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           جـهاني شدن و خـاورمیانه:

             نـگاهی به فرایند جـهانی شدن

دکتر محسن جلیلوند*1 

چکیده
جهاني شدن عبارت است از فشرده شدن جهان و افزایش این آگاهي که دنیا یك کل است. این فرآیند 
دولت ها را به شیوه هاي متفاوت و نویني به چالش مي طلبد به ویژه دولت هایي که از پیش نیز دچار 
مشکالت فراواني با مردمان سرزمین خویش هستند. جهاني شدن آگاهي هاي ملي، قومي و شهروندي را 
باال مي برد و بدین سان مردم براي رسیدن به حقوق خود وارد جدال با دولت مي شوند. این امر به ویژه 
در منطقه خاورمیانه که در آن بسیاري از دولت ها هنوز تالش مي کنند مدل وستفالیایي دولت - کشور را 
حفظ کنند، به چشم مي خورد. این مقاله با نگاهي به فرآیند جهاني شدن، جهاني شدن و مسائل خاورمیانه 

را مورد بررسي قرار مي دهد.

کلید واژگان
جهاني شدن، خاورمیانه، واقع گرایي، اسالم، دموکراسي

* عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد هشتگرد.
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بنا به گفته رابرتسون جهانی شدن عبارتست از فشرده شدن جهان و افزایش این آگاهی که دنیا یك 
کل است. )1( این فرآیند بدون تردید دولت را به شیوه هاي متفاوتي به چالش مي طلبد. حاکمیت ارضي 
به واسطه مسایل متعددي محو مي گردد و باعث تضعیف ظرفیت آن شده و توانایي دولت جهت کنترل و 

حراست از سرزمین و مردمش کاهش یافته است. 
سهم  دولتي  غیر  بازیگران  که  باشد  اهمیت  حائز  قبل  موضوع  اندازه  همان  به  شاید  موضوع  این   
فزاینده اي را از قدرت و نفوذ در شکل گیري نظم جهاني از آن خود ساخته اند. این مرحله را گاهي اوقات به 

همین علت »عصر پسا وستفالیایي« مي نامند. 
در حالیکه شدت و گستره موج جدید تغییر جهاني بزرگتر از هر زمان در گذشته بشر مي باشد، این 
پدیده خود امري جدید نمي باشد. در مدل وستفالیایي دولت مجبور به انجام وظیفه تحت فشار از طرف سایر 
رقباي خود از همