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ش، اروپا یده سال پ« :اعالم کرد ٢٠٠٧ل یآور ١١کا، روز یکال بورنس معاون وزارت خارجھ آمرین
ک ی لسونیو کھ وودرو يھنگام ١٩١٧ل یاز آوردوره ن یا. بودکا یآمر ياست خارجیس لرزان کانون

، نتون در کوسوو مداخلھ کردیدنت کلیکھ پرز ١٩٩٩ اعزام کرد تا سال  يون سرباز بھ جبھھ غربیلیم
(...). ما بود  ياتیح يعنین ینخست يستم، اروپا نگرانیقرن ب ين سال ھایشتریبدر . ردیگ يدر بر مرا 

ز یر امور خارجھ و نیوز يدنت بوش، برایپرز يبرا(...) ر کرده است ییز تغیھمھ چاکنون اما، 
کا  در یمتفاوت آمر يدولت ھا يکھ اروپا برا داردرا  يگاھینھ ھمان مقام و جااینان، خاورمنان آیجانش

   )١(» .داشت ستمیسراسر قرن ب

انھ بزرگ مطرح  است، یخاورم يآن چھ در راستا« : کرد يد میدنت بوش تاکیکھ پرز يھمان طور
ک سو، یاز . ن کننده عصر ماستییک تعیدئولوژین جنگ ایا. است يک کشمکش نظامیش از یب

گناھان را بھ یکھ ب يونیگر، افراطیمعتقدند؛ و از طرف د يانھ رویو م يقرار دارند کھ بھ آزاد يافراد
  )٢(» .رانند يسخن مما  يوه زندگیش ينابود يت خود برایناز  اآشکارقتل رسانده و 

ده شده و یمبھم کھ از پاکستان تا مراکش کش يا مرزھائب» انھ بزرگیخاورم«، ٢٠٠١سپتامبر ١١از 
ن کننده و حتا ییپرقدرت، جبھھ نبرد تع يکایمرآ ياصلرد، قلمرو یگ يز در بر مینقا را یشاخ آفر

ر یل وجود ذخاین منطقھ بھ دلیا. نامد يم يمناقشھ جھانآنرا د یگشتھ است کھ کاخ سف يمنحصر بھ فرد
کا بھ یآمر يت ھایار ارجح يکیل ھمواره بھ عنوان یوجود اسرائ واش  يکیت استراتژی، موقعينفت

ن پس، ھمان یاز ا. افتیکاھش در آنجا ا یتانیکھ نقش فرانسھ و بر ١٩٥٦از سال  ژهیبود، یآ يحساب م
 يانھ میمدر خاور » کایت آمریموقع«وشکافانھ از مل یک تحلیونسان در  -روزپ دیلیکھ  ف يطور

د یبا. )٣( کا گرفتھ استیآمر» يفعلاط خلوت یح«ن را بھ مثابھ یالت يکایمرآ ين منطقھ جایسد،  اینو
 ،نو آ باشد داراآنرا توانست  ياصال نم يکائیکرد کھ شبھ قاره آمر يادآوریز یرا ن يک بعد اضافی

  .سوم است يک جنگ جھانی ياتیجبھھ نبرد ح

پنتاگون و نو محافظھ کاران  يکیژست کھ ھدف استراتین يدیترد. چشم انداز منطقھ دگرگون شده است
منطقھ  يدگرگون يمنطبق بر آرزو يبھ ھدف ھا ن کھ آنان موفق شوندیادر  يبود، ول نیاز ابتدا ھم

کھ رھبران فرانسھ و  يرام . د وجود داردیتردابند، یدست  يدائم يجھت استقرار سلطھ شان بصورت
   .توانستند محقق کنند يجھان ا پس از جنگ اولیتانیبر

  يغرب يم ارتش ھایدر افغانستان، عراق و لبنان، دخالت مستق

اد یشمار زآن  يژگیول شده کھ یتبد» و مرز حد يب ک جنگی حوزه«ک یبھ » انھ بزرگیخاورم«ن یا
ھرج و . است آن ھا يز ھمزمانیو ن  يغرب يارتش ھا میمستق تدخالن ین و ھمچنیخون يکشمکش ھا
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شتر در منجالب آن یھرلحظھ بمان ناتو یکا و پیآمر يروھایکھ ن يلمرج افغانستان را فراگرفتھ، در حا
 يان قومیمو  يدتیعق يھا يریز درگیو ن ياشغال خارج باعراق ھم زمان با مقاومت  .روند   يفرو م

نان ناظران، تعداد آ يبر اظھارات برخ گذاشتھ است و حتا بنا يبجا يمواجھ است کھ صدھا ھزار قربان
  .ستیام نیھا قابل الت ين آسانیجاد شده بھ ایا کھ يرواندا بوده و زخم يسل کشنان یقربانش از یب

 يرا رو در رووره ینیکھ دولت فواد ساست فرورفتھ  يسر و صدائ يب يلبنان در جنگ داخل
؛ ھر لحظھ امکان دارد ژنرال عون است  يھنیش مین حزب اهللا و گراآکھ محور قرار داده  يونیاپوزس

سازمان ملل متحد در لبنان صلح  حافظ يروھایل بھ رغم حضور قابل مالحظھ نیسرائبا ا يریکھ درگ
ن یتکھ تکھ شدن سرزم بھرکوب نھ تنھا ھا و س يتعمره سازن، مسیدر فلسط. از سر گرفتھ شود) نولیف(

را سرعت  ير جنبش ملیبرگشت ناپذ) دیشا( يدگیجامعھ و از ھم پاش يھا شتاب داده بلکھ فروپاش
، عنوان ٢٠٠٦در دسامبر  ينگتن در سومالیت واشیبا حما يوپیاز زمان مداخلھ ات .ستده ایبخش

 يتوان از دارفور، تنش ھایو البتھ م. ن کشور داده اندیبھ ارا » سمید جنگ با تروریجبھھ جد«مشکوک 
ھ و یان سورید میجد يبرخورد وقوعا امکان یمغرب  يدر کشورھا» يستیدات تروریتھد«پاکستان، 

  .اد کردیز ین لیئاسرا

نش ین پس در چارچوب بیدارند، از ا يخاص يل محلیخ خود و دالین کشمکش ھا کھ ھر کدام تاریا
االت یدر دوران جنگ سرد، ا. دھد يبھ آن ھا م» يژه ایو يمعن«د کھ نریگ يم قرار يکائیآمر خاص
ن یبد. کرد يم يبر رس ھ مقابلھ شرق و غربیرا در بستر زاو يھر بحران) ير اتحاد شوروینظ(متحده 

کتاتور خشن یک دیھ یست ھا بر علیدان مبارزه جبھھ ساندنیم ١٩٨٠-١٩٧٠ يسالھا کاراگوئھیب، نیترت
توانست بھ جبھھ  يبود کھ م يآمد بلکھ کشور يعادالنھ تر بھ حساب نم يبوجود آوردن جامعھ ا يبرا

،  نگرشن یا يبرا يگزاف يبھا  گوئھکارایوندد و  مردم نیبپ ياتحا د شورو ينعی ) ٤(شر يامپراتور
ن و بحران دولت یبنام فلسط ينگتن، مسئلھ ایواش يبرا. ندپرداخت کرد يده سال جنگ و نابود يعنی

. استمطرح ک و شر یان نیم يجھان مقابلھدر لبنان وجود ندارد، بلکھ  يدتیا عدم تعادل عقی يسومال
 .زاندیانگ يبر م» ھا يھودیھا و  يبیصل«ھ یعل يمرا در مورد جنگ دائ گفتار القاعدهن گفتمان ، یا

  .شود يکھ مرتبا از سر گرفتھ م يجنگ

گران یباز يولمحقق شد؛  يبصورت خود بخود ي، سرانجام تا حدانھانگارساده  يد نگریاه و سفیس  نیا
ر روشنگ ينھ نمونھ سومالین زمیدر ا. م مواضع شانیدر خدمت تحک کردند يرا ابزار نگرشن یا يمحل

توانست ب شده است، یق ترکیکھ از جنگ ساالران فاسد و ناال يسومالفدرال موقت دولت ): ٥. (است
سم یترور« يدان ترکتازیا کشور میھ آن، گویکھ بر پا »بفروشد«د یرا بھ کاخ سف يتصور
ھ ب »ياسالممحاکم « از دست  يس آبابا را بھ قصد خالصینگتن آدیلذا، واش. گشتھ است» ونالیانترناس

