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* دكتر احمد نق�ب زاده دانش�ار دانشكده حقوق و  علوم س�اسى دانشگاه تهران است.

 UÄË—« ÏtF�U�
t�U}�—ËU� qzU�� Ë
احمد نق�ب زاده*

مقدمه
رابطه+ كـشورهاى اروپا(ى با خـاورم�ـانه، ادامـه+ (كى از قد(مى تر(ن روابط مـ�ان قـاره اى
است كه از زمان امپراتورى روم كه با امپراتورى ساسان�ان در ارتباط بوده تا رابطه+ شــارملانى و
هارون الرش�د و از جنگهاى صل�بى تا كشمكشهاى امپراتورى مقدس روم ــ;ژرمنى باامپراتورى
عثـمانى و باالخـره از روابط استعـمارى كهن تا روابط نـو استعـمارى خط متـداومى را ترســـ�م
مى كند. اما از دهه+ ٧٠ كه اروپا قدم در راه وحدت س�اسى نهادورشته+ جد(دمطالعات منطقه اى
ن�ز درخصـوص ز(رس�ستـمهاى منطقه اى د(دگـاههاى جد(دى را گشود، ا(ـن سؤال مطرح شد
كه آ(ا اروپاى متحـد مى تواندبه عنوان (ك باز(گر مستقل به حساب آ(د (ا نه؟;(كى از مـتغ�رها(ى
كه مى توان به كـمك آن م�ـزان همبسـتگى و استـقالل اروپاى متـحد را به آزمون گـذاشـــــت،
مسـائل خاورمـ�انه است. خاورمـ�انه منطقـه اى ن�ست كـه اروپا نســــبت به آن بى اعتـنا باشد.
عال(ق مـتعدد اقتـصادى، س�اسى و اســـــتراتژ(ك  اروپا را به ا(ن منطقه مـتصل مى ســــازد و
بد(ن حلاظ، نسبت به حوادث آن ن�ز حساس بوده و واكنش نشان خواهدداد، مگر آنكه موانعى
جـدى از اجنـام آن جلوگـ�ـرى كند. (كى از ا(ن مـوانع ممـكن است مـشكالت ومـسـائل داخلى
اروپا باشـد و عامل د(گر مـوانع ب�ن املللى (ا تلف�ـقى از هر دو. حوادث ده ســـــال اخ�ـر نشان
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مى دهد كه اروپا فاقد موضعى واحد و نقشى قابل توجه در مســــائل خاورم�انه بوده اســـت.
به نظرمى رسـد كـه ائتالفى از چند عـامل اروپا را از ا(فـاى نقش واقـعى در خاورمـ�ـانه بازداشتـه
است و چشم انداز آ(نـده ن�ـز نو(د ا(فـاى چن�ن نقـشى را منـى دهد. مـا درا(ن مـقـاله، تصـو(رى

اجمالى از نقش كمرنگ اروپاى متحد در خاورم�انه و دال(ل آن را به منا(ش مى گذار(م.

١ــ�خاورم�انه و اهم�ت آن براى اروپا
اول�ن مسـئله مربوط به مـرزهاى خاورمـ�انه است. عـباراتى نظ�ـر خاورم�ـانه و نزد(ك (ا
آس�ـاى مركـزى مانند عـبارت جهـان سوم سـاخته و پـرداخته غـربى هاست و به طبع براى تعـ��ن
حدود جغراف�ا(ى آن ن�ز با(د به مبدعان ا(ن عـبارات رجوع كن�م. «در (ك عبارت كه ب�شتر مورد
قبول واقع شده است، خاورم�انه تقر(باً متام كشورهاى شرق حوزه+ مد(ترانه مثل ترك�ه، لبنان،
سور(ه، فلسط�ن اشغالى، مصـر و كشورهاى شبه جز(ره+ عربستان (عـربستان، عراق، كو(ت،
امارات حوزه+ خل�ج فـارس و عمان) به اضافه+ كشـورهاى ا(ران، افغانستان و حتى پاكـستان ودر
قاره+ آفر(قا كـشورهاى سودان و قسمتى از ل�ـبى را شامل مى شود»١. ه�چ عامل وحدت بخشى
جـز د(ن اسالم (شـامل فرقـه هاى گوناگـون);اجزاى مـتفـرق ا(ن منطقـه+ وسـ�ع را به هم وصــل
منى كند. گـرچه بسـ�ارى از كـشورهاى مـنطقه عـرب زبان هسـتند، ولى كشـورهاى غـ�رعـرب
ن�زمثل ا(ـران، ترك�ه، پاكستـان و افغانستـان هم وجود دارند و بعضى ازكشـورهاى ا(ن منطقه با
مناطق د(گر ب�شـتر پ�وستـگى دارند تا با خاورم�انه؛ مـثل ل�بى كه خـود را متعلق به مغـرب عربى
مى داند، سودان بـه حوزه+ شاخ آفـر(قا ابراز تعلق مى كند ، پاكـستـان به آس�ـا، افغانســـــتان به
آس�اى مركزى ،ترك�ه متا(ل شــــد(د به اروپا(ى بودن (ا حداقل تعلـق به حوزه+ مد(ترانه از خود
نشــان مى دهد و تعـارض ملى گرا(ى آشكار و پنهـانى ا(ران و اعراب را ازهم جـدا مى كنـــد.
در ع�ن حال، اگر برداشت اشپ�گل و كانتورى٢;از منطقه را بپذ(ر(م كه بر حـساس�ت كشورهاى
(ك منطقه نسبت به حوادث آن منطـقه تأك�ددارد، با(دگفت هم�شه مـسائلى در ا(ن حوزه وجود
دارد كـه همـه+ كشـورهاى (اد شـده نسـبت به آن حـساسـ�ت نشـان مى دهند، مـثل نزاع اعـراب و
اسرائ�ل، نفت، جنگ در خل�ج فارس. در ابعـاد ب�ن املللى، مهمتر(ن مـسئله+ ا(ن منطقه ازنظر
س�اسى نزاع اعراب و اسرائ�ل و از نظر اقتصادى نفت بوده است كه البته بازار منطقه هم بتدر(ج
همراه با افزا(ـش ق�مت نفت اهم�ت (افت. در دوران جنگ سـرد كه اهم مسائل جـهان از جمله
مـسـائل خاورمـ�ـانه در چارچوب نظام دوقطبى مـطرح مى شد و مـورد توافق قـرار مى گـرفت،
كشورهاى اروپا(ى كه مجبـور بودند به ا(فاى (ك نقش درجه+ دوم و تابعى بسنده كنند، نظر خود
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را به شاخصهاى اقتصادى معطوف داشتند.
خـاورم�ـانه داراى جاذبه هاى اقـتـصادى ز(ادى براى كـشورهـاى صنعتى است كـه بخش
عمده+ آن به ذخا(ر نفتى مربوط مى شود.طبق (ـك برآورد از ١٣٨ م�ل�ارد تن ذخ�ره+ جهانى نفت
٩٠ م�ل�ـارد آن، (عنى حدود دوسوم ذخـ�ره+ جهـانى، در حوزهاى نفـتى خاورم�ـانه قراردارد٣ .
طبق برآوردى د(گر، خـاورمـ�ـانه با ٥٨٠ مـ�ل�ـارد بشكه نفت ٥٨ درصـد ذخـا(ر نفت جـهـان را
داراست. هرچند تاكنون سـهم ا(ن منطقـه در تول�د نفت جـهان از مـرز ٢٧ درصد جتـاوز نكرده
است، ولى پ�ش ب�نى مى شـود تا سـال ٢٠٠٠ ا(ن رقم به ٣٥ درصد افـزا(ش (ابد٤. كشـورهاى
عضـو بازار مشـترك اروپا از آغـاز شكل گ�رى آن نگـران حفظ روابط خود با مـستـعمـرات سابق
خاورم�انه بودند. به اصرارفرانسه، پروتكلى كه ضـم�مه+ قرارداد رم شد، به ا(ن كشـــور اجازه
مى داد به گـونه اى ترج�ـحى روابط جتارى خـود با كـشورهاى تازه به اسـتقـالل رس�ـده+ تونس و
مراكش را حـفظ و توسعـه دهد، كشـورهاى مزبور ن�ز از ١٩٦٣ تقـاضا كـردند مذاكـراتى جهت
دسـت�ـابى به (ك توافق همكارى با ٦ كـشور عـضو بازار شـروع شـود كه نهـا(تاً در ١٩٦٩ حتـقق
(افت. اول�ن كـشـورخاورمـ�انه اى كـه به توافـقى با بازار مـشتـرك دست (افت، لبنان بود كـه در
١٩٦٥ موافقت نامه+ جتارى غ�رترجـ�حى را با بازار به امضا رساند. پس از آن، مصر در ١٩٧٢
و كـشورهاى مـغرب عـربى در ١٩٧٦ و سور(ه و اردن در ١٩٧٧ مـوافقت نامـه هاى مشـابهى با
جامعه+ اقـتصادى اروپا به امضا رساندند. ولى ا(ن توافقـها هنوز منى توانســـت در قالب روابط

ب�ن دو ز(رس�ستم مطرح باشد.
آنچه به خاورم�ـانه ابعاد اقتصادى و س�اسى تازه اى بخشـ�د، بحرانهاى ١٩٧٣ و ١٩٧٩
بود كـه بر قـ�ـمت نفت افـزود و سبب شـد تا هم بازارهـاى خاورمـ�ـانه ب�ش از پ�ش مـورد توجـه
قـرارگـ�رد و هم حـربه+ نفت بـه عنوان (ك سـالح كارآمـد سـ�ـاسى در مـحاسـبـات مطرح شـود.
اروپا(ى ها از آن پس مجبور شدند مسائل خاورمـ�انه را با دقت ب�شترى پ�گ�رى كرده و با جد(ت
ب�شـترى با آن برخـورد كنند. در هم�ن دهه، سهم اروپا در مـبادالت جتـارى خاورم�ـانه افزا(ش
چشـمگ�رى پـ�دا كـرد.«از ٥٥ م�لـ�ارد دالر كـاال(ى كـه جهـان صنعـتى در ١٩٧٩ به كشـورهاى
خـاورم�ـانه صـادر كرد، ٢٨ مـ�ل�ـارد آن سـهم كشـورهاى عـضو بازار مـشـترك بود كـه نسـبت به
١٩٧٠ دوبرابرافزا(ش (افته بود.»٥ عمده+ صادرات كشورهاى اروپا(ى به ا(ن منطقه مواد غذا(ى
و ابزارهاى نظامى و ب�ـشتر(ن واردات آنهـا نفت بود. در آغاز دهه+ ٨٠، تغـ��رات مـهمى در نوع
صادرات كـشورهاى اروپا(ى پد(د آمـد كه عمـدتاً ناشــــى از تأث�رجنگ ا(ـــــران و عراق بود.
چهـار كشـور فـرانسه، آملان، انگلسـتـان وا(تال�ـا در فـروش ابزارهاى نظامى به ا(ن منطقـه وارد



t½
U}�
—Ë
Uš
 t
�U
MKB

�

مــسـابـقـه اى آشكـار و پنهــان مى شــوند. با ا(نكه قــ�ــمت نفت در دهـه+ ٨٠ كـاهش مـى (ابد و
كـشورها(ى نظ�ـر انگلستـان اصوالً راه خـودكفـا(ى را در پ�ش مى گـ�رند وكـشورهاى منطقـه در
تأم�ن ارز مورد ن�ازخود با مشكالتى روبرو مى شوند، اما خللى درا(ن مسابقه به وجود منى آ(د
و مـعامـالت تسل�ـحاتى آغـاز دهه+ ٨٠ سـود سرشـارى را عـا(د كشـــــورهاى اروپا(ى مى كند.
براى مثـال، فروش اسلحه به قطر و عـربستان سـعودى در ١٩٨١، از سوى كـشورهاى اروپا(ى
معادل ١٧ م�ل�ارد فرانك فرانسه برآورد شد.٦ فرانسوى ها طى (ك برنامه تسل�حاتى موســـوم
به  «صوارى» مبنى بر جتهـ�ز عربستان سعودى به ن�روى در(ا(ى مدرن، ١٤ مـ�ل�ارد فرانك سود
بردند و از قـبل ٨م�ل�ـون سـاعت كار ا(جـادكردنـد. به هم�ن ترت�ب، آملانـى ها، ا(تال�ـائى ها و
انگل�سى ها ن�ـز با فروش ادوات نظامى منافع كالنى حـاصل كردند.٧ جالب ا(نكه در دهه+ ٨٠،
صـادرات كـشورهـاى عربى مـنطقـه+ خاورمـ�ـانه به اروپا به دل�ـل مشـــــكالتى كـه ذكـر شـــد،
كاهش چشـمگ�رى (افت (از ٤٠ درصـد كل صادرات كشـــــورهاى عرب به اروپا در ١٩٨٠،
به ٣٦ درصد در ١٩٨٦ و ٣١ درصـد در ١٩٩٠ مى رسد). ولى واردات كـشورهاى خاورمـ�انه
از جامعه+ اقتصادى اروپا تقر(بـاً ثابت ماند (٤٠ درصد كل واردات كشورهاى عرب منــطقه).٨
ا(ن بدان مـعناست كه عـدم توازن فرا(نـده اى درمبـادالت دوطرف به ضرر كـشورهاى منطقـه در

جر(ان بوده كه درنها(ت به بدهى هاى كالن آنها به اروپا مى اجنامد. 
كـشــــورهاى آمـر(كا و ژاپـن درزم�ـنــه+ مـبـادالت جتارى بـا خــــاورمـ�ـانه مبراتب از
جامعه+ اقتـصادى اروپا عقب ترند. با آنكه سهم كشورهاى عرب ا(ن منطـقه در مبادالت جتارى
اروپا از ٣ (ا ٤ درصـــد جتــاوز منى كند، ولـى به دل�ل مـــ�ــزان بهــرورى ا(ن مـــبــادالت براى
كـشورهاى اروپا(ى مى تـوان نت�ـجه گـرفت كـه اصوالً حـسـاس�ت اقـتصـادى اروپا نسـبت به ا(ن
منطقه جنبه هاى س�اسى را حتت الشـــعاع قرار مى دهد. بد(ن سان، خودبه خود موضع اروپا
در قـبال مـسائل خـاورمـ�انه ن�ـزروشن مى شـود. صلح در خاورمـ�ـانه مطلوب اروپاست، ولى
كـشورهاى اروپا(ى به جتـربه در(افتـه اند كه درگـ�رهـاى منطقه اى ن�ـزمى تواند سود آور باشـد،
بشرط آنكه فشارهاى ب�ن املللى آنها را مجبور به اتخاذ مواضع افراطى و (كطرفه نكند. چنانكه
تضاد قـطعى ب�ن منافع آمر(كا و اروپا در خـاورم�ـانه، بو(ژه در مسـئله+ جنگ اعراب و اسـرائ�ل،
اروپا را در بُعـد سـ�اسى به اتخـاذ مـوضـعى انفعـالى و در عـ�ن حـال محـتـاط و گر(ـزان كشـانده
است. ا(فاى (ك نقش س�اسى فعال در منطقه، دردرجه+ اول مستلزم وحدت نظرب�ن كشورهاى
اروپا(ى و ا(جاد (ك ارگان قوى درس�اســت گـذارى خارجى مشــترك است.ازا(ن رو، تقو(م
م�زان همبستگــى ا(ن كشـــورها در زم�نه+ س�است خارجى مى تواند پاسخ ا(ن سؤال را بدهــد
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كـه آ(ا اروپاى مـتـحـد از توانا(ى الزم براى ا(ـفاى (ـك نقش فـعـال برخـوردار بوده و ا(ن حـالت
انفعالى صرفاً مربوط به شرا(ط ب�ن املللى است (ا ا(نكه ر(شه در ضعفهاى اروپاى متحد دارد؟

٢ــ�جامعه) اروپا به عنوان "ك ز"رس�ستم: م�زان همبستگى س�اسى
تالش كشورهاى اروپا(ى در جهت وحدت، زمانى شـروع شد كه اروپا مركز(ت خود را
از دست داد. جهان دوقطبى مـجال هرگونه خودمنا(ى را از كشـورهاى منفرد اروپا سلب كرد.
اروپا چـــاره اى جز تبع�ت از قطبـــهـاى قدرت نداشــــت، مگر آنكه راهى درجهت وحدت
در پ�ش مى گــرفت. راه حلهـاى سـ�ــاســــى (از طر(ق ا(ـجـاد نهـادهاى فــوق ملى) بزودى با
شكست روبرو شد. اجـالس ١٩٤٨ الهه كه با دو طرز فكر مـتضاد انگل�ـسى (طرفدارهمكارى
سنتى دولتـها);وفـرانسوى (طرفـدار فدرال�ـسم) روبرو شد و ن�ـز تالش براى ا(جاد جـامعـه+ دفاع
اروپا(ى (٥٤ ــ;١٩٥٢);ــ; كـه هرگـز شكل نگرفت ــ  و احتـاد(ه+ اروپاى غـربى (١٩٥٤);كه جـز
نامى از آن بر جـاى منانـد، ه�ـچكدام ره به جـا(ى نبـردند. برعـكس، راه حلهـاى اقـتـصـادى و
تبـع�ت از الگوهاى فـنكس�ـونال�ـست با موفـق�ـتـهاى احتـاد(ه+ ذغـال و فوالد عـملى تر مى منود.
براساس ا(ن جتربه+ موفق بود كه معاهده+ رم، از سوى كشورهاى مؤسس احتاد(ه+ اقتصادى اروپا
(بازار مـشتـرك) و احتاد(ه+ انرژى امتى اروپا (اورمت)، در ١٩٥٧ امـضا و از ١٩٥٨ وارد مـرحله+
عمـلى شد. سـه برنامه+ چهـارساله پ�ش ب�نى شـده در قرارداد، وحـدت كامل اقـتصـادى اروپا را
براى ١٩٧٠ پ�ش ب�ـنى مى كـرد. برنامـه+ چهـارســاله+ اول با كـاهش تعـرفـه+ كـاالهاى صـنعـتى با
موفـق�ـت سپـرى شد. برنامـه+ چهارسـاله+ دوم، به رغم مشكالت ناشى از طبـ�عـت محـصوالت
كشاورزى، به طور نسـبى موفق بود، ولى برنامه+ چهارساله+ سـوم كه مى با(ست به وحدت پولى
و اقتصادى ب�نجامد، چندان موفق نبود. در هم�ن مدت، ازنظر سازمانى ٦ كشور مؤسس بازار
مشـترك موفق شـدند نهادهاى اجرا(ـى سه احتاد(ه+ ذغـال وفوالد، بازار مشـترك و انرژى امتى را
درهم ادغـام و كمـ�ـس�ـون و شـوراى وز(ران واحـدى را به وجود آورند. ولى هر پـ�شنهـادى در
مورد وحـدت س�ـاسى  به دل�ل سـ�طره و نفوذ دوگل و ملى گـرا(ى كشـورهاى عضـو با شكست
روبرو شــد.در پا(ان دهه+ ٦٠، ا(ـن كـشــورها پى بـردند كـه راه حـلهـاى صــرفــاً اقــتـصــادى و
فنكسـ�ونال�ست الزامـاً به وحدت سـ�اسى منى اجنـامد و بدون وحدت سـ�اسى، وحـدت كامل
اروپا ن�ـز بى مـعنا خـواهد بود. در ١٩٦٩، دوگل از سـ�ـاست كناره گـرفت و راه براى پ�گ�ـرى

وحدت س�اسى كه د(گر ضرورت آن بر رهبران اروپا آشكار بود، هموار شد.
كنفرانس سران كشورهاى ششگانه+ بازار مشـترك در اول و دوم دسامبر ١٩٦٩ به پ�شنهاد
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ژرژ پمپ�دو، رئ�س جمهور جد(د فرانسه، در الهه تشك�ل شد و سه موضوع پ�ـــشنهادى او را
به بحـث گــذاشــــت و پمـــپــ�ـدو بـر تكمــ�ـل (تقــو(ـت نهــادها)، تـعــمق (وحـــدت پولى و
اقـتـصـــادى);و توســــعـه (پذ(رش اعـضـاى جد(ـد:انگلسـتان، دامنارك، نروژ وا(ـــــرلند)
تأك�ـد داشـــت. موضوع «تكم�ل» كـه تقو(ت نهادها و ارگـانـــهاى جامعـه+ اروپا را مدنظــــر
قرار مى داد، خود به خود رنگ س�اسى داشت و م�توانست قدمى در راه فدرال�سم تلقى شود. 

