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چکیده
فرانسه کشوری با پیوندهای دیریبه با مبهقه خاورمیانه است .مدت زمان
زیادی این کشور تحتتأثیر سیاسیت عربیی رارداشیت .نقیش فرانسیه در
خاورمیانه را می توان با توجه به مالحظات ئوپلیتی

و ئواکونومی

ایین

کشور مورد ارزیابی رارداد .البته ،فرانسیه در خاورمیانیه نییز مانبید سیایر
نقاط جهان نقشهای چبدگانهای بیازی مییکبید کیه گیاه در تعیار

بیا

یکدیگر راردارند .با اینحا  ،ایده «مجید و عظمیت» فرانسیه کیه مییرا
«گلیسم» در این کشور محسو میشود ،هبوز بر سیاست خارجی فرانسه
تأثیرگذار است .فرانسه ایب

با توجه به عیدم تماییل امریکیا بیه مداخلیه

مستقیم در امور خاورمیانه احساس می کبد که میدان برای آن کشیور بیه
مبظور نقش آفریبی بیشتر باز شده است و تالش دارد با توجه به مو عییت
به دست آمده به ایده «مجد و عظمت» فرانسه تحقیق بخشییده و ایفیاگر
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

نقش ی

« درت بزرگ» در صحبه خاورمیانه باشد؛ هرچبد که این کشور

از ظرفیت ها و ابزارهای ی

پی پاسخ بیه ایین پرسیش اسیت کیه فرانسیه چیه نقشیی بیرای خیود در
خاورمیانه و شما افریقا متصور است .فرضیه ای که نویسبده مهر کیرده
عبارت است از این که فرانسه در پی ارتقای نقش خود از همکار مداخلهگر
به نقش ی

درت بزرگ در زیرسیسیتم مبهقیه خاورمیانیه بیا توجیه بیه

کم رنگ شدن حضور امریکا در این مبهقه است؛ اما در عمل ،این نقش بیا
جایگاه وا عی آن همخوانی ندارد .این پیژوهش جببیه توصییفی -تحلیلیی
داشته و گردآوری دادهها برای انجام آن به روش کتابخانهای صورت گرفته
است.

واژههای کلیدی :فرانسه ،خاورمیانه ،شما افریقا ،نظریه نقیش ،گلیسیم،
درت بزرگ ،مداخله نظامی
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درت بزرگ برخوردار نیسیت .ایین مقالیه در

مقدمه
فرانسه کشوری با پیون.های دیرینه با منطقه هاورمیانکه و بکا پیشکینه قیمومکت بکر
کشورهای سوریه و تبنان در سالهای بین دو جنگ جهانی و اسک تمار کشکورهای
واقع در نمال افریقا است رویکرد سیاست هکارجی ایکن کشکور در ایکن منطقکه
عمن اینکه همواره توجه هاصی به منطقه نامات دان ه است ،م.ت زمان زیکادی
تحتتأثیر سیاست عربی این کشور قراردانکت ککه بکه دنبکال اسک ق ل اتجزایکر و
هار ن.ن مسئله اتجزایر از م حظات سیاست هارجی ایکن کشکور اتخکاذ نک.ه
برای اعراب که بر سر مسئله فلسطین با اسرائیل درگیر بودن .جذابیت دانکت و از
محصوالت هود و نیز صحنهای برای نق آفرینکی هکود در متکادالت بکیناتمللکی
تلقی میکرد که این مورد اهیر در هار وب سیاسکتهکای گلیسک ی ایکن کشکور
قرارمیگرفت که گس رش نفوذ و مج .و عظمت فرانسه را مک.نظر دانکت روابک
ویژه فرانسه با کشورهای حانیه جنوبی هلیج فکارس و عکرا ککه از دهکه 1970
آغاز ن ،.و حمایت فرانسه از عرا در جریان جنگ تحمیلی ،در ایکن هکار وب
قابل تبیین است پ

از پایان جنگ سرد ،فرانسه موقتیت سابق هود را بکه عنکوان

ق.رتی که سیاست هارجی نسب ا مس قلی را در اردوگکاه غکرب دنبکال مکیککرد ،از
دست داد و در ن یجه مخاتفت با حمله امریکا و نیروهای ائک ف بکه عکرا بکرای
سرنگونی رژیم ص.ا حسین ،بکا انکزوای نک.ی .از جانکب امریککا روبکرو نک .و
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سوی دیگر ،فرانسه هاورمیانه را منبتی برای تأمین انکرژی ،بکازاری بکرای فکروش

سیاس

بود در این میان از ی سو ،موعع نسب ا مس قل سیاست هارجی فرانسکه از غکرب

سیاست هارجی این کشور در هاورمیانه تا ح.ودی با انفتال روبرو نک .در ایکن
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مقطع ،فرانسه که عرا را از دست داده بود ،در جهت حفت موقتیت هود در تبنان
و کشورهای حانیه جنوبی هلیج فارس میکونی .با روی کار آم.ن سارکوزی در
سال  2007و برنامه این دوتت برای هار سکاه ن فرانسکه از انفتکال در سیاسکت
هارجی ،فرانسه سیاست همسویی با امریکا را در پی

گرفت؛ با این اسک .الل ککه

فرانسه با برعه.ه گرف ن بخشی از بار امریکا در مواجهه با بحرانهکای بکیناتمللکی،
هواه .توانست می.ان مانور وسیعتری برای تحرککات هکود در سیاسکت هکارجی
دست و پا کن .بر همین اساس ،فرانسه بار دیگر به سک اد فرمانک.هی نظکامی نکاتو
پیوست که در سال  1966از آن هار ن.ه بود در این میان ،پرون.ه هس های ایران
محمل هوبی برای نزدیکی بیش ر و ترمیم رواب میان فرانسه و امریکا بود ،اقک.امی
که از اواهر دوران ریاست جمهوری نیراک آغاز ن.ه بود و در دوران سکارکوزی
با ن.ت بیش ری ادامه یافت؛ به گونه ای که در مواردی دوتت سارکوزی مواعکتی
تن.تر از دوتت بوش در این هصوص اتخاذ میکرد تاسی

ی

پایگکاه نظکامی در

امارات م ح.ه عربی نیز از دیگر ثمرات سیاست نزدیکی با امریککا بکود همچنکین،
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در این دوران رواب فرانسه با اسرائیل نزدی تر ن .اتفاقاتی که در ایکن مقطکع در
منطقه رب داد ،از جمله نکست نظامی اسرائیل در تبنان توس نیروهکای حکزباهلل
در سال  ،2006رویارویی دو جبهه  8مارس و  14مارس در تبنان بکه دنبکال تکرور
رفیق حریری و حمایت فرانسه از ست .حریری و مسیحیان فاالنژ تبنکان ،گسک رش
نفوذ ایران در عرا به دنبال سقوط ص.ا و و روی کار آم.ن نیتیان در این کشور
و مخاتفت کشورهای سنی عرب ،به ویژه عربس ان ستودی با این امر سبب ن .تکا
منافع ژئوپلی ی

فرانسه در تضاد با سیاست هکارجی ایکران در منطقکه قرارگیکرد و

نوعی اتحاد نانون ه بین فرانسه ،اسرائیل و حکومتهای محافظهکار سکنی عکرب و
به ویژه عربس ان ستودی در برابر ایران و محور مقاومت نکل گیرد در این میکان،
وقوع انق بهای عربی نیز این تضاد را تش.ی .کرد فرانسه که تا پکی

از ایکن بکا

رهبران اق .ارگرای عرب رواب هوبی دانت و از آنان حمایت میکرد ،با هیکزش
مرد در این کشورها ت ش نمود با دست زدن به ماجراجوییهکای نظکامی تحکت
عنوان دموکراتی سازی ،به نق آفرینی در صحنه بیناتمللی بپردازد اقک.ا نظکامی
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این کشور در تیبی بکرای سکرنگونی رژیکم قکذافی نمونکهای از ایکن دسکت اسکت
همچنین ،در سوریه ،فرانسه بکه حمایکت مکاتی و متنکوی از گکروههکای متکارض
پرداهت و نخس ین کشور غربی بود که ائ ف ملی سوریه را به رسمیت نکناهت
و به دنبال طر مسئله کاربرد س

های نکیمیایی در سکوریه ،اصکرار بکه م.اهلکه

نظامی کشورهای غربی در این کشور دانت که با تفاهم امریککا و روسکیه در ایکن
هصوص ،مجبور به عقب نشینی از موعع هود ن .در این زمینه نیز فرانسه ح کی
پ

از ظهکور داعک

و اعمکال تروریسک ی و وحشکیانه ایکن گکروه و ورود سکیل

مهاجران سوری به کشورهای اروپایی و نیز وقوع حم ت تروریسک ی در پای خکت
فرانسه و به هطر اف ادن امنیت داهلی این کشور ،بی

از سایر کشورهای غربی بکر

کناره گیری بشار اس .از ق.رت اصرار میورزد و در این زمینه در کنکار کشکورهای
محافظهکار سنی عرب و به ویژه عربس ان ستودی و قطکر و نیکز ترکیکه قرارگرف که
است در جریان مذاکرات هس های میان ایکران و گکروه  5+1نیکز فرانسکه تنک.ترین
مواعع را علیه ایران اتخاذ کرد که این امر نانی از آن دانسک ه نک .ککه فرانسکه در
پاسخ به این پرس

است که فرانسه در هاورمیانه ه نقشی ایفا میکنک.؟ در ایکن

هاورمیانه با توجه به رف ارهای این کشور در این منطقه پرداه که نکود فرعکیهای
که نویسن.ه مطر میکن ،.عبارت از این است که فرانسه در پی ارتقای نق
ی

از همکار م.اهلهگر به نق

هکود

ق.رت بزرگ در زیرسیس م منطقکه هاورمیانکه بکا

توجه به کم رنگ ن.ن حضور امریکا در این منطقه است؛ اما در عمکل ،ایکن نقک
عم.تا مح.ود به ت ش برای کم
قاتب مبارزه با اناعه س

به موازنه گکری ،حمایکت از صکلآ و ثبکات در

های کش ار جمتی و حکل منازعکات ،دفکاع از آزادی و

حقو بشر و تأمین دیگر منافع گوناگون هود از جمله منافع اق صادی ن.ه اسکت
به عبارتی ،فرانسه قص .نق آفرینی در نرایطی را دارد ککه امریککا دیگکر نک.ان
ع قهمن .به م.اهله مس قیم نظامی نیست ،اما بکا وجکود بلنک.پروازیهکای هکود و
تمایل ن.ی .به ایفای نق

ی
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مقاته ت ش هواه .ن .که با بهره گیری از نظریه نق  ،به تبیکین نقک

فرانسکه در

سیاس

این مذاکرات منافع عربس ان و اسرائیل را نماین.گی میکنک .مقاتکه حاعکر در پکی

«ق.رت بزرگ» ،به دتیل محک.ودیت ظرفیکتهکا و
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ابزارهای

ن وانس ه است در ان.ازههای ی

ق.رت بزرگ ظاهر نود و تک شهکای

آن مح.ود به انجا تحرکاتی برای حفت توازن در منطقکه و تکأمین منکافع سیاسکی،
امنی ی ،اق صادی و فرهنگی هود بوده است این پژوه

جنبه توصکیفی -تحلیلکی

دان ه و گردآوری دادهها برای انجا آن به روش ک ابخانهای صورت گرف ه اسکت
همچنین ،براساس تحلیل دادهها فرعیه مطر ن.ه مورد سنج

قرارمیگیرد

الز به ذکر است تاکنون در این زمینه دو مقاته من شر ن.ه اسکت یک

مقاتکه

تحت عنوان «سیاست هارجی فرانسه در هاورمیانه» نون ه محم .امیرمحم.ی ککه
در سایت دان

رواب بیناتملل ان شار یاف ه و به بررسی سیاست هکارجی فرانسکه

در هاورمیانه در فاصله سالهای  1945تکا  1970در قاتکب گلیسکم پرداه که و بکه
بررسی سیاست هارجی فرانسه در این دوران در سه مورد جنگ اتجزایکر ،بحکران
سوئز و مسئله اعراب و اسرائیل میپردازد این مقاته به بررسکی سیاسکت هکارجی
فرانسه در ی

دوره تاریخی هاص در پرتو ان.یشههای گلیس ی به عنوان مهم رین

عامل تأثیرگذار در نکلدادن به سیاست هارجی فرانسه مکیپکردازد و هکار وب
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نظری هاصی را دنبال نمکیکنک .مقاتکه دو  ،تحکت عنکوان «رویککرد فرانسکه بکه
هاورمیانه» به قلم نگارن.ه است که در نماره  35فصلنامه مطاتتات منطقهای جهان
اس  ،در پائیز  1387به اپ رسی.ه است در این مقاته ستی نک.ه اسکت عکمن
مروری بر پیشینه رواب فرانسه بکا منطقکه هاورمیانکه ،بکه بررسکی نگکرش دوتکت
سارکوزی به منطقه ،به ویژه با توجکه بکه آت ن یک گرایکی سیاسکت هکارجی او و
ع.ول از اصول عم.ه حاکم بر ان.یشههای گلیس ی پرداه ه نود این مقاتکه نیکز از
هار وب نظری هاصی تبتیت نمیکن .و عم.تا جنبه توصیفی دارد
در این مقاته ،اب .ا مخ صری به مبانی نظری این پکژوه
پرداه ه هواه .ن ،.سپ

به سابقه حضور فرانسکه در هاورمیانکه و اهمیکت ایکن

منطقه برای فرانسه اناره هواه .ن .در بخ

بت.ی ،عملککرد سیاسکت هکارجی

فرانسه از دوره ریاست جمهوری سارکوزی تاکنون در منطقه هاورمیانه و سپ

به

ارزیابی این سیاست با اس فاده از مبانی نظری مکذکور پرداه که هواهک .نک .و در
پایان ،بخ
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یتنکی نظریکه نقک

ن یجهگیری به جمعبن.ی مباحث اه صاص پی.ا هواه .کرد

 .1چهارچوب نظری
نظریه نق

که عم.تا وا دار مباحث مربوط به رواننناسی اج ماعی است ،عکاملی

حیاتی در زن.گی اج ماعی محسوب مینود بنابر این نظریه ،هکر بکازیگری نقک
یا نق هایی در محی اج ماعی هود ایفا میکن ،.هر ن .که این نق

یکا نقک هکا

ن.ان نناه ه ن.ه ،دائمی و به آسانی قابل نناسایی نبانن .تصور بکر ایکن اسکت
که هر ه تت.اد این نق ها بیش ر بان ،.امکان این که بازیگر در محکی اج مکاعی
هود به ر ب وان .در موقتیتهای گوناگون بر مشکک ت و دنکواریهکا غلبکه کنک،.
افزای

پی.ا میکن.؛ هر ن .تت.د نق ها اح مال بروز تتارض در میان آنهکا را نیکز

افزای

می ده .و رفع این تتارض هود مهارت هاصی را طلب میکن .در حکوزه

سیاست هارجی ،نق

نگرش ی

دوتت در صحنه بیناتملل را مشخص مکیکنک.

نق ها به جهانبینی تصمیمگیران ساه ار میبخشکن .و بکه تحکاظ هک.ف و روش،
هار وبی برای ه.ایت سیاست هارجی فراهم می کنن .در تتری

مفهکو نقک

گف ه ن.ه ای.ه ای است که رهبران کشور در هصوص تصمیمات ،تته.ات و قواع.
(2011

دوتت را در نظا بیناتملل مشخص میکن )Thies, 2009: 2( .این بردانکت ککه

م أثر از میراث تاریخی ،هویت ملی و ارزشها است ،میتوان .تبیینکنن.ه تک.او و
تغییر در سیاست هارجی دوتتها بان .می توان این گونه اس .الل کرد ککه نقک
دوتت براساس دو رن ه از عوامل تتیین مکینکود :نخسکت ،عوامکل فککری نظیکر
هویت ملی ،هنجارهای رف ار داهلی ،فرهنگ ،ارزشها و جهانبینکی دو  ،جایگکاه
واقتی ی

دوتت که بر نق

دوتت تأثیر دان ه و آرمانهکای منبتکث از م غیرهکای

فکری را تت.یل میکن .از اینرو ،مکی تکوان ن یجکه گرفکت ککه نقک
واسطه ای بین فرهنگ ،تاریخ ،هاطره جمتی و در ی
فرهنگی هری

ک

یک

م غیکر

ویژگیهای تکاریخی و

از بازیگران از ی سو ،و سیاست هکارجی از سکوی دیگکر اسکت

نک ه مهم در اینجا تمایز بین نق
مربوط می نود که ی

و جایگاه است ،ب.ین ترتیب که نق

به رف اری
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ی

 )Labroderie,از اینرو ،میتوان گفت بردانت از نق

ملی ،نحکوه عملککرد

سیاس

رف اری مناسب و در نهایت عملکرد کشور در نظا بیناتملکل در بلن.مک.ت دارنک.

دوتت میهواه .در صحنه بیناتملل دان ه بان .و جایگکاه
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به موقتیت واقتی ی
نناه ه ن.ه اط

دوتت که از سوی دیگر بازیگران نظا بیناتملل به رسکمیت
مینود

به تحاظ نظری نیز نق

یزی م مایز از پارادایمهای رئاتیس ی یا تیبرال اسکت

که ادعا میکنن .دوتتها بازیگرانی عق نی هس ن .و ان خابهای هکود را براسکاس
هزینه -منفتت انجا می دهن .در این دی.گاه« ،انسان اق صادی» جکای هکود را بکه
«انسان اج ماعی» می ده .ککه دغ.غکه ارتقکای جایگکاه هکود در نظکا بکیناتملکل،
دی.گاهی که دیگران نسبت به آن دارن .و علت وجودی هود را دارد
بنابراین ،در نظا بیناتملل ،هر بازیگری نق های م فاوتی ایفا میکن .که اتب ه
ی

یا ن .نق

آن از برجس گی بیش ری برهوردارن .هوتس ی نق های م ت.دی

برای دوتت ها در نظا بیناتملل م صور ن.ه اسکت؛ از جملکه تکیکهگکاه انقک ب-
آزادیبخ  ،رهبر منطقهای ،نگهبان منطقکهای ،مسک قل فتکال ،حکامی آزادی ،عامکل

ع.امپریاتیست ،م.افع ایمان ،میانجی -عامل همگرایکی ،همککار در سیسک م فرعکی
منطقهای ،توسته طلب ،راب  ،م ح .وفادار ،اتگو ،انزواگکرا ،تحکتاتحمایکه و غیکره
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()Holsti, 1970: 260-70
آنگونه که واتکر بیان میکنک« :.نظریکه نقک

تبیینی برهوردار است به تحاظ توصیفی ،این نظریه واژگانی غنی برای طبقهبنک.ی
باورها ،تصورات و هویتها که افراد و گروهها برای هکود و دیگکران م صکورن .و
نیز انواع فراین.ها و ساه ارهایی فراهم میآورد که حاکم بکر بکهککارگیری آنهکا در
موقتیتهای هاص است به تحاظ سازمانی ،این نظریه به تحلیلگر امکان مکیدهک.
بر کلیه سطو تحلیل تمرکز کن .و ع وهبر آن ،بین ایکن سکطو از طریکق فراینک.
جهت گیری که کارگزاران و ساه ارها را به هم پیون .میده ،.اتصال برقرارکن .بکه
تحاظ تبیینی ،نظریه نق

ممکن است از نظریههای برد م وس نانکی نکود و نیکز

مفککاهیم آن در هکک.مت سککایر رویکردهککای نظککری

قرارگیککرد»(1987:2

همچنین ،میتوان این تتبیر را از پژوه هایی ککه بکه ککارکرد نقک
مطر کرد که آنها در واقع به نق
در زمینههای هاص میپردازن.
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از ارزش توصکیفی ،سکازمانی و

نق

)Walker,

مکیپردازنک.