ش از آن قدرت را بدست یماه پ شش، »ياسالم محاکم«اتحاد . ق کردیشو تشویدر مگاد  يدخالت نظام
 يرا بھ بھا يداخل يھا يائیپو). دیمراجعھ کنن شماره یدر ھم يپ لھ ماریلیبھ مقالھ ف( آورده بودند 

ست یاش بد ن يادآوری(  يوپیتوسط ات يک کشور اسالمین تھاجم بھ یا. گرفتھ شدده یگرا ناد يکل يلیتحل
 )٦. (دگذار يتند رو م ياسالم يگروه ھا بھانھ در دست )است يحیمس يکھ کشور

  يمذھب – يدتیف عقیک ملغمھ ظریداشتھ و بر  يت شکننده این دولت وضعیا. گر لبنان استینمونھ د
مھ ینھ یور علاز کش يمیک اردوگاه و نیپرده از  يت بیکا و فرانسھ با حمایآمر يدولت ھا .داردھ یتک
 جدالدان ین کشور مین پس، ایاز ا. دنساز يرا سخت تر م يامکان وصول بھ ھر راه حل محل گر،ید
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کھ مصالحھ  يبا وجود. گر استیھ از طرف دیران و سوریک سو و ایان غرب و متحدانش از یم
  .شود يتلق» شر يروزیپ«بھ منزلھ  يامکان دارد کھ ھر مصالحھ ا ياست ول يضرور

حات، یتسل. ن ھا را بھ ھم بافتھ استک رشتھ آیم، اما ھزار و یروبرو ھست يدمتعد يھ با جنگ ھااگر چ
ز عبور صدھا ھزار ین يگاھ. شوند يدند، رد موش قابل نفیش از پیکھ ب يفنون از مرزھائ و نفرات

ب، کھ در یرتن تیبد. سازد يم سریمن امر را یاست، ا وا داشتھنان را بھ کوچ پناھنده کھ شدت نبردھا آ
از . م کھ قبال در عراق آزموده شده اندیکن يبرخورد م يش با اشکال مبارزه ایافغانستان، از دو سال پ

ھا اکنون  ن روشینداشتا يوجود خارج يکھ در زمان اشغال توسط شورو( يانتحار يجملھ سوءقصدھا
نقل ل یوساھ یعل) يمنفجره ناگھانمواد ( I E D  يا استفاده از بمب ھای، )روند يز بکار میر نیدر الجزا
  .روھایو انتقال ن

ده یدر عراق دوره د  از آنھا ياریکھ بس يا يخارج يه نھرالبارد در لبنان صدھا جنگجودر اردوگا
عرب، ن پس ھزاران رزمنده یاز ا. کردند يستادگیاز سھ ماه در برابر ارتش لبنان ا شیبودند، ب
 يادآوری. ده شده اندنجا و آن جا پراکنیاند،  در اده یموزش دآاق کھ در عر) يمرکز( يائیو آس يپاکستان

کا و یمرآ يس ھایکھ توسط سرو يگریان دیگجودر افغانستان، جن يم کھ پس از جنگ ضد شورویکن
وستند و یگر پید ير و کشورھایدر مصر، الجزا يستیترور يده بودند بھ گروه ھایپاکستان آموزش د

 يھا باعث رونق قاچاق پردرآمد ن جنگیگر، اید ياز سو. ندل دادیا تشکبزرگ القاعده ر يھاگردان 
ق در دست ین طریعراق گذاشتھ شده بود، از ا يتیامن يروھایار نیکھ در اخت يحاتیاز تسل يقسمت: شد
  )٧.... (ست ھ قرار گرفتھ این ترکاتکاریجنا

 يمزنده نھ را استقالل طلبا يرمان ھاآ کامل، يخود مختار با کسبکھ  ين ھائیسرزم
  .کنند

  

ف یضعو فساد آن ھا را  يکتاتوریت دیھا سال حاکممنطقھ کھ ده  يدولت ھانقش از  ت، ین موقعیدر ا
ن دولت ھا صاف و ساده از صحنھ یر افغانستان، ای، نظيدر موارد خاص. شده است استھده ، ککر