ازآجنا كه طرح مسائل س�اسى (ادآور اخـتالف نظرها بود، رهبران اروپا جانب احت�اط را
فرونگذاشـتند و از كنار آن با ظرافت گـذشتند. گـزارش داو(ن�ون (Davignan) در ژوئ�ه+ ١٩٧٠
كه حـاصل اول�ن دور تالشـهاى جد(د درجـهت وحدت سـ�اسى بود، با طـرح مسائل ابـتدا(ى و
تقو(ت مـختـصر پارملان، در مـقا(سه بـا طرح ورنر در اكتبـر ١٩٧٠ مبنى بروحـدت اقتـصادى،
بس�ـار كمرنگ بود. براساس طرح داو(ن�ـون شوراى وز(ران بازار مشتـرك دوبار در سال تشك�ل
مى شـد تا مسـائل سـ�است خـارجى رابه بحث و تبـادل نظر گـذارند. ا(ن اقدامـات تا كنفـرانس
پار(س در اكتبر ١٩٧٢ كه اول�ن كنفرانس ســــران نه گانه (انگلســــتان، دامنارك و ا(ــــرلند
هم به عـضـو(ت پذ(رفـتـه شــــدند);بود، چندان جـدى گـرفـتـه نشــــد. درا(ــــن كنفـرانس،
اوالً،به پ�ـشنهاد پمـپ�ـدو، سـال ١٩٨٠ به عنوان سال تبـد(ل جـامعـه+ اقتـصادى اروپا به احتـاد(ه+
European تعـ��ن گـرد(د، ثان�اً ، قـرار شـد كشـورهاى عضـو در قبـال كشـورهاى Union اروپا
جهـان سوم، آمـر(كا و بلوك شـرق (ك س�ـاست اروپا(ى مشـترك اتخـاذ كنند. اگر ا(ـن مقـصود
برآورده مى شــــد؛ اروپا مى توانســـت به عنوان (ك باز(گر واحـد درمعادالت ب�ن املللـــى

به حساب آ(د، ولى تا به امروز چن�ن وحدتى حاصل نشده است.
دهه+ ٧٠، براى جـامعــه+ اروپا دهه+ مـشــكالت گـوناگــون بود كـه عمـدتاً از تالطمهـاى
ب�ن املللى و مـقابله+ پـنهان آمـر(كا با اروپا سرچـشــــمه مى گـرفت. بحـران پولــــى ١٩٧١ و
بحـران نفـتى ١٩٧٣ سـدهاى عظـ�ـمى در راه وحـدت پولى و اقـتـصـادى اروپا به وجـود آورد و
كنفـرانس هلسـ�نكى (١٩٧٥) با شـركت آمـر(كا، كـانادا و شـوروى تذكرى بـر ب�ن املللى بودن
امور اروپا بود. تالشها(ى كه در راه وحدت س�ـاسى صورت گرفت، ه�چكدام ره به جا(ى نبرد
و تنها مـوفق�ت ا(ن جـامعه اجنام انتـخابات پارملانى اروپا در ١٩٧٩، از طر(ق مراجـعه به آراى
عـمومى، بود. جـنگ سرد جـد(د كـه با حملـه+ شوروى به افـغـانستـان و شـروع مجـدد مـسابقـه+
تسل�ـحـاتى دوابرقـدرت در ١٩٧٩شـروع شـد، اروپا را بـا مـشكالت جـد(دى روبرو سـاخت.
تالش همزمان پارملان و شـوراى وز(ران براى ازســــرگ�رى طرحهاى وحدت سـ�اســــى كه
به ترت�ـب در گـزارش Spinelli; (ژانو(ه;١٩٨٤) و گـزارش Dooge;(دسـامــبـر ١٩٨٤و مــارس



t½
U}�
—Ë
Uš
 t
�U
MKB

�

١٩٨٥);تبلور (افت، چ�زى جـز بازگشت به طرح اول�ه+ وحـدت س�اسى كـه در كنفرانس ١٩٧٢
پار(س مورد قـبول واقع شده بود، نبـود.در واقع، مختـصــــر توسعه+ ا(ن طرح كـه در گزارش

Leo Tindement در ١٩٧٦ انعكـاس (افت، باعـث توق� ا(ن رونـد گــرد(ـــــد و از آن پـــس،

د(گر قـدمى فراتر نهـاده نشــد. بد(ن ســان، اروپا از ١٩٧٢ تا ١٩٨٥ در دا(ره+ مشـكالت خود
مى چرخد. با شـروع ر(است ژاك دولور در ١٩٨٥، كمـ�س�ـون اروپا تالشهـاى تازه اى را آغاز
كرد كـه با پا(ان مشكالت اقتـصادى اروپا و شروع دوره+ تشنج زدا(ى در سطـح ب�ن املللى همراه
بود. ا(ـن اقـــدامــــات، بـه ترت�ـب به  Single Act  (١٩٨٦) و مــــعــــاهده+ مــــاســـتــــر(ـخت
(١٩٩٢);اجنامـ�د. ولى بازهم اروپـا مى با(ست كار اتخـاذ (ك س�ـاست خارجى مـشتـرك را كه
الزمــه+ به حـســاب آمــدن (ك باز(ـگر واحـد در صــحنه+ جــهـان است، ازصــفـر شــروع كند.
خـاورم�ـانه (كى از آزمـا(شگاهها(ى است كـه مى توان در پرتو رخـدادهاى آن م�ـزان همـبسـتگى
جامعه+ اروپا را سنجـ�د و شا(د به همان نت�جه اى رسـ�د كه (كى از محققان برجسـته+ مسائل اروپا
به آن اشـاره مى كند: «عدم همـبستــگى اروپا، بـو(ژه در قبال كشـــورهاى تول�د كننده+;انرژى،

به متام�تى آشكار درمى آ(د».٩

٣ ــ�نقش اروپاى متحد در مسائل خاورم�انه
چنانكه اشـــاره كـرد(م مـهــم تر(ن و حـادتر(ن مـسـئـــله+ خـاورمـ�ــانه در دوران پس از
جنگ جهانى دوم نزاع اعـراب و اسرائ�ل مى باشد كه شرا(ط دشوارى را براى كـشورهاى غربى
به وجود آورده است. پ�چ�دگى امـر از ا(نجا ناشى مى شود كه از (ك طرف به قول (ك نو(سنده
لبنانى «حتى اگـر س�است اسـرائ�ل درسرزم�نـهـاى اشغــالى مـورد تأ(�د نبود و حـقوق بشــر را
هم رعـا(ت منى كـرد، باز افكار عـمـومى در غـرب طرفـدار اسـرائ�ل بود»١٠، واز طرف د(گر،
اكثر(ت مردم ا(ن منطقـه عرب هستند ونفت و بازارهاى وس�ع دراخت�ـار دارند و منافع اقتصادى
غـرب هم چ�ـزى ن�ست كـه بتـوان به سـادگى از آن گذشت. ا(ـن وضعـ�ت دوگـانه، بو(ژه براى
اروپا كه نسـبت به آمر(كا ن�ـاز ب�شـترى به اقتـصاد خاورمـ�انه دارد، تنگناهـا(ى جـدى به وجــود
مى آورد. از طرفى شا(د همـ�ن وضع�ت حسـاس سبب شد تا اروپا(ى ها در راهى كـه در جهت
وحـدت سـ�ـاسى در پ�ش گـرفـتـه بودند، ســر(ع تر حـركـــت كنند. «از همـان آغـاز دهه+ ٧٠،
جنگ خاورمـ�انه مقــدمات اول�ن متر(نـــهاى همكــارى را براى ا(ن كشورها فـراهم ساخت.
به طبع، منافع اقتـصادى آنها را به سـوى اتخاذ (ك موضع جـانبدارانه از اعراب مى كـشاند.»١١
درع�ن حال، نبا(د فـراموش كرد كه حوادث پى درپى ا(ن منطقه متر(نـهاى وحدت گرا(انه+ اروپا
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را با ناكـامى رو به رو سـاخت، به گـونه اى كه حـتى مى توان گـفت ضـربات وارده به مـراتب از
جتـرب�ات حـاصله مؤثرتر بود. متر(نـهاى آنهـا فقط در ا(ن حـد بود كه براى جلوگـ�رى از وقـوع
جنگ اكـتبـر ١٩٧٣، از اعراب و اسـرائ�ل بخواهـند دست از خصـومت بردارند و چون توص�ـه+
آنها مؤثر نـ�فتاد، پس از جنگ، در ٦ نوامبـر ١٩٧٣، طرح موسوم به «مبـانى صلح» را بر مبناى
عدم قـبول احلاق سرزمـ�نها به زور و ضرورت پا(ان اشـغال سرزم�نهـــاى اعـراب كه از ١٩٦٧
در تصــرف اســــرائ�ـل بود و ن�ــز ضـــرورت شــنـاســا(ى حــقـــوق مــردم فلسطـ�ن از طرف

اســرائ�ل و باالخره، احترام به متام�ت ارضى و حاكم�ت همه+ دولتها ارائه دادند.١٢
اقدامات مشـترك آنها ازا(ن حد جتاوز نكرد. در حالى كـه حتر(م هلنـداز طرف اعراب،
٨ كشـور د(گر بازار مشـترك را كـه ب�ن منافع مــلى خـود (حفظ رابطه با اعـراب);و همبـســتگى
منطقــه اى (همـراهى با هلند) تـعـارض مى د(ــدند، با مــشــكل جـد(دى روبـه رو ســاخت.
بد(ن ترت�ب، اول�ن متر(نهـا با اول�ن ضربات بى اثر مى شـد. س�است دوپهـلوى اروپا كه از (ك
طرف در قالب مذاكـرات موسوم به «د(الوگ ارو ــ;عرب»، به حتـب�ب اعراب مى پرداخت و از
طرف د(گر به حـمـا(ت از اسـرائ�ـل ادامـه مى داد، مـانع ازاتخـاذ (ك مـوضع قـاطع و صـر(ح از
جانب ا(ن كشورها مى شـد. گنشر در مالقات وز(ران خارجه+ كشورهاى عـضو بازار مشترك در
بن (١٠ ژوئن ١٩٧٤)، س�ـاست جد(د بازار مشتـرك درمورد اعراب و اسـرائ�ل را چن�ن تشر(ح
كرد:«مـا از دولتهـاى عرب مى خـواه�م منا(نده (ا منا(ندگـانى را براى اول�ن مالقـات با ر(است
كـشـورهاى نـه گـانه تعـ�ـ�ن كـنند كـه خـود شـروع (ك دوره درازمــدت در مـراودات دوطرف به
حساب آ(د…حكومتـهاى اروپا(ى همچن�ن خواهان گفتگو با اسرائـ�ل ن�ز هستند وا(ن خواست
ناشى از خصوص�ت مـوازنه در س�است خارجى كشورهاى نه گـانه درخاورم�انه است».١٣ ا(ن
س�است موازنه كه در واقع س�است «(ـكى به نعل و (كى به م�خ» بود، ماه�تى سوداگرانه داشت
و كـفـه+ عربى آن باتـوجه به نـفت و بازار كشـورهاى عـربى به قـولى «تغـ�ـ�ـر عقـ�ـده+ اروپاى بازار
مشترك درجـهت طرفدارى از حقوق مردم فلسط�ن و شروع گفـتگوهاى موسوم به «د(الوگ ارو
ــ عـرب» فــقط در لفظ بود؛ آنهم به دلـ�ل افـزا(ش قـ�ــمت نفت در ١٩٧٣» . ١٤ ا(ن سـ�ــاست
گـرا(ش به اعـراب از سـوى اروپا تا ١٩٨٤ به طور نسـبـتـاً فـعـال ادامـه (افت. در ژوئن ١٩٧٧،
شـوراى اروپا(ى (سـران كـشــورها);ضـرورت ا(جـاد (ك مـوطن فلسطـ�نى را اعـالم داشت و از
١٩٧٩ كشورهاى اروپا در محكوم كـردن رفتار اسرائ�ل در سرزم�نهـاى اشغالى ترد(دى از خود
نشـان ندادند و دخـالت ا(ن كشـور در لبنان را ن�ـز مـحكوم كردنـد. در اعالمـ�ـه+ ون�ز (١٣ ژوئ�ـه
١٩٨٠) كشـورهاى اروپا(ى، ضمن تـأك�د بر حق مـوجود(ت وامن�ت متـام كشورهاى منـطقه از
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جـملـه اسـرائ�ل، حق خـودمــخـتـارى مـردم فـلسط�ن را (ادآور شـدنـد و باالخـره، در ١٩٨٢،
مذاكرات مربوط به (ك پـروتكل مالى با اسرائ�ل را به نشانه+ اعتراض به مـداخالت ا(ن كشور در
لبنان به حال تعل�ق درآوردند. ولى اعالم�ه+ ٢٧ مارس ١٩٨٤ بازار مشـترك كه خواهان مصاحله+
اعـراب و اسـرائ�ل در چارچوب سـازمان مـلل متـحـد شـد، نشـان داد كه حـالت فـعـال اروپا در
خاورم�ـانه چندان كه با(د متعمق ن�ست و بـا پ�چ�ده تر شدن اوضاع منطقـه، كشورهاى اروپا(ى
ترج�ح مى دهند كـه خود را از صحنه كنار كـش�ده، از دور دستى برآتش داشـته باشند.١٥ البته،
ا(ن واگـشت دال(ل مـتـعـددى دارد كـه شـا(د مربـوط به مـشكالت منطقـه اى اروپا و ضـع� ا(ن
كشورها در خروج از بن بسـتها(ى باشد كه از دهه+ ٧٠ دچار آن بودند و بعضـاً به شرا(ط جهانى و
كـشـمكش دو ابرقـدرت و عـدم امكان قـدرت منا(ى اروپا در ا(ن مـنطقـه، كـه بر همـه+ ا(نهـا با(د
پ�ـچ�ـدگى و شـدت گرفـنت بحران در خـاورمـ�انه در دهه+ ٨٠ را نـ�ز افـزود. شــا(د هم به قـولى
«اروپا فـقط به ا(ن رضا(ت داده است كـه ابزارهاى نظامى و غـ�رنظامى به خـاورم�ـانه بفروشـد،
بدون ا(نكه كوچكتر(ن عالقه اى به سرنوشت (ا بكارگـ�رى آنها نشان دهد. مشرق بازارى است
مصـرفى و منفعل كه منى تواند به عنوان (ـك طرف حساب مطمئـن در آ(نده نظر اروپا را به خود
جلب كند. از ا(ن رو، اروپاى دمـوكـرات�ك عـالقه اى به شناخـــت مسـائل مـهم منطقـه نشــان
منى دهد. در نظـر اروپا، مـد(تــرانه در(اچه اى آمــر(كا(ى مــحــسـوب مى شــود كـه در قــالب
همبـستگى آتـالنت�ك، آمر(ـكا  متام مسئـول�ت آن را برعـهده مى گ�ـرد، بدون ا(نكه عـالقه اى به
ا(فاى نقـشى مستقل از جـانب اروپا در ا(ن ناح�ه داشتـه باشد.»١٦ جمالت نقل شده، درواقع،
حق مطلب را ادا مى كند و نشان مـى دهد كه حالت انفعـالى اروپا قبل از هرچ�ز مـربوط به نحوه+
عـملكرد ر(است مـآبانه آمـر(كاست. ا(ن نـكته اى اسـت كه اروپا(ـى ها از زمان حـمله+ مـشـتـرك
فرانسـه، انگلستان و اسرائـ�ل به كانال سوئز در ١٩٥٦ در(افتـه  و حوزه+ محــدود مـانور خود را

باز شناخته اند. 
در ن�ـمـه+ دهه+ ٨٠ و آغـاز دهه+ ٩٠، دو مـتـغ�ـر مـورد نظرمـا؛ (عنى مـسـائل خـاورمـ�ـانه و
همـبسـتگى اروپا، بدون تبـعـ�ت از (كد(گر، دچار حتـول شـدند. همبـسـتگى اروپا با اعـالم�ـه+
واحده+ ١٩٨٥ وارد مرحله+ جد(دى از پو(ا(ى و حترك شد و مسـائل خاورم�انه عمدتًا حتت تأث�ر
حـوادث حوزه+ خل�ج فـارس، (عنــى جنــگ ا(ران و عـراق و سپـــس جنگ متـفقـ�ن و عــراق
قـرار گرفت. ولى در روابط دو مـنطقه تغـ�ـ�ــرات بن�ـادى صـورت نگرفت. در ژوئن ١٩٨٨،
(ك توافق نامه همكارى ب�ن بـازار مشترك و شـوراى همكارى خل�ج فارس به امضا رسـ�د و ا(ن
قرارداد دو طرفه كه براى اول�ن بار ب�ن دولـتهاى ا(ن منطقه و بازار مشترك منعـقد مى شد، نشانه+
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عط� نظر اروپا به حـوزه+ خل�ج فارس بـود، بو(ژه كه با (ك اعـالم�ـه+ س�ـاسى ن�ز همـراه بود.١٧
ولى درمجمـوع، پ�چ�دگى امور خـاورم�انه از (ك طرف و كاهش ق�ـمت نفت از طرف د(گر كه
با رفع نگرانى اروپا از قطع جـر(ان نفت، (عنى همان انگ�ره+ اصـلى كه نظر اروپا را به خاورمـ�انه
مـعطوف مـى سـاخت، همـراه بود و باالخــره، تك تاز(هـاى آمــر(كا از جـمله عـوامـلى بود كـه
خـاورمـ�ـانه را از نظر د(پلمـاســى اروپا دور و منـاطق د(گرى نظ�ـر اروپاى شــرقى را در تقـدم
قـرار مى داد. در همـ�ن دوره، (عنى ن�ـمـه+ دوم دهه+ ٨٠ ،جنگ ا(ران و عـراق آزمـونى جـدى از
همبستگى اروپا و م�زان بـاز(گرى آن در صحنه+ ب�ن امللل را به منا(ش گذاشت. مواضع رسمى
جـامعـه+ اروپا در قبـال ا(ن جنگ (ادآور همان حـركت منفعـل و نقش تابعى بود. از طرف د(گر،
حركت منفرد كشورهاى اروپا(ى دق�قاً در جهت خالف مواضع جامعه+ اروپا بود. پارملان اروپا
در ١٩٨٤، طى هشـدارى درمورد گسـتــرش جنگ درخل�ــج فارس از دو كشور عضـو جامعه
مى خـواهد كه فـروش سالح به طرفـ�ن درگ�ـر را متـوق� سـازند، ولى دق�ـقاً در همـ�ن تار(ــخ
س�ل سالحهاى مخرب از اروپا به جـانـب عراق ســراز(ر شــد و همزمان با ورود سالحــهاى
كشـتار جمعى اروپا به مـنطقه، سران جامـعه+ اروپا (شوراى اروپا) در نشـست بروكسل، در اول
آور(ل ١٩٨٥، با صدور اعالم�ه اى خواستار توق� جنگ و عدم استفاده از سالحهاى ش�م�ائى
شدند. درواقـع، از (ك طرف، اختـالف نظر ا(ن كشـورها درمورد مـسائل مخـتل� مانـع اتخاذ
(ك س�است خارجى مشترك از طرف جامعه+ اروپا مى شد١٨ ،و از طرف د(گر، اقدامات جامعه
فقط در مـحدوده اى جـر(ان مى (افت كه از نظر سـ�است خارجـى آمر(كا قابل پذ(ـرش بود كه به
طبع در ا(ن چارچوب حـوزه+ مـانور اروپـا بسـ�ار تـنگ و مـحـدود بود. از ا(ن رو، اروپا در ه�چ
قالبى اعـم از جامعـه+ اقتـصادى (ا احتاد(ه+ اروپـاى غربى نتوانست بـه ا(فاى نقش مهـمى در جنگ
ا(ران و عـراق بپردازد. تنهـا اقدام عـملى اروپا در ا(ن جنگ كمك به جـمع آورى م�ن بـود كه در
١٩٨٧با تأكـ�ــدهاى مكــرر بر ب�ـطرفــى اروپا در جنگ صـــورت گـرفت.١٩ امـا در عـوض،
باب معامالت متعدد و متناقض (از بعد س�اسى) با طرف�ن درگ�ر باز بود و انواع سالحها به طور
محـرمانه و برخـالف مصـوبات سازمـان ملل متـحد و سـا(ر مجـامع ب�ن املللى از اروپا به هردو
كشور فروخته مى شدكه البته دست و دلبـازى و نظر مساعد آنها نسبت به عراق را نبا(د فراموش
كرد. در زمان جنگ، چن�ن تصور مى شد كه فقط فرانسه به حما(ت قطعى از عراق مى پردازد،
ولى اسنادى كه پس از جنگ به دست آمـد، معلوم كرد كـه انگلستان و آملان ن�ز جـانب عراق را