یا نق های ایفا نک.ه از سکوی بکازیگران

 .2سابقه حضور فرانسه در خاورمیانه
از قرن نوزدهم ،فرانسه زمینههای حضور هود را در نمال افریقا فراهم کرد؛ یتنکی
منطقهای که در بخ
تون

و مراک

جنوبی حوزه م.ی رانه واقع است ایکن حضکور در اتجزایکر،

نکلی ج.ی پیک.ا ککرد اتجزایکر از  1830تحکت انکغال فرانسکه

درآم .و از  1848به عنوان جزیی از هاک فرانسه اعک
مراک

نک .دو کشکور تکون

و

نیز از  1881و  1912تحتاتحمایه فرانسه قرارگرف ن .در منطقه نامات نیز

فرانسه هکود را بکه عنکوان حکامی اصکلی مسکیحیان مطکر نمکود و در  ،1860در
جانب.اری از مسیحیان ککه تحکت تتقیکب و آزار دروزیهکا قرارگرف که بودنک ،.بکه
م.اهله نظامی دست زد با پایان جنگ جهانی اول و فروپانی امپراتکوری عثمکانی
در سال  ،1918قیمومت سوریه و تبنان از سوی جامته ملل به فرانسه واگذار نک.
تبنان در سالهای پایانی جنگ جهانی دو در  1943و سوریه پ
در  ،1946به اس ق ل رسی.ن .با تضتی

از پایکان جنکگ

فرانسه پ

از جنگ جهانی دو و آغکاز

و مکراک

در فراینک.ی نسکب ا آرا بکه

مو اس تمارزدایی در افریقا و آسیا ،تون

از مبارزاتی مسک مر و دنکوار

ن.ه بود ،طوالنی و هونبار بود و تنها در  ،1962پ
تا اواس دهه  1960و به ویژه تا پی

از اس ق ل اتجزایکر ،سیاسکت هکارجی

فرانسه در هاورمیانه به سمت اسرائیل گرای

دانت فرانسه در بخ

 1950و در اوائل دهه  ،1960تأمین کنن.ه اصلی س
فناوری هس ه ای هود را که به کم
کن ،.م.یون فرانسه اسکت

(2015

آن توانست به س

اعظم دهکه

برای اسرائیل بود و اسرائیل
هس های دس رسکی پیک.ا

 )Eyal,ایکن همسکویی بکا اسکرائیل و عک.یت بکا

ناسیوناتیستهای عرب در جنگ  1956بر سکر ملکی ککردن کانکال سکوئز ،توسک
جمال عب.اتناصر هنگامی تجلی پی.ا کرد که فرانسه در کنار بری انیکا و اسکرائیل بکه
مصر حمله کرد فرانسویها در  1869با مشارکت بری انیاییها به حفکر ایکن کانکال
اق.ا کرده بودن .و در منافع حاصل از آن نری

بودن .فرانسه ع وهبر انگیزههای

خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا  پیروز ایزدی

به ثمر نشست

سیاس

اس ق ل دست یاف ن ،.اما فراین .اس ق ل اتجزایر که جزیی از سرزمین فرانسه اع

اق صادی برای حمله به مصر از کم های ناصر بکه اسک ق لطلبکان اتجزایکری نیکز
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بسیار هشمگین بود امکا بکه دنبکال اسک ق ل اتجزایکر ،کره

قابکل تکوجهی در

سیاست هارجی فرانسه در قبال هاورمیانه توس ژنرال دوگکل صکورت گرفکت و
پایههای «سیاست عربی فرانسه» ریخ ه ن.
ت ک ش مککیکککرد بککا در پککی

گککرف ن ی ک

(2015

 )Seurat,فرانسه که در این برهکه

سیاسککت هککارجی نسککب ا مس ک قل از

آت ن ی گرایی فاصله بیش ری بگیرد ،منافع سیاسی و اق صادی بیشک ری از رهگکذر
نزدیکی با اعکراب بکرای هکود م صکور بکود در ایکن راسک ا فرانسکه بکه ان قکاد از
سیاستهای جنگافروزانه و توسته طلبانه اسرائیل و محکو کردن آنها پرداهکت و
از این طریق حمایت بسیاری از کشکورهای عکرب را جلکب نمکود همچنکین ،در
راس ای اصول گلیسکم ،سیاسکت هکارجی مسک قل فرانسکه ککه توجکه کشکورهای
غیرم ته .را به هود جلب کرده بکود ،بکه ایکن کشکور امککان داد بکه نکوعی نقک
موازنهبخ

را از ی سو در میان دو بلوک نر و غرب و از سکوی دیگکر ،میکان

کشککورهای غربککی و کشککورهای در حککال توسککته ایفککا کنکک .و از رهگککذر ایککن
نق

آفرینی ،جایگاه برتکری در میکان کشکورهای اروپکایی کسکب کنک .همچنکین،
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هاورمیانه میتوانست بازار هوبی برای توتیک.ات صکنت ی فرانسکه و منبتکی بکرای
تأمین نیازهای انرژی آن بان.
ن ایج سیاسی و اق صادی این سیاست هارجی گلیس ی نان بود که جانشینان
دوگل نیز آن را ادامه دادن .و این سیاست به نوعی نهادینکه نک .و ح کی بکا تغییکر
نرای بیناتمللی و منطقهای پ

صورت گرفت در دوران ریاست جمهوری ژیسکار دس ن ،رواب فرانسه با عکرا
و کشورهای حانیه جنوبی هلیج فارس به ویژه عربس ان ستودی گسک رش یافکت
و قراردادهای اق صادی مهمی بین فرانسه و این کشورها امضکا نک)Seurat, 2015( .
در جریان جنگ ایران و عرا که از سال  1980آغاز ن ،.فرانسکه نک.ی.ا از رژیکم
سکوالر ص.ا حسین حمایت کرد و کمک هکای تسکلیحاتی قابکل م حظکهای در
اه یار این کشور قرارداد ه.ف فرانسه در آن مقطع حفت وعع موجکود در منطقکه
و مهار جمهوری اس می ایران بود تا از گس رش پیا انق ب اس می به کشورهای
منطقه جلوگیری نود
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از پایان جنکگ سکرد ،عک.ول از آن بکه دنکواری

از فروپانی بلوک نر و پایان جنگ سرد ،نق

پ

موازنهبخشی که فرانسه

در آن دوران بازی میکرد ،موعکوعیت هکود را از دسکت داد فرانسکه در نکرای
ج.ی .که امریکا به دنبال اس قرار «نظم نوین جهانی» بود ،در راسک ای نککلگیکری
جهانی ن.قطبی و ن.جانبهگرایی در تصمیمات بیناتمللی ت ش میکرد در ایکن
سالها ،به رغم برهی مخاتفتهای داهلی ،فرانسه به ائ ف بیناتمللی و منطقکهای
علیه رژیم ص.ا حسین طی جنگ دو هلیج فارس در  1991پیوست که نشکان از
تضتی

سیاست عربی فرانسه دانت در این میان رون .جهانی نک.ن و همگرایکی
نق

اروپایی نیز که تا ح.ودی به تضتی

دوتکتهکای دارای حاکمیکت انجامیک،.