 است يمیزده سال تحرین سیچنجھ جنگ بلکھ ھمینھ تنھا نت يکنون يدر عراق، فروپاش. خارج شده اند
در کشور و از  يسن يھا ين دوره آغاز نفوذ سلفیا. محتوا کرد يکھ  دولت را ب) ١٩٩٠ – ٢٠٠٣(

ن یو دارو ، بلکھ ھمچن يق آنھا نھ تنھا مواد غذائیبا اردن بود کھ از طر يمخف يراه ھا جملھ در پھنھ
، نھ ينھ عربستان سعود( يچ کشور مجاوریھ). ٨( کنند يعبور م زیتندروانھ ن ينقطھ نظرھااسلحھ و 

ھر کدام از آن : تفاوت بماند يش بیمرزھا يثبات يتواند نسبت بھ ب ينم) ھیھ، و نھ سوریران، نھ ترکیا
در لبنان، اقدامات . کنند يم در آن کشور دخالت میر مستقیم و غیژه خود بطور مستقیل منافع ویھا بدل

الت خود گردان تنھا با ین، تشکیدر فلسط. ار معرکھ شده استیآتش ب يک قدرت مرکزی يبازساز
از  يکامل ين ھایسرزم. ل دوام آورده استیحکومت اسرائ يبانیو پشت يخارج يو اقتصاد يکمک نظام

 يھا در جماعترا  يدیجداستقالل طلبانھ  يھاد ی، اميدستان عراق تا غزه، با کسب خودمختاررک
  .کنند يزنده م ران و پاکستانیا يبلوچ ھا ھ گرفتھ تایترک يکرد ھاگر ازید

. کند يمترده یچیامر مذاکرات را پن یا . ه استت نبودیاھم پرن حد یمسلح ھرگز تا بد ينقش گروه ھا
 و در لبنان، حزب اهللا. ر دست دارندن گروه ھا ابتکار عمل را دی، ايا سومالیر عراق یدر افغانستان نظ
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نان در عراق، آ. دارند يھولناک نفوذن سازمان ھا یا. ندمسلط ا ن پس بر اوضاعیدر غزه حماس از ا
ان یم نان را ازآست ینتان، ناتو قادر را با شکست مواجھ ساختھ و در افغانس ين ارتش غربیعمده تر

ل مقاومت کرده و یو سھ روزه در مقابل حملھ اسرائ يان جنگ سیدر لبنان، حزب اهللا در جر. بردب
 ي، بخش قابل مالحظھ ا١٩٤٨ – ١٩٤٩ ين بار از سال ھاینخست يبرا. ر دادییز تغیرا ن يقاعده باز

  .شان شدندیھال مجبور بھ ترک خانھ یت اسرائیاز جمع

       نیدر فلسط ستیمبارزان اسالم» نسل سوم«ظھور 

ب وارد یر سدرت آسینظ يلیاسران يحتا حماس کھ در غزه محصور شده است، قادر است بھ شھرھا
 ي، موشک ھاI E D(قابل حمل است  يسانھ آموثر کھ ب يول يحات ابتدائیستفاده از تسلا)  ٩.(وردآ

و یز. گذارد يش میل را بھ نمایکا و اسرائیحدود و ثغور قدرت امر) رهیضدتانک و غ يقسام، راکت ھا
م یترس ينانھ ایر واقع بیش درگذشت، تصویپ يھآرتص کھ چند يلیروزنامھ اسرائ يلگر نظامیف تحلیش
ن یتش بس است، اکھ حماس تحت فشار بوده و خواھان آم یحتا اگر ما ده ھا بار اعالم کن«: کرد يم

ل یدر سدروت، اسرائ.(...) ل واقعا مغلوب شدیتوان زدود کھ در نبرد سدروت، اسرائیت را نمیواقع
توانست  دشمن: د ھم ھرگزیامده بود و شایش نیپطرف  نیرا گذراند کھ از جنگ استقالل بھ ا يتیوضع

  )١٠(» .را در آن متوقف سازد يعاد يک شھر کامل را بھ سکوت بکشاند و ھر نوع زندگی

مرگ  ياسیکا یآمر يدر پ يپ يدولت ھا، مداخالت نظام يدگین، از ھم پاشیدر فلسط ياسیبن بست س
گروگان  بدنبال. بدھد يافراط يوعده ھاگذارد تا يالقاعده مار یدر اخت يو برھان کاف ببار آوردهبار 

