب    «با حمايت آمريكا در چارچوب راهبرد موسوم به   

ـا،   25 »انگليسيـ  ماجراجويي فرانسوي«.  حمايت از مخالفان معمر قذافي پرداختند با حمايت از آمريك
ـاخت          ـان داخلـي ميـسر س كـشورهاي  .  در نهايت مرگ آخرين نماد پان عربيسم را در دستان مخالف

ـاختن قطعنامـه شـوراي امنيـت                    ـاده س عربستان و قطر نقش كليدي در حمايت اتحاديه عرب از پي
ـا      شيوه. سازمان ملل كه در نهايت سقوط رژيم طرابلس را داشت، بازي كردند اي كه نيروهاي بومـي ب

حمايت كشورهاي غربي مهاجم، صدام حسين و معمر قذافي را به قتل رساندند، درهم فرو شكـستن     
سياست كشورهاي غربـي  .  بخش هويت است، ممكن ساخت هاي حيات ها را كه يكي از جنبه اسطوره

هاي   بعد از پايان جنگ دوم كامالً بر اين استوار بود كه هويت پان عرب را نابود سازند تا يكي از هويت    
ـا    ناتواني پان عـرب   .  حاضر در جهان عرب را كه مانع بسط نفوذ آنان در منطقه است، در برابر نيابند      ه

الملـل از     آل بودن فضاي بيـن      هاي عرب و ايده    براي جامه عمل پوشاندن به انتظارات مردم در خيابان
گر غربي نمود كه      نظر عدم هراس از ايجاد خالء، در نهايت اين فرصت را نصيب نيروهاي مداخله     نقطه

ـان عـرب از                .  به خواست خود دست يابند   پان عربيسم مشروعيت اخالقي و عملياتي خـود را در جه
ـافتن نقـش        معناي حضور وسيع دست داده و اين به تر غرب به رهبري آمريكا در منطقه و محوريت ي
 .هاي كشورهاي منطقه است كار عرب در شكل دادن به سياست كشورهاي محافظه
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 گيري نتيجه

تـرين حـوادث      اگر اين گفته را بپذيريم كه سـقوط اتحـاد جمـاهير شـوروي يكـي از بـزرگ                 
تـرين اتفاقـات      ژئوپوليتيك قرن بيستم بوده، مناسب است كه سقوط پان عربيسم را يكي از مهـم         

آمريكا به همراهي كشورهاي استعمارگر سنتي، موفق شـد كـه هويـت             . هزاره سوم قلمداد سازيم
صد سال اخير مانع بزرگي براي بسط نفوذ غرب در منطقـه بـود، كـامالً         پان عربيسم را كه در يك

هايي كه متأثر از جمال عبدالناصر و حافظ       رهبران و نماد.  نابود سازد و مشروعيت آن را به باد دهد
اسد و همچنان بر سرير قدرت بودند، مرگ را در دستان نيروهاي بومي كـه از حمايـت آمريكـا و               

دار كشيدن صدام حـسين و        به.  كشورهاي استعمارگر سنتي اروپايي برخوردار بودند، تجربه كردند    
ها را بايد انتقام غرب از ايده پان عربيسم و از سـويي ديگـر،            كشيدن جنازه معمر قذافي در خيابان

تـر آمريكـا و       جهان عرب حضور فزون   .  كار عرب در منطقه دانست      اقتدار يافتن كشورهاي محافظه
از بين رفتـن پـان      .  نقش نافذتر كشورهايي از قبيل عربستان را در صحنه منطقه شاهد خواهد بود 

هاي مطرح در جهان عرب، و به حاشيه رانده شدن ايـن گفتمـان،               عنوان يكي از هويت عربيسم به
 .كنند پذير مي تر غرب به رهبري آمريكا را امكان خأليي را ايجاد كرده است كه حضور وسيع
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