سبب ن .تا سیاست هارجی نسب ا مس قل فرانسه و نیز سیاسکت عربکی آن کشکور
د ار عت

نود با این حال ،فرانسه در هار وب تته .به ن.جانبهگرایکی ،در

دوران ریاست جمهوری ژاک نیراک ،در سال  2003با حمله به عرا ب.ون مجوز
نورای امنیت سازمان ملل مخاتفت کرد به طور کلی ،فرانسکه در ایکن سکالهکا در
هاورمیانه به دنبال ثبات منطقهای ،امنیت انرژی و بازاری بکرای صک.ور تسکلیحات
سیاس

بود ()Barah, 2014

اهمی ی که منطقه هاورمیانه برای فرانسه دارد ،زمینهساز نق آفرینی این کشکور در
آن است میتوان گفت هاورمیانه صحنهای است که فرانسه میتوانک .بنکابر سکابقه
تاریخی و رواب ویژه آن با کشورهای منطقه و نیز توانمن.یهای هکود ،در آن بکه
نق آفرینی بین اتمللی بپردازد این منطقه ع وهبر اینکه می.انی برای جاهطلبیهکای
سیاست هارجی فرانسه و نق آفرینی به عنوان یک

قک.رت بکزرگ اسکت ،منکافع

گوناگون این کشور را نیز تأمین میکن.
حساسیت منطقه هاورمیانه به گونهای است که تحوالت آن میتوان .بر منکافع
ملی فرانسه تأثیرگذار بان .از جمله اینکه نزدیکی جغرافیایی فرانسه به هاورمیانکه
و سیل پناهن.گان هاورمیانهای ،این کشور را نسبت بکه بکیثبکاتی سیاسکی در ایکن
منطقه حسکاس ککرده اسکت

(2013
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 .3اهمیت خاورمیانه برای فرانسه

 )Hadar,سکیل پناهنک.گان بکه ویکژه از سکوریه

مشک ت امنی ی و اق صادی قابل توجهی برای فرانسه ایجاد کرده اسکت در حکاتی
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که فرانسوا اوالن ،.رئی جمهور فرانسه وع.ه داده اسکت ظکرف دو سکال پکذیرای
 30000پناهن.ه سوری بان ،)Wang, 2015( .هماکنون بکین  4000تکا  7000پناهنک.ه
در اردوگاه کاته و ح.ود  2500پناهن.ه در اردوگاهی در دونکرک در ساحل مکان
اس قرار یاف ه و من ظر ورود به هاک بری انیا هس ن)Middle East Eye, 2016( .
همچنین فرانسه بخ

بزرگی از نفت هود را از هاورمیانه وارد میکن .سکهم

نفت در مصرف انرژی در فرانسه ح.ود  42درص .اسکت در سکال  ،2013فرانسکه
 37/9درص .از نفت ها هود را از منطقکه هاورمیانکه و نکمال افریقکا وارد ککرده
است تأمینکنن.گان عم.ه نفت فرانسه در منطقه در این سال بکه ترتیکب عربسک ان
سککتودی ( ،)% 18/1تیبککی ( ،)%8/5اتجزایککر ( )%6/1و عککرا ( )%2/2بککوده اسککت
()Barah, 2014: 2
نمودار  -1تأمین کنندگان عمده نفت فرانسه در سالها  2012-13به هزار تن

فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

168

از سوی دیگر ،فرانسه یکی از بزرگ ترین صادرکنن.گان س
برای مثال ،بین سالهای  2005تا  ،2010پ

به هاورمیانه اسکت

از ایاالت م حک.ه و روسکیه ،فرانسکه

سومین کشور بزرگ صادرکنن.ه اسلحه به هاورمیانکه بکوده اسکت براسکاس ارقکا
من شرن.ه توس وزارت دفاع فرانسه در سکال  48 ،2013درصک .ککل سفارنکات

هری .تسلیحات فرانسوی م تلق به کشورهای هاورمیانه بوده است در میکان ایکن
کشورها ،عربس ان ستودی با  27/5درص .کل سفارنات ( 1/9میلیارد یورو از ککل
 6/8میلیارد یورو) در مقا اول و مراک

( 584/9میلیکون یکورو) ،امکارات م حک.ه

عربی ( 335میلیون یورو) ،قطر ( 124/9میلیون یورو) ،عمان ( 104میلیون یورو) و
اتجزایر ( 96/6میلیون یورو) در مقا های بت.ی قراردان هان)Barah, 2014: 2( .
نمودار -2سفارشات صادرات تسلیحاتی فرانسه

سیاس

وجود مون های هس های در دس ان دوتتهای ع.غرب در هاورمیانکه بکه دتیکل
نزدیکی جغرافیایی ،ته.ی.ی مس قیمتر م وجه پاری
تا نیویورک و سانفرانسیسکو در ایاالت م ح.ه

و مارسی در فرانسه میسکازد

(2013

 )Hadar,و از همینرو ،یککی

از نق هایی که فرانسه برای هود در این منطقه م صور است ،حامی صلآ و ثبکات
در قاتب مبارزه با اناعه س

های کش ار جمتی است

 .4تبیین رفتارهای سیاست خارجی فرانسه در منطقه از  2٠٠7تاکنون
در سال های اهیر ،رف ارهای سیاست هارجی فرانسه نشان از آن دانک ه اسکت ککه

خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا  پیروز ایزدی

نک ه دیگر در هصوص اهمیت منطقه هاورمیانه برای فرانسه ،از این قرار است ککه
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این کشور درص.د است بار دیگر نقشی عمک.ه در هاورمیانکه ایفکا کنک .در واقکع،
فرانسه تمایل دارد نق

ی

ق.رت بزرگ را با توجه به ع .تمایکل امریککا بکرای

درگیری مس قیم در امور هاورمیانه بازی کن .در این راس ا ،فرانسه ستی میکن .بکا
بلن.پروازی در سیاست هارجی ،هود را به عنکوان یک

قک.رت بکزرگ در صکحنه

بین اتمللی و به ویژه در مناطقی از جهان که پیون.های دیرینه در آنها دانک ه مطکر
نمای )Schmitz, 2014( .در این بخ  ،ت ش مینکود بکه تحلیکل نقک

فرانسکه در

هاورمیانه در نرای ج.ی .و مح.ودیتهای آن پرداه ه نود

اصلی امریکا و تمایل به ایفکای نقک

 -1نق آفرینی فرانسه به عنوان نری
ق.رت بزرگ به دنبال مخاتفت فرانسه با حمله نظامی نیروهای ائ ف بکه رهبکری
امریکا به عرا در سال  2003که به سکرنگونی رژیکم صک.ا حسکین من هکی نک،.
امریکا ت ش کرد فرانسه را در صحنه بیناتمللی منزوی سازد و در واقع ،موفق ن.
تا ح.ود زیادی سیاست هارجی فرانسه را به انفتال بکشان.؛ هر نک .ککه از سکال
 2004به بت .فرانسه کونی .با امریکا در زمینه موعوعاتی ماننک .هکرو نیروهکای
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

سوری از تبنان ،برقراری ثبات در افغانس ان و برنامه هس های ایران همکاری دانک ه
بان .و تا ح.ودی رواب هود را با امریکا ترمیم نمای .اما با آغکاز دوران ریاسکت
جمهوری نیک سکارکوزی در فرانسکه در سکال  ،2007او ککه یک
محسوب مین ،.ستی کرد با حرککت در سکایه امریککا و کمک

آت ن یک گکرا
بکه آن کشکور از

طریق کاس ن از بار آن در زمینه مقابله با مشکک ت و بحکرانهکا در سکایر منکاطق،
سیاست هکارجی فرانسکه را از انفتکال بیکرون آورد سکارکوزی در اوتکین گکا در
سیاست ج.ی .هود فرانسه را در سال  2009به فرمان.هی نظامی نکاتو بازگردانک .و
به ت.ریج جای بری انیا را به عنوان نری

اصکلی وانکینگ ن در مک.اه ت نظکامی

مح.ود در سراسر جهان گرفت ،به طوری که میتکوان گفکت از آن زمکان بکه بتک.
فرانسه به ثابت ق .ترین نری

امریکا تب.یل ن .و نق

همکار م.اهلهگکر را بکه

هوبی برعه.ه گرفت اتب ه بای .توجه دانت ککه ظرفیکت ککاربرد نیکرو و نمکای
ق.رت در فواصل دور که از آن میتوان به عنوان نرطی اساسی برای کسکب نفکوذ
جهانی نا برد ،تنها به متک.ودی از کشکورها اه صکاص دارد و در میکان م حک.ین
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امریکا تنها بری انیا و فرانسه از این قابلیت برهوردارن.
م.اهله نظامی در تیبی به هوبی این امر را نشکان داد در تیبکی ،در  19مکارس
 ،2011نیروی هوایی فرانسه به منظور برقراری منطقه پرواز ممنوع در ایکن کشکور،
نیروهکای

نخس ین حم ت را بکه مواعکع نیروهکای دوت کی صکورت داد و سکپ

امریکایی و بری انیایی نقشی مهم در انه.ا تأسیسات نظامی رژیم قذافی ایفا کردن.
نیروهای فرانسوی و نیاز مبر آنها بکه حمایکتهکای

در جریان این عملیات عت

تجس یکی امریکا آنکار ن .با این حکال ،در ایکن زمکان ،عک .تمایکل امریککا بکه
درگیری مس قیم نظامی در هاورمیانه بی

از پی

آنکار ن .و رف کار ایکن کشکور

نشان از آن دانت که بیش ر مایل است «رهبری از پشت سر» دان ه بان .در واقع،
به دنبال م.اه ت نظامی پرهزینه امریکا در افغانس ان و عرا و دامنه بی

از حک.

وسیع حضور نظامی امریکا در سطآ جهان و نیز کسر بودجه فزاینک.ه ایکن کشکور،
به نظر میرسی .مرد و نخبگان امریکا تته .کم ری نسبت به کاربرد نیروی نظکامی
در هاورمیانه پی.ا کرده بانن.