زنامھ الوطن وک گروه نا شناس ، ریدر غزه توسط وز یفاکس ن يکائیون آمریزیدو خبرنگار تلو يریگ
ختصاص داد کھ در ست ایرزمندگان اسالم» نسل سوم«بھ  يمقالھ ا ٢٠٠٦اوت  ٣١در  چاپ عربستان

نان سنده آیون. کنند يم يصف آرائ يالمن پس در برابر حماس و جھاد اسیو از ا کردهر وھن ظیفلسط
کنند، بھ قواعد  يرا رد م ينبوده و ھر مصالحھ ا يھ توده ایپا يآنان دارا« . کند يم يمعرف نیچنرا 
ن ینان بھ فلسطدھند، مطالبات آ يار نمھا را ھدف قر يلیتنھا اسرائ و نداشتھ ياعتقاد ياسیس يباز

توانند در عراق و  يقاعده ، مبھ ال يوابستگ با اعالم  يکھ گروه ھائقت یحقن یا. شود يمحدود نم
ا در یمغرب   يدر لبنان پراکنده شده و درکشورھا ينیفلسط ي، در اردوگاه ھاکردهافغانستان رشد 

 يمنطقھ ا يکھ مرزھا يدر دورانن ھم آاست و   يافراط يدئولوژیفشار ا دیموشھ بدوانند، یر يسومال
  .داشتھ اندشکاف بر

ت ین پس با ظھور مجدد ھوی، از ادادمنطقھ بھ  يدیشکل جد يانکھ پس از جنگ اول جھ يسمیونالیناس
بخاطر عدم  چھ را دیان جدین جریرد و واشنگتن ایگ ير عالمت سوال قرار میز يمذھب -يقوم يھا

کا در یآمر يروھاین يوس فرمانده کنونید پتریویژنرال د.  کند يق میتشومحاسبھ ل یبھ دلا ی و يآگاھ
ن یاز نخست يکی. ھوابرد بود ١٠١، فرمانده گردان  ٢٠٠٣  در سال صول مو ھنگام فتح شھرعراق،  

در قبال پرداخت عوارض مردم  کھ، شھر يشورا در انتخابات. بود شھر  ياجاد شوریا يمات ویتصم
ھا و  يحیکردھا، عرب ھا، ترکمن ھا، مس يبرا يجداگانھ ا يریگ يرا يصندوق ھا دادند، يم يرا
  .د شده بودندینا پداز نظرھا » ھا يعراق« .بودافتھ یره اختصاص یغ

ن روش کھ ھر یکا حاکم است؛ ایاست آمریبر کل س» ت ھایاقل«از  يکیم منطقھ بھ موزائین نوع تقسیا
را  )١١( )گرید يتیا باماھی( يد و ھر تعلق ملدھ يبا فرقھ اش سوق م يابیت یھو يطرف را بھ سو

امروز در : شود يان منجر میپا يبھ مناقشات ب ل کرده و ولت ھا را متزلزد تی، تمامردگذا ير پا میز
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را  ين المللیو ب يگانھ ، منطقھ این ھر دخالت بین امر ھمچنیران؟  ایا ایھ ینده در سوریعراق، در آ
از . ردیگ يم يبھ بازش یرا بھ نفع منافع خو يگران محلیکھ ھر کدام از باز يکند، بطور يق میتشو

. فا کردیا ين استراتژین ایرا در تدو يل نقش اساسی، اسرائ١٩٨٠ يھاگر، از ھمان سال یطرف د
)١٢(  

 يثبات يب« يبوش، نو محافظھ کاران در بکار بست استراتژ ياست جمھوریر ن دورهینخستدر 
در لبنان،  ٢٠٠٦مان با جنگ تابستان ھمز) ١٣. (دادند يبھ خود راه نم يدیانھ تردیدر خاورم» سازنده
س یزا رای، خانم کوندولختیر يفروم يلیاسرائ يماھایھواپ ير بمب ھایکشور در زن یکھ ا يدر  حال

د است یانھ جدیک خاورمیمان یزا يم، دردھاینجا شاھدش ھستیآن چھ ما در ا«: دیبگوافت کھ یجسارت 
شت بازگ يم و نھ برایدار يھ قدم بر مانین خاورمیا يم کھ بسوید مطمئن باشیم، ما بایو ھر چھ کھ بکن