نگاه مى داشتند.٢٠
در جنگ متفق�ن عل�ه عراق ن�ز مـوضع اروپا بس�ار منفعل و سهم آن در عمل�ات جنگى و
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غنا(م آن بسـ�ار ناچ�ـز بود. در ا(ن جنگ، البتـه (ك نكته+ جـد(د وجود داشت كـه در ه�چـ�ك از
حـوادث د(گر خاورمـ�انه بـه چشم منى خورد و آن ا(نكه اروپـا خود درواقع طرف جنگ آمـر(كا
بود. پ�امهاى كشورهاى اروپا(ى به ا(ران براى ارسال نوعى كمك به عراق، در چند روز قبل از
شـروع حملـه، نشان مى دهد كـه اروپا(ى ها به دسـ�ــسـه هاى آمـر(كا براى سلــطه بـر منطقــه+
نفت خ�ـزى كه ب�ـشتر(ن ن�ـاز اروپا را تأم�ن مى كــرد، واقــ� بودند. آمـر(ــكا در ا(ن جنگ،
در وهله+ اول با رقـ�ـــبـان اقـتـصـــادى خـود (عنــى ژاپن، اروپا، و تـا حـدى احتـاد شـوروى،
تصفـ�ه حسـاب مى كرد و در مراحل بعـد، خواستـهاى خود نظ�ـر ف�صله+ نزاع اعـراب و اسرائ�ل
براسـاس (ك سنار(وى آمـر(كا(ى، مقـابله با بنــ�ـادگـرا(ى اسالمى و حـمــا(ت از حكومـتهـاى

دست نشانده را به كرسى مى نشاند.
بنابر آنچه آمد، تا ا(ن زمان، نقش جمعى اروپا در مـسائل سهم خاورم�انه از نزاع اعراب
و اسـرائ�ل تا جنگ ا(ران و عـراق بسـ�ار ناچـ�ز بوده است. حـال، ا(ن سـؤال پ�ش مى آ(د كـه آ(ا
اروپاى متـحد پس از مـاستـر(خت، خارج از روابط و هدفـها(ى كـه اعضاى آن به طور مـنفرد در
منطقـه+ خـاورم�ـانه دارند، قـالب مناسـبى براى (ك اقـدام جـمـعى در منطقـه پ�دا خـواهد كـرد (ا

همچنان محكوم تفرقه و تشتت در س�است خارجى خود خواهد بود؟

٤ ــ  در جستجوى "ك قالب مناسب
به طبع، خـاورمـ�ـانه (ـك ز(ر سـ�ـسـتم (كپـارچه و به هم پ�ـوسـتـه نـ�ـست كـه جنبـه هاى
اقتصادى، فرهنگى، نظامى و س�اسى آن جلوه ها(ى از (ك مجموعه+ واحد باشد. عالوه برآن،
(ك ز(ر مـجمـوعه+ جـغرافـ�ا(ى و نژادى (كپـارچه ن�ـز محـســوب منى شود. كـشورهاى حـوزه+
خل�ج فارس مـشكالتى دارند كه با مـسائل كـشورهاى شمـال منطقه متـفاوت است. كـشورهاى
غـ�رعـربى منطـقه مـثل ا(ران، تركـ�ـه، و پاكـستـان در همـه+ زمـ�نه ها با كـشورهاى عـرب همـراه
ن�ستند. مسائل اقـتصادى و س�اسى آن ن�ز در بس�ارى مواقع گسـ�ختگى كامل را نشان مى دهد.
از ا(ن رو، ارتباط با ا(ـن منطقه به گونه اى ن�ـست كه بازى با حـاصل جمع صـفر را به (اد آورد.
در تقـسـ�مـات (اد شـده، مى توان منافـذى براى رخنه پ�ـدا كـرد و (ا قسـمـتـها(ى را كـه مناسـبت
دارند، انتخاب منود. درا(نكه ارتباط اقتصـادى و جتارى اروپا با خاورم�انه در سطحى فراتر از
فعـال�تـهاى سـ�اسى اروپا قـرار دارد، شك ن�ست. ولـى اروپا در جسـتجوى (ـك قالب س�ـاسى
مناسب ن�ـز هست. شــا(د ا(ن قـالب مناســب همـان «د(الوگ ارو ــ عـرب» باشد كـه اروپا در

پى اح�ا و توسعه+ آن است.
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عـبـارت «د(الوگ ارو ــ عـرب» را كه بـار د(گر باب روز شــده است، به مـ�ـشل ژوبر و
ژرژ پمپـ�دو نسبـت مى دهند كه در ١٩٧٣ در مالقـات با حب�ب بورقـ�بـه به كار برده اند. اروپا و
اعـراب هر(ك از زوا(ه+ د(د خود بـه ا(ن گفـتگوها نگاه مى كـردند. اعراب مـا(ل بودند به آن بعـد
س�اسى بدهند و در قالب آن مسئله+ فلسط�ـن را مطرح كنند و اروپا(ى ها درپى هدفهاى اقتصادى
بودند. تفـــاوت در ب�نــش دو طرف باعـــث كندى مـذاكــرات مى شــد. اوج ا(ن مـذاكـرات
ب�ن سالهـاى ١٩٧٥ تا ١٩٨١ بود كه ثمره+ چشـمگ�رى به بار ن�اورد. اول�ن گـردهما(ى دو طرف
در ژوئن ١٩٧٥ در قاهره و سپس در ژوئ�ه در رم و در نوامبر در ابوظبى صورت گرفت. پس از
آن (ك كـم�ـس�ـون عـمومى در سطح سـفـ�ران ا(ن كـشـورها ا(جاد شـد تا جنبـه هاى س�ـاسى ا(ن
مذاكرات را بررسى كند. اول�ن نشست كم�سـ�ون در مه ١٩٧٦ در لوكزامبورگ صورت گرفت
كه با نشـستـهاى تونس (فور(ه ١٩٧٧) و سـوئ�س (اكتبـر ١٩٧٧) و دمشق (١٩٧٨) دنبـال شد و
اندكــى بعـد به بن بسـت گرا(�ـد كـه تا پا(ان دهه+ ٨٠ ادامـه (افت. عـوامل مـتـعـدد در توق� ا(ن
مذاكـرات دخــ�ل بود. در درجـه+ اول، تشتـــت حـاكم برجـهــان عرب آنهـا را از هر اقــدامى
باز مى داشـت. ب�ن ١٩٨٢ تا ١٩٨٧ ه�ـچ كنفــرانسـى در سطـــح ســران كــشــورهـاى عــربى
صورت نگرفت. كشورهاى اروپا(ى ن�ز درگ�ر مسائل جنگ سـرد دوم و حتوالت اروپا بودند.
احــ�اى ا(ـن مذاكرات در مـح�ــط ب�ن املللى جـد(دى صورت مى گـرفت كه با محـ�ط گذشـته
كامًال متفاوت بود. اعالم�ه+ واحده وارد مرحله+ اجرا مى شد، فروپاشى بلوك شرق آغاز گرد(ده
بود و كـانون توجـه در خـاورمـ�ـانه از شـمـال به حـوزه+ خل�ج فـارس تغـ�ـ�ـر (افـتـه بود. در چن�ن
شرا(طى، فرانسوا مـ�تران در ٢٥ اكتبر ١٩٨٩ در پارملان اروپا لزوم ازسرگـ�رى ا(ن گفتگوها را
حتت عنوان «د(الوگى بزرگ ب�ن ١٢ كـشور اروپا و ٢٢ كـشور عـرب» (ادآور شد. به دنبـال ا(ن
پ�ـشنهـاد، كنفرانس پـار(س در ٢٢ دسامـبـر همان سـال تشـك�ـل گرد(د تا مـذاكــراتى را كـه در

٧٥ــ ١٩٧٣ آغاز شده بود، از سرگ�رد.
در سپتامـبر ١٩٩٠، در اوج ه�جانات مربوط به امتام جنگ سرد، وز(ران خـارجه+ ا(تال�ا
و اسپان�ـا براساس نظر كنفرانس هلس�نكى (١٩٧٥) پ�شنهـاد تشك�ل كنفرانس امن�ت و همكارى
مــد(تــرانه را مـطرح كــردند.٢١ ا(ن پ�ــشنـهــاد، درواقع، مى توانست انـتــخـاب د(ـگرى براى
كشورهاى اروپا باشد تا اگر نتوانستند مذاكرت ارو ــ عرب را در سطحى وس�ع به ثمر بنشانند،
حـداقل به مغـرب عـربى روى آورند. هم اكنون، (كى از مـواضع مـهمى كـه باعث بروز حـالت
انفـعالى اروپا در خـاورم�ـانه مى شد، (عنـى مسـئله+ اسرائ�ل و فلسطـ�ن؛ از نظر غربى ها منتـفى
شـده است. (قـ�ـناً توافق سـازمـان آزادى بخش فـلسط�ن با اسـرائ�ل، كــشـورهاى اروپا(ى را از
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نوعى رو دربا(ـسـتى جنــات مى دهد، ولى هنوز منى تـوان به آ(نده+ «د(الوگ ارو ــ عــرب» ز(اد
امـ�ـد بست؛ ز(را بهـره+ سـ�اسـى توافق سـاف و اســرائ�ل ب�ـشــتـر مـتــوجـه+ آمـر(كا، نه اروپا،
خـواهد بود. البتـه، رقـابت آمر(كا و اروپا ارتـباطى به جنگ سـرد نداشت و پا(ان جنگ سـرد به
معناى پـا(ان ا(ن رقابتهـا نخواهد بود. از ا(ن رو، نـه تنها اروپا منى تواند در منطقـه+ مورد عـالقه+
آمر(كا جـوالن دهد، بلكه به نظر مى رسـد كه حتـى پ�شنهاد وز(ـران خارجه+ ا(تـال�ا و اسـپان�ـا ن�ز
نتـواند حــوزه+ شـمـال آفـر(ـقـا را براى اروپا حـفظ كنـد. حـمـا(ت ضـمـنى آمـر(كا از مـخــالفـان
حكومتـهاى كشـورهاى شمال آفـر(قا ٢٢ نشان مى دهد كـه در متام سرزم�نهـا(ى كه به طور سنتى

اروپا(ى ها از نفوذى برخوردار بوده اند، با(د نقش برادر بزرگتر آمر(كا را بپذ(رند.

نت�جه
بنابرآنچـه آمـد، تلفـ�ق دو عـامل منطـقه اى و بـ�ن املللى، (عنى عـدم توفـ�ق كـشـورهاى
اروپا(ى در اتخاذ (ك س�است خارجى مشترك ــ كه خود از عدم همگرا(ى واقعى و وجود تضاد
در منافع ملى آنهـا ناشى مى شـود ــ از (ك طرف و سنگ اندازى هاى آمـر(كا برسـر راه اروپا در
خـاورمـ�انـه از طرف د(گر، باعث شـده است تا نقش جـامـعـه+ اروپا در ا(ن منطــقـه تا حـدودى
كاهش (ابد. م�ان آنچه خواست اروپا بود و آنچه امروز شاهد آن�م، تفاوتى بزرگ وجود دارد.

در گذشته، كشــورهاى اروپا(ى حق خـود مى دانستند كه هرگونه مداخله+ ب�ن املـللى و
اجـراى س�ـاست غرب در خـاورم�ـانه از طر(ق اروپا صـورت گ�ـرد، ولى ا(فاى چن�ن نقـشى در
(كى از بحـرانى تر(ن و حـساس تر(ن مـناطق جهـان، چه در دوران جنگ سـرد و چه پس از آن،
مـورد قبـول آمـر(كا نبـود. م�ـزان همـبـستگى اروپا نـ�ز اجـازه+ ا(فـاى چن�ن نقـشــى را منى داد.
درع�ن حال، چنانكه د(د(م، اروپا آزما(ش (ك س�است خارجى مشترك را از هم�ن نقطه شروع
كـرد. انتـخـاب خاورمـ�ـانه براى آزمـا(ش ا(ن سـ�ـاست به دو دل�ل صـورت مى گـرفت: (كى،
عال(ق د(ر(نه+ اروپا به خـاورم�انه و د(گرى، ارتبـاط مستقـ�م خاورم�ـانه با سرنوشت اروپا. ولى
اروپا(ى ها بزودى در(افتند كه اختالف نظـرات اساسى آنها از هرگونه وحدت نظر باز مى دارد و
قدرتهـاى بزرگتـر ن�ز جـز ا(فاى نقـشى تابعى از جانب اروپا رضـا(ت نخواهند داد. جـستـجوى
اروپا براى (افنت (ك پا(گاه مناسـب با حــداقل توقـعات به گفـتگوهاى ارو ــ عرب اجنام�ـد كه
آن هم تا ا(ن زمان نتـوانسته است كـوچكتر(ن دست آوردى به همراه داشـته باشد. مغـرب عربى
آخـر(ن منزلگاهى است كـه اروپا بدان دخلوش سـاخـته است، ولى در آجنـا ن�ـز خود را با پنجـه+
قوى ترى مواجه مى ب�ند. حاصل ا(ن بحث، ما را به آجنا ره مى منا(د كه جامعه+ اقتصادى اروپا
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در طول ح�ات خود نتـوانسته است به عنوان (ك باز(گر مستـقل مطرح باشد، ولى ا(ن به معناى
توق� فعالـ�تهاى منفردانه+ كـشورهاى اروپا(ى نخواهد بود. از ا(ن رو، با(د جـامعه+ اروپا را رها

كرده، به س�است هر(ك از قدرتهاى اروپا(ى در خاورم�انه به طور جداگانه نظر افكند.
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