(2013

 )Hadar,از سوی دیگر ،اوباما اعک

به منظور مقابله با ظهور ین بکه عنکوان یک

هود از هاورمیانه به نکر آسکیا
قک.رت منطقکهای و جهکانی اسکت

ماجراجویی های هارجی ن.ان حمای ی صورت نمکی گرفکت موعکع آتمکان نیکز
همواره این بوده است که میهواه .ابرق.رت اق صادی و ماتی اروپا بکاقی بمانک .و
مسئوتیت های جهانی در مقابله با بحرانهای بیناتمللی ،به ویژه با وسکائل نظکامی،
تقبل نکن .در واقع ،بای .گفت میراث زهم هکای جنکگ جهکانی دو همچنکان بکر
هره آتمان باقی مان.ه است

(2013

 )Errera,در مجموع ،میتوان گفت نرای فو

فضا را برای فرانسه جهت ایفای نقشی که برای هود در صحنه بیناتمللکی م صکور
است ،یتنی نق
ت ش میکن .نق

ی

«ق.رت بزرگ» فراهم کرده است و ب.ین ترتیب ،این کشکور
«همکار م.اهلهگر» را که از قبل برای هود تتری

ارتقا ده .و در قامت ی

ککرده بکود،

ق.رت بزرگ نق آفرینی کن.؛ ب.ین متنا که هکود رأسکام

خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا  پیروز ایزدی

همچنین ،در بری انیا نیز بکا تقویکت تمایکل بکه توجکه بیشک ر بکه امکور داهلکی ،از

سیاس

وانینگ ن ع قهمن .به تغییر تمرکز ژئواس راتژی

ککرد ککه

رهبری اب کارات و عملیات نظامی را در دست گیرد هر ن .ایفکای نکین نقشکی
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مس لز توانایی اق.ا مس قل از طریق ایجاد ی
هود نیازمن .افزای

نیروی نظکامی توانمنک .اسکت ککه

قابل توجه هزینه های دفاعی هواه .بود؛ امری ککه تحقکق آن

برای فرانسه که اق صاد آن در حال رکود بوده و د ار عکت

سکاه اری نک.ی.ی

بوده و با کسری بودجه عظیمی روبرو است ،بسیار دنوار هواه .بود بنابر آمکار و
اط عات موجود ،تت.اد نیروهای نظامی فرانسکه از پانصک.هزار در سکال  1999بکه
 324000نفر در حال حاعر رسی.ه است و قرار است تکا سکال  2019بکه 242000
نفر تقلیل یاب .و طبق برنامهریزیهای صورت گرف ه بودجه نظکامی آن نیکز تکا سکه
سال آین.ه ثابت باقی هواه .مان.

(2013

 )Fleurot,همچنین ،بودجه دفکاعی فرانسکه

در سال  2016تنها باتغ بر  32میلیارد دالر بوده است و این کشور فاق .پایگکاههکای
نظامی عم.ه در سراسر جهان برای پشک یبانی از عملیکات نظکامی هکود در هکار
است و تنها دارای ی

ناو هواپیمابر (نارل دوگل) است از همکینرو ،نانچکه در

م.اه ت نظامی اهیر این کشور بکهویکژه در تیبکی آنککار نک ،.نیروهکای نظکامی
فرانسه از امکانات سوهترسانی مج.د به هواپیماها در هوا ،اط عکات ،مراقبکت و
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

نناسایی و نیز برهکورداری از امکانکات تجسک یکی سکنگین هکوابرد عکت هکای
عم.های دارن .و در این زمینهها مجبور به اتکا به امریکا هس ن .از اینرو ،نیروهای
نظامی فرانسه تنها میتوانن .به م.اه ت نظامی مح.ود با اه.اف مح.ود بپردازنک.
در اینجا ناه .تفاوت میان نقشی که فرانسه برای هود م صور است ،با جایگکاه آن
بانیم فرانسکه در راسک ای ایفکای ایکن نقک  ،اسک راتژی ج.یک.ی را در سیاسکت
هارجی هود در پی

گرفت

 -2رویکرد فرانسکه بکه انقک ب هکای عربکی وقکوع انقک بهکای عربکی در
هاورمیانه و نمال افریقا در اواهر  2010و  ،2011سبب نک .تکا سیاسکت پیشکین
فرانسه مبنی بر حفت رواب دوس انه با حکومتهای اق .ارگرا د کار کات
این امر به ویژه در برهورد فرانسه بکا رویک.ادهای تکون
جنب

آزادیخواهانه مرد تون

نکود،

و تکأهیر در حمایکت از

جلوه گر ن .در این مقطکع ،فرانسکه تک ش ککرد

هره سیاست هود را در هاورمیانه تغییر ده .و با حمایت از مرد تیبی در تک ش
برای کسب دموکراسی هود را م.افع آزادی مترفکی کنک .ایکن سیاسکت نکبیه آن
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یزی بود که نومحافظهکاران امریکایی در اواهر دهه  ،1980تحکت عنکوان «تغییکر
رژیم» آن را ت.وین کرده بودن )Seurat, 2015( .در واقع ،فرانسکه بکر روی موفقیکت
رون .دموکراتی

در کشورهای عربی حساب باز کرده بود اما تصمیم فرانسه برای

م.اهله در تیبی در مارس  2011که در نهایت به سرنگونی رژیم قذافی منجر نک،.
ن ایج مورد ان ظکار را در بکر ن.انکت و بکه نکوعی ،فقک.ان بیکن
دوت مردان فرانسوی را آنکار نمود فرانسه به عنوان ی

سیاسکی در نکزد

بکازیگر فتکال در منطقکه

نشان داد که از واقتیتهای اج ماعی بر روی زمین بیاط ع است
 -3موعع فرانسه در قبال بحران سوریه در همین راس ا و در جهکت تتقیکب
سیاست «تغییر رژیم» و بردانت غل از وعتیت سوریه سکبب نک .فرانسکه علنکام
هواس ار هلع اس .نود و دیپلماسی فرانسه در قبال سوریه مب نیبکر هیکاتی واهکی
بود در اوت  ،2013فرانسه قص .هکود را بکرای مشکارکت در ائک ف نظکامی بکه
رهبری امریکا با ه.ف حم ت نظامی علیه رژیم اس .اع

ککرد ،امکا توجیکه ایکن

م.اهله با پیشنهاد روسیه مبنیبر انه.ا زرادهانه نکیمیایی سکوریه تحکت نظکارت
آزاد سوریه انجا داد و نخس ین کشور اروپایی بود که نورای ملکی سکوریه را بکه

سیاس

رسمیت نناهت و در سال  ،2013موفق ن .سایر اعضای اتحادیه اروپا را م قاعک.

خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا  پیروز ایزدی

بین اتمللی از میان رفت فرانسه حمایت وسیتی از مخاتفکان اسک .در قاتکب ارتک

سازد تا با رفع تحریم تسلیحاتی ،امکان تأمین س

برای گروههای مخات

دوتت

اس .فراهم نود اما با ایجاد تفرقه در میان گروههای مخات  ،نکرای بکرای ظهکور
گروه های افراطی مانن .جبهه اتنصره ،احراراتشا  ،جی االس

و نیز داع

فکراهم

ن .این امر سبب ن .موعع دوتت اسک .تقویکت نکود و ایکن دوتکت در صکحنه
بین اتمللی وجهه بیش ری پی.ا کن .همچنین ،این نرای و در دست گکرف ن کن کرل
موصل توس داع

در ژوئن  ،2014به ترس از جهادگرایی در میان افکار عمومی

فرانسه دامن زد از نظر فرانسه ،تأثیر این ته.ی .در سطآ داهلی این بود ککه در آن
زمان اع

ن .تت.اد قابل توجهی از افراد برای نرکت در بکه اصکط

جهکاد بکه

سوریه و عکرا رف کهانک .و از میکان  1000جنگجکوی فرانسکوی ککه بکه صکفوف
گروه های جهادی در عرا و سوریه پیوس هان 100 ،.تن از آنان به کشور بازگشک ه
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و ح.ود  90نفر نیز کش ه ن.هان )Seurat, 2015( .بیم آن میرفت جهادیونی ککه بکه
کشور بازمی گردن ،.دست به عملیات تروریس ی در هاک فرانسکه بزننک .جمتیکت
زیاد مهاجران مسلمان در فرانسه که اکثرا جذب جامته نشک.هانک .و بکا ارزشهکای
جامته تطبیق پی.ا نکردهان .و مورد انواع تبتیضها قرارگرف که و بکه حانکیه رانک.ه
ن.ه ان ،.زمینه را برای فتاتیت آنان فراهم می کنک .در حکاتی ککه بکیم و هکراس از
وقوع اتفاقات تروریس ی وجود دانت ،فرانسه در سال  2015در دو مقطع یتنی در
ماه های ژانویه و نوامبر ،ناه .وقوع نین اتفاقاتی بود که مورد اهیکر بکا  130تکن
کش ه وحش ناکترین حادثه تروریس ی در فرانسه محسوب مین .اکثر عام ن این
روی.ادها کسانی بودن .که م.ت زمانی در سوریه به سر بکرده و در آنجکا بکا فنکون
رزمی و عملیات تخریبی آننا ن.ه بودن .این هطر باعث ن .تا فرانسه که از سال
 2014مشارکت فتال در ائ ف نظامی بکه رهبکری امریککا علیکه داعک

دانکت و

مواعع آن را در عرا بمباران میکرد ،اما از انجا این کار در سوریه ام نکاع ککرده
بود ،به این بهانه که این امر دوتت سوریه را تقویکت هواهک .ککرد ،تغییکر موعکع
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

ب.ه .و به عملیات هکوایی در هکاک سکوریه علیکه داعک

دسکت بزنک .و در پکی

هماهنگی عملیات هود با روسیه برآمک .ککه عملیکات هکوایی گسک ردهای را علیکه
جهادگرایان افراطی در سوریه نروع کرده بود همچنین فرانسکه در جریکان رونک.
سیاسی حل بحران سوریه پی نرط کناره گیری بشار اسک .را کنکار گذانکت و در
عمل به این ن یجه رسی .که دوتت اس .میتوان .بخشی از راه حل نیز بان.؛ به ویژه
آنکه مشکل ورود پناهن.گان حل وفصل بحران سکوریه را بکی
ساه ه است
 -4مبارزه با جهادگرایی «مبارزه با جهادگرایی» و «جنگ علیکه تروریسکم» از
جمله عواملی هس ن .که سبب اتخاذ سیاست هارجی تهاجمیتری توسک فرانسکه
ن.ه است امروزه ،فرانسه مبارزه با جهادگرایی را در مرکز اسک راتژی امنیکت ملکی
هود قرارداده است ( ) Curtis, 2014ی

نمونکه بکارز تمرککز فرانسکه بکر مبکارزه بکا

جهادگرایی ،تصمیم فرانسه به م.اهله نظامی در ماتی (عملیات سکروال) در ژانویکه
 ،2013برای جلوگیری از پی روی جنگجویان اس گرا (جنب
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از پکی

عکروری

ملی آزادیبخک

آزاواد ،انصارات.ین و اتقاع.ه در مغرب اس می) به سمت جنوب و تصرف بامکاکو،
پای خککت ایککن کشککور اسککت مککاتی کشککوری بککا جمتیککت  15میلیککون نفککری و از
مس تمرات فرانسه در غرب افریقا است و هنگا م.اهله نیروهای فرانسوی در این
کشور  6000نفر از اتبکاع فرانسکه در آن اقامکت دانک ن .م.اهلکه در مکاتی بکا بکه
کارگیری بی

از  5000نیروی نظامی صکورت گرفکت و بکه پاکسکازی  300هکزار

کیلوم ر مربع از هاک این کشور منجر ن .که تحت کن رل جنگجویکان اسک

گکرا

قراردانت و نامل فرودگاهها ،انبارهای تسلیحات و اردوگاههای آموزنی مکینک.
(2013

 )Blair,در واقع ،ماتی به محل آموزش جنگجویان اس گرایی تبک.یل نک.ه

بود که از کشورهای همسایه به این کشور می آم.ن .و با توجه به وعکتیت آنکف ه
تیبی در همسایگی این کشور ،سیل اسلحه و مهمات از آن کشور وارد ماتی مینک.
و این هطر وجود دانت که کل کشور به تصرف این نیروها درآی.
 -5موعع فرانسه در قبال ایران منافع سیاسی ایران و فرانسه به ویکژه پک

از

سقوط ص.ا حسین در سال  2003و حاکم ن.ن نرای ژئکوپلی یکی ج.یک.ی در
حکومت بغ.اد ،عرا دیگر نه تنها ته.ی.ی برای ایران محسوب نمینک .بلککه در
اسرائیل در مواجهه با حزباهلل تبنان در سال  ،2006با ع .موفقیت روبکرو نک .و
این امر باعث ایجاد اع ماد به نف

بیشک ر در میکان ایکن گکروه و سکایر نیروهکای

مقاومت گردی .این اتفاقات نشانه ق.رت گرف ن نیتیان در هاورمیانه تتبیر ن ،.تا
جایی که از نکلگیری «ه ل نیتی» صحبت به میان آم .که این به متنای افزای
نق

منطقه ای ایران و ح ی تب.یل ایران به هژمون منطقهای با توجه به پ انسیلهای

ذاتی و اک سابی آن بکود بازتکاب هکای ایکن جریکان در سراسکر منطقکه بکه انککال
گوناگون بروز کرد؛ از جمله انجا اق.امات تروریس ی علیه نیتیان در عرا و نیکز
فشار بر سوریه و حزب اهلل به دنبال ق ل رفیق حریری ،یتنی ماجرایی ککه در تبنکان
به نکلگیری دو اردوگاه م خاصم موسو بکه  14و  8مکارس منجکر نک .در ایکن
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پرتو این روی.اد ،ایران از نفوذ قابل توجهی در عرا برهوردار ن .از سوی دیگر،

سیاس

منطقه ،دس خوش اصطکاک ن.ی.ی ن .بکا قرارگکرف ن نیروهکای نکیتی در رأس

جریانات ،فرانسه ن.ی.ا از جبهکه  14مکارس حمایکت مکیککرد از سکوی دیگکر،
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دوتتهای محافظهکار سنی عرب و اسرائیل نیکز از قک.رتگیکری نکیتیان و ایکران
احساس ته.ی .کردن .و تزو موازنهسازی برای مهار ایران ،بکهویکژه بکا توجکه بکه
تجهیز ایران به فناوری هس های احساس ن .فرانسه نیز بکه دتیکل اینککه در تبنکان،
نفوذ سن ی هود را در هطر میدی .و نیز به دالیلی که در زیر بک.ان انکاره هواهک.
ن ،.در این مسیر وارد نوعی اتحاد نانون ه با اعراب محافظکهککار سکنی (بکه ویکژه
نیوب منطقه هلیج فارس) و اسرائیل ن .در اینجا ،نقک

«موازنکهگکر» فرانسکه در

صحنه هاورمیانه بروز پی.ا کرد در همین راس ا ،فرانسه در سالهای اهیر بکه ویکژه
در زمینه پرون.ه هس ه ای ایران و رونک .مکذاکرات گکروه  ،5+1بکا ایکران موعکتی
سرسخ انه در پی

گرفت در جریان مذاکرات ،اینگونه به نظر میرسی .که موعع

فرانسه از امریکا نیز آنک ی ناپکذیرتر اسکت و بکه عقیک.ه برهکی نکاظران ایکن نکوع
موعتگیری فرانسه دوتت اوبامکا را از اینککه تنهکا طرفکی بانک .ککه سکختتکرین
تقاعاها را مطر میکن ،.نجات داد
در ی

(2014

 )Dovere,این موعع آن یناپذیر فرانسه

مقطع ،یتنی در نوامبر  ،2013درست در هنگامی که بکر سکر توافکق موقکت
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بین امریکا و ایران تفاهم حاصل ن.ه بود ،باعث ن .مذاکرات از مسیر اصلی هکود
هار نود این اق.ا فرانسه با اس قبال اسرائیلیها و سکتودی هکا روبکرو نک .در
مراحل پایانی مذاکرات نیز که به توافق جامع من هی ن ،.فرانسه در هصوص زمکان
رفع تحریمها ،ماهیت بازرسی ها و مح.ود ساه ن توانایی ایران برای ادامه تحقیکق
و توسته هس های ،موعع سخ ی اتخاذ کرد و فرانسوا اوالن .نسبت به امی .بکی
ح .به توافق با ایران هش.ار داد و گفت« :امی .بی

بلن.پروازی نانیانه تب.یل نود»

(2014

از

از ح .ممکن است به توهم یکا

 .)Barah,فرانسه دالیل م تک.دی بکرای ایکن

موعتگیری هود دانت ،از جمله ایفکای نقک

«حکامی عک .انکاعه سک

هکای

هس های» ،هوش ه.م ی به رهبران اسرائیل ،بهبکود روابک سیاسکی و تجکاری بکا
عربس ان ستودی و ایفای نق

ی

«ق.رت بزرگ» در هاورمیانه در زمانی ککه بکه

نظر میرس .امریکا این منطقه را از اوتویت نخست هود هار کرده بان.

(Billion,

 )2015همچنین ،با وجود حل مسئله هس های ایکران ،فرانسکه از حمایکت تهکران از
دوتت بشار اس .و نفوذ آن در عرا ناهشنود است و تصور میکنک .ظرفیکتهکای
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دفاعی ایران این کشور را قادر ساه ه است با توتی .مون های باتسک ی

دوربکرد،

ته.ی.اتی م وجه ناتو و اتحادیه اروپا در هاورمیانه نمای.
 -6رواب فرانسه با دوتتهای محافظکهککار عکرب حکوزه هلکیج فکارس در
سالهای اهیر ،با توجه به احساس ته.ی .کشورهای سکنی محافظکهککار از قک.رت
گرف ن نیتیان در منطقه ،به ویژه پ

از سقوط صک.ا حسکین در عکرا در سکال

 2003و پیروزی حزباهلل تبنان در برابر اسرائیل در جنگ  33روزه در سال ،2006
و تقویت محور مقاومت که به افزای

نفوذ منطقهای ایران نیکز تتبیکر نک ،.منطقکه

هاورمیانه ناه .نکل گیری نوعی اتحاد نانون ه میان اسرائیل ،فرانسه و کشورهای
سنی محافظه کار عرب از جمله اعضای نورای همکاری هلیج فارس و اردن بکود
در واقع ،فرانسه در پی ایجاد موازنه در منطقه برآم .سارکوزی در همان سالهکای
نخست دوران ریاست جمهوری هود در جهت تقویت این اتحاد اق.اماتی صورت
داد که مهمترین آنها تأسی

ی

پایگاه نظکامی تحکت عنکوان «اردوگکاه صکلآ» در

امارات م ح.ه عربی در سال  2009بود

به دفاع از کشورهای عرب هلکیج فکارس در برابکر ایکران و

ت ش های اح ماتی این کشور برای اه ل در مسیر تجاری هلیج فارس به نکمار
اسککت در دوره ریاسککت جمهککوری اوالنکک ،.فرانسککه عککمن تکک.او بخشککی.ن بککه
سیاستهای پیشین هود ،ت ش کرد جنبه ژئواکونومی