خت، اما یرا بر انگ ش دارینر یچند تفس  ياناتین بیچن ياگر در آن زمان، گستاخ. »نیشیانھ پیخاورم بھ
، در واقع مین چھ ما شاھدسپتامبر، آ ١١پس از : کا حق داشتیر خارجھ امری، وزيبھ مفھوم

 يشباھتتصورش را داشتند  يکائین چھ مقامات امرچوجھ بھ آیست کھ نھ تنھا بھ ھ ي»دیانھ جدیخاورم«
  .شود يل میتبد ياست جھانیدر کل س يرپائیعمده و د يثبات يندارد، بلکھ بھ عامل ب

 ---------     

  :٢٠٠٧ک، نوامبر یپلماتیمقالھ در لوموند د يعنوان اصل

Le Proche-Orient remodelé 

Des Frontières chamboulées par la guerre américaine 

 

 --------    

  :ھا يپاورق

١ –  http://bostonreview.net/BR32.3/burns.html 

   ٢٠٠٧ھ یژانو ١١بوش در ، ) رئیس جمھور آمریکا در کنگره( ساالنھ   يسخنران – ٢

  :دیبخوان  Philippe Droze- vincentر، نوشتھ یاب زکت ٢٨گزارش را در صفحھ  – ٣

Vertige de la puissance. Le « moment américaine » au Moyen-Orient, La Découverte, Paris, 2007  

اب بھ او کھ خط.  شر سخن گفت ياز امپراطور) کایآمر يدایفلور(در اورالندا يک سخنرانی، در ١٩٨٣مارس  ٨گان در روز یرونالد ر – ٤
ش پرخاش یو گرا يخیتار يت ھایواقع يدو جناح، نف» ک چوب راندنیا ب«نان در مورد وسوسھ آکرد، بھ  يان صحبت مییلیانج يانجمن مل

  .استناد کرد »يحاتیمسابقھ تسلدرک غلط  بھمثال  يشر ھشدار داد و برا يگرانھ امپراطور

  .دیمراجعھ کن ٢٠٠٦ک، سپتامبر یپلماتی، لوموند د»ير سومالکا دیارتباطات خطرناک آمر«ھ، یمقالھ ژرار پرون بھ – ٥

  :دیر  نوشتھ روالن مارشال نگاه کنیبھ مقالھ ز – ٦

Roland Marchal, « « Somalie : un nouveau front antiterroriste ? », Les Etudes du CERI, n° & », Centre d’étude 
et de recherches internationales, Paris, juin, 2007. 
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٧ – « US guns sent to Iraq used for crimes in Teurkey », International Herald Tribune, Paris, August 31st, 2007.   

  : دینصر مراجعھ کن ياز کتاب ول ٢٣٠-٢٣١بھ صفحات   - ٨ 

Vali Nasr, The Shia Revival. How Conflict Within Islam Will Shape the Future, Norton, New York, 2006  

  .قسام است يشتر از موشک ھاین راکت ھا بیبرد و دقت ا. ل پرتاپ شدیاسرائ يوشا از غزه بسویک موشک کاتیاکتبر امسال،  ٧در روز   - ٩

١٠ – An Israeli defeat in Sedrot, Haaretz, Tel- Aviv, June 8th, 2007  

عھ یا شی يون، از تعلق  بھ جامعھ سنین کنفدراسآا ین یتعلق بھ ا. افتھ استیل یتشک يمتعدد يلھ ایقب يون ھایعھ از کنفدراسیو ش يل سنیقبا  - ١١
  .مھم تر است

روم منتشر شده،  يد يک کھ بصورت سیپلماتیو فرانسھ لوموند دیدر آرش» انھیون خاورمیزاسیلکاناب«د بھ مقالھ ژرژ کورم، یتوانیم  - ١٢
  .دیمراجعھ کن

  .دیمراجعھ کن ٢٠٠٥ھ یک، ژوئیپلماتی، لوموند د»انھیجوشش در خاورم«د شراره،یلبھ مقالھ و – ١٣

  

  . ٢٠٠٧ک، نوامبر یپلماتیلوموند د
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