این سیاستهکا را تقویکت

کن .مجموع حجم تجارت ساالنه فرانسه بکا جهکان عکرب در سکال  2014بکه 57
میلیارد یورو باتغ ن .در این میان ،کشورهای حانیه جنوبی هلیج فکارس جایگکاه
ویژهای در تجارت با فرانسه دارن .قرارداد  7میلیارد دالری فرانسکه بکا قطکر بکرای
فروش جت های جنگن.ه رافال به قطر و قرارداد  12میلیارد دالری فروش اسلحه و
کاال به عربس ان ستودی در این راس ا قابل ذکر است

(2014

 )Barah,هر ن .به نظر

می رس .که اوالن .در میان کشورهای حانیه جنوبی هلیج فکارس بکرای روابک بکا
عربس ان ستودی و امارات م ح.ه عربی اوتویت بیش ری قائل ن.ه است تا قطر که
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می رفت هر ن .که امکانات موجود در آن بکرای ایکن نکوع مأموریکتهکا محک.ود

سیاس

تته .فرانسه به کم

(2014

 )Barah,اح.اث این پایگکاه بازتکاب

در دوره ریاست جمهوری سارکوزی مورد توجه بود فرانسه و عربس ان در مکورد
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دو پرون.ه مهم با یک.یگر ان راک نظر دارن ،.یتنی سرنگونی دوتکت بشکار اسک .و
مخاتفت با افزای

نفوذ منطقهای ایران همچنین نزدیکی بین دو کشور باعکث نک.

تا عربس ان برای تقویت ارت

تبنان برای مبارزه بکا تروریسکم ،هزینکه  2/2میلیکارد

دالری متامله تسلیحاتی بین فرانسه و تبنکان را تکأمین نمایک .بکه عک وه ،حمایکت
فرانسه از تجاوز ائ ف عربی علیه یمن نیز نشان دهن.ه تمایل پاری
که هود را به عنوان نری

به این اسکت

اصلی پادنکاهیهکای نفکتهیکز نشکان دهک .اوالنک،.

نخس ین رهبر غربی بود که در  4مه  ،2015به عنوان مهمان ویژه در اج س سکران
کشورهای نورای همکاری هلیج فارس در ریاض نکرکت ککرد ( )Eyal, 2015بکه
نظر میرس .فرانسه در ارتباط با ایکن کشکورها عکمن ایفکای نقک

یک

«قک.رت

بزرگ» که در پی حفت ثبکات و موازنکه در منطقکه اسکت ،در صک.د تکأمین منکافع
اق صادی هود نیز میبان.
 -7رواب فرانسه با کشورهای نمال افریقا رواب فرانسه با کشورهای نمال
افریقا تحتاتشتاع مبارزه با تروریسم قرارگرف ه است از جمله میتوان به نزدیککی
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رواب با مصر و حمایت فرانسه از رئی جمهور آن کشور ،عب.اتف ا سیسی ،اناره
کرد که ت ش گس ردهای را در جهت سرکوب گروه اهکواناتمسکلمین آغکاز ککرده
است همکاری های تسلیحاتی فرانسه با مصر ،به صورت ویژه ،جاتب توجکه بکوده
است و فروش  24جنگن.ه رافال به ارزش  5میلیارد دالر و نیز ناوهای میس رال بکه
مصر در دس ورکار قرارگرف ه است همچنکین ،بهبکود روابک بکا اتجزایکر از جملکه
اوتویت های سیاست هارجی فرانسه است؛ امری که با اس قبال رباط مواجکه نشک.ه
است در ایکن راسک ا ،فرانسکوا اوالنک .در  20دسکامبر  ،2012در پارتمکان اتجزایکر
هشونت و بی ع.ات ی نیروهای اس تمارگر فرانسه را در اجزایر مورد تقبیآ قکرارداد
( )Pecastaing, 2013فرانسه مش ا حفت ثبات در اتجزایکر اسکت ،زیکرا ایکن امککان
وجود دارد که بی ثباتی در تیبی و ماتی بر این کشور تکأثیر منفکی بگکذارد پکاری
مایل است اتجزیره را به عنوان ی

نری

مهم در مقابلکه بکا تروریسکم در منطقکه

مغرب و ساحل در کنار هود دان ه بان.
 -8فرانسه و مسئله فلسطین با وجودی ککه از زمکان روی ککار آمک.ن نکیک
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سارکوزی در فرانسکه در سکال  ،2007رهشکی محسکوس در سیاسکت هکارجی
فرانسه به سمت اسرائیل مشاه.ه ن ،.اما در آن زمان ،این اس .الل مطر نک .ککه
در صورتی که فرانسه بخواه .نق

«میانجی» را در مناقشه فلسطینی -اسرائیلی ایفا

کن ،.الز است با نزدی تر ن.ن به اسرائیل ،از اهر نفوذ بیش ری در آن برهوردار
نود و امکان وارد آوردن فشار بر آن را پی.ا کنک .بکه طکور کلکی ،موعکع دوتکت
فرانسه در قبال این مناقشه ،جانب.اری از طر «دو دوتت» بکوده اسکت و کونکی.ه
است در هار وب ایک ن طکر  ،مواعکع دو طکرف را بکه یکک.یگر نزدیک

کنک.

همچنین ،در این میان ،بای .گفت سیاست هارجی فرانسه از یک سکو تحکتتکأثیر
البی اسرائیل قراردارد و از سوی دیگر ،در پی حفت وجهه فرانسه نکزد اعکراب بکه
دتیل اتزامات «سیاست عربی» فرانسه و حضور جمتیت کثیکری از اعکراب در ایکن
کشور است از همینرو ،ناه .نوساناتی در موععگیریهای این کشور در مناقشکه
فلسطینی -اسرائیلی بودهایم از جمله در جریان حمله ارتک

اسکرائیل بکه غکزه در

تابس ان  ،2014فرانسوا اوالن .ابراز دانت« :این در مسئوتیت اسکرائیل اسکت ککه از
سفی .به اسرائیل برای انجا هر کاری بود

سیاس

بی آنکه ذکری از قربانیان بیگناه بمباران فلسطینیها به میان آی .امکا در  4اوت ککه
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کلیه ت.ابیر برای حمایت از مرد در برابر ته.یک.ات اسک فاده کنک)Billion, 2015( ».
این سخنان به نوعی به متنای دادن
حم ت اسرائیل بی

از  1800کش ه و  10000مجرو بکه جکای گذانک ه بکود و

باعث تخریب سه م.رسه سازمان ملل ن ،.فرانسه تحن هکود را در قبکال اسکرائیل
تغییر داد و توران فابیوس ،وزیر هارجه فرانسه ابکراز دانکت حکق اسکرائیل بکرای
تأمین امنیت هود ،ق لعا غیرنظامیان را توجیه نمیکن)Billion, 2015( .
در هصوص ت ش های فرانسه برای میانجیگری بین طکرفهکای اسکرائیلی و
فلسطینی حول محور طر «دو دوتت» است که نامل مکواردی نظیکر تتیکین مکرز
براساس مرزهای  ،1967تبادل م قابل اراعی ،برقراری ترتیبات امنی ی در مرزهکا از
جمله حضور نیروهای بین اتمللی ،تتیین بیتاتمق.س به عنوان پای خت مش رک دو
دوتت و حل عادالنه مسئله پناهن.گان فلسطینی مکینکود

(2015

 )Savir,اوالنک .در

ت ش برای نزدی تر کردن مواعع دوطرف در سفر اهیر هود به منطقکه در را اهلل
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هطاب به محمود عباس گفت« :نما تصور می کنی .اح.اث نهرکهکای اسکرائیلی
دورنمای راه حل دو دوتت را از میان می برد و بنابراین بای .م وق

نود من با این

امر موافقم اما اسرائیلیها نیز بر این باورن .که این دورنما بکا تقاعکای نکما بکرای
بازگشت میلیونها آواره فلسطینی به سرزمینهای هود از میان مکیرود ،پک

کرا

حق بازگشت را با توق

نهرکسازی مبادتکه نمکیکنیک )Gordon, 2013( ».بکا ایکن

حال ،دوتت فرانسه اع

کرده اسکت در صکورت سرسکخ ی ن انیکاهو در پکذیرش

پیشنهادهای صلآ ممکن است به طور ی جانبه دوتکت فلسکطینی را بکه رسکمیت
بشناس .فرانسه قب از عضویت فلسطین در سازمان یونسکو نیز حمایت کرده بود
 .5ارزیابی نقش فرانسه در خاورمیانه
همان گونه که از مطاتب فو برمیآی ،.فرانسه از سال  2007ب.ین سو ،نقک هکای
م ت.د و گاه م تارعی را در صحنه سیاسی هاورمیانکه ایفکا ککرده اسکت در اب ک.ا،
فرانسه برای هرو از وعتیت انفتال در سیاست هارجی که پ

از ع .حمایکت

از حمله امریکا به عرا برای آن به وجود آم.ه بود ،ت ش کرد تا به عنوان «همکار
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م.اهلهگر» در کنار امریکا نق

ح.ودی از بار مسئوتیت های امریکا بکاه( .حمله به تیبی و مبارزه با تروریسکم) و
در همان حال ق.رت مانور بیش ری در جهت نق آفرینی در صحنه بکیناتمللکی در
راس ای بلن.پروازیهای هود و ایفای نق

«قک.رت بکزرگ» پیک.ا کنک .اینک

ککه

امریکا تمایل کم ری به دهاتت در امور هاورمیانه پی.ا کرده است ،فرانسه می.ان را
برای ایفای این نق

«آرمانی» مهیاتر می بین ،.هر ن .که از وسائل و ابزارهای کافی

برای ایفای آن برهوردار نیست با توجه به این م حظات ،فرانسه ن وانسک ه اسکت
نقشی فراتر از انجا پارهای تحرکات برای کم

به ایجاد توازن در منطقه ایفا کن.؛

نقشی که فرانسه در اتحاد نانون ه هود با کشکورهای محافظکهککار سکنی عکرب و
اسرائیل ایفا کرد از سوی دیگر ،فرانسه ت ش کرد تا نق

«م.افع آزادی و حکامی

اناعه دموکراسی و حقو بشر» را ایفا کن( .م.اهله در تیبی و حمایت از مخاتفکان
سوری) ،اما این نق
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ایفا کن .و با مشارکت در عملیات برون مکرزی تکا

با سایر نق ها مانن« .تأمین منافع سیاسی و اق صادی» (بکرای

مثال ،فروش اسکلحه بکه رژیکمهکای اق ک.ارگرا در مصکر و عربسک ان) در تتکارض

قرارگرف ه اسکت همچنکین ،فرانسکه در پکی ایفکای نقک
منطقهای» در قاتب حمایت از «ع .اناعه س

«حکافت صکلآ و ثبکات

های هسک های» و «میکانجیگری در

منازعات» برآم.ه است که مورد اول ،در مخاتفت با برنامه هسک های ایکران و مکورد
دو در ت ش این کشور برای حل مناقشه اسرائیل -فلسطین جلوهگر ن.ه است با
ی

نگاه ،می توان دریافت فرانسه ایفاگر نق هایی درهم تنی.ه و گاه م تکارض در

منطقه هاورمیانه بوده است نک ه مهم در سیاست هاورمیانکهای فرانسکه عبکارت از
این است که کشورهایی که فرانسه با آنهکا روابک ویکژهای برقرارککرده اسکت و از
طریق آنها منافع سیاسی و اق صادی هود را تأمین میکن ،.متموال بکه تحکاظ نقکض
حقو بشر ن.ان مورد ان قاد آن قرارنمکیگیرنک .ایکن امکر در هصکوص فکروش
اسلحه به رژیمهای اق .ارگرا در منطقه نیز جلوهگر مینود؛ زیرا از ی سو فرانسکه
با فروش تسلیحات منافع اق صادی شمگیری نصیب هود میسازد و نای .از این
طریق در جهت حفت صلآ و ثبات در منطقه در راس ای منافع سیاسی هود نیز گا
بردارد ،اما این کار به طور غیرمس قیم مغکایر بکا حکمرانکی دموکراتیک

و مسکائل

حقو بشر فرانسه اظهار دان ه است که «پاری

طرف.ار نگکرش اوتویکت تجکارت

سایر محاسبات ژئوپلی ی

و اس راتژی

را نادی.ه میگیرد» ()Barah, 2014

در کنار این نق ها که در حوزه دیپلماسی سخت مطر ن ،.بایک .بکه نقک
فرهنگی فرانسه و ت ش های این کشور برای تقویت این نق

در منطقه هاورمیانه

با توجه به پیون.های دیرینه آن با این منطقه نیز اناره کرد که در حکوزه دیپلماسکی
نر یا دیپلماسی عمومی مطر می نکود؛ هر نک .ککه طکر ایکن موعکوع ،مقاتکه
ج.اگانهای را میطلب .و هار از موعوع این مقاته است ،با این حال گف نی اسکت
علیرغم اینکه در گذن ه فرانسه در این زمینه موفقیکتهکای قابکل تکوجهی دانک ه
است ،اما در نرای کنونی و با توجه به پیام.های نانی از فراین .جهکانی نک.ن و
تضتی

زیربناهای الز برای اناعه فرهنکگ فرانسکه در ایکن منطقکه ککه هکود تکا
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تحت توای بهبود وعتیت اق صادی است ،هر ن .این ب.ان متنا نیست که فرانسکه

سیاس

مربوط به حقو بشر است در این هصکوص ،ژان مکاری فکاردو ،مک.یر دیک.هبکان

ح.ودی نانی از افول ق.رت فرانسه نیز هست ،فرانسه امروزه در این زمینه نیز بکا
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مح.ودیتهای فراوانی روبروست
در پایا ن ،همچنین ممکن است این پرس

نیز مطر نود که آیا کره

در

مواعع سیاست هارجی فرانسه از زمان ریاست جمهوری سارکوزی تا که انک.ازه
تحتتأثیر اروپایی ن.ن سیاست های فرانسه قراردان ه است در پاسخ بایک .گفکت
که هر ن .در مواردی مانن .پرون.ه هس های ایکران ،اتحادیکه اروپکا توانسک ه اسکت
مواعع منسجمی در سیاست هارجی اتخاذ کن ،.اما هنوز نمیتوان گفکت ککه ایکن
اتحادیه از سیاست هارجی منسجمی برهوردار است امکروزه بکه ویکژه ،ع ئکق و
منافع م فاوت کشورهای عضو اتحادیه سبب ن.ه است تا بلوکهکای منطقکهای در
اتحادیه نکل بگیرد و کشورهای واقکع در نکر  ،غکرب و نکمال اروپکا هرکک.ا
اوتویتهای هاص هود را در سیاست هارجی دنبال کنن .از اینرو ،میتوان گفت
بی

از آنکه سیاست هارجی فرانسه از اروپایی ن.ن تأثیر پذیرف که بانک ،.تک ش

دان ه است اوتویت های هاص هود را دنبال کن .و با توجه به وزن سیاسی فرانسه
در اتحادیه در مواردی این کشور ستی نموده است تا به نوعی در تتیکین سیاسکت
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هارجی اتحادیه تأثیرگذار بان.
به طور کلکی ،رویککرد سیاسکت هکارجی فرانسکه در هاورمیانکه رویککردی
عمل گرا است که محرک آن ع ئق سیاسی  -امنی ی و اق صادی است ککه اوتویکت
آنها در باف ی وسیع تر و با توجه بکه فضکای کلکی منطقکه و نکوع ته.یک.ات تتیکین
مینود
نتیجهگیری
نقک

ژئواکونومی

این کشور مورد ارزیابی قرارداد اتب ه فرانسه در هاورمیانه نیکز ماننک.

سایر نقاط جهان نق های ن.گانهای بازی میکن .که گاه در تتارض بکا یکک.یگر
قراردارن .با اینحال ،ای.ه «مج .و عظمت» فرانسکه ککه میکراث «گلیسکم» در ایکن
کشور محسوب مینود ،هنوز بر سیاست هارجی فرانسه تأثیرگذار اسکت فرانسکه
این

182

فرانسککه در هاورمیانککه را مککیتککوان بککا توجککه بککه م حظککات ژئوپلی ی ک

و

با توجه به ع .تمایل امریکا به م.اهله مس قیم در امور هاورمیانکه احسکاس

می کن .که می.ان برای آن کشور به منظور نق آفرینی بیش ر باز ن.ه است و ت ش

دارد با توجه به موقتیت به دست آم.ه به ایک.ه «مجک .و عظمکت» فرانسکه تحقکق
بخشی.ه و ایفاگر نق

ی

«ق.رت بزرگ» در صحنه هاورمیانه بان.؛ هر نک .ککه

این کشور از ظرفیت ها و ابزارهای ی

ق.رت بزرگ برهوردار نیست از آنجا ککه

فرانسه از ی سو مایل است نفوذ و نق آفرینی بیش ری در هاورمیانه دان ه بانک.
و از سوی دیگر ،برای مرهم نهادن بر زهمهای اق صکاد از رمکق اف کادهاش در پکی
بازار برای فروش تسلیحات و دیگر کاالهای هود اسکت و نیکز همچنکین ،همکواره
داعیه انکاعه ارزش هکای دموکراتیک

و ارتقکای حقکو بشکر را دانک ه اسکت ،در

بسیاری از موارد قادر نیست که این اه.اف و منافع را در قاتب رف ارهایی همسو با
یک.یگر دنبال نمای .و از اینرو ،در سیاست هارجی هود د ار تتارض مکینکود
حمایت از رژیمهای اق .ارگرا در منطقکه ،مکیتوانک .تکأمینکننک.ه اهک.اف سیاسکی
فرانسه بان ،.یا فروش اسلحه به این رژیمها تأمینکنن.ه منافع اق صکادی آن اسکت،
اما این امر با نق

این کشور به عنوان «م.افع آزادی و حامی حقو بشر» تتکارض

پی.ا میکن .در مجموع ،یاف ههای این مقاته مسی .این امر است ککه تک ش فرانسکه
نمیتوان .تحقق یاب .در این راس ا بای .گفت فرانسکه در صکحنه هاورمیانکه ایفکای
آن از نین یزی حکایت نمیکن.

خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا  پیروز ایزدی

نق

ی

«ق.رت بزرگ» را برای هود م صور می بین ،.در حاتی که جایگاه واقتکی

سیاس

برای ایفای نق

ق.رت بزرگ با توجه به ظرفیت و ابزارهای مح.ود ایکن کشکور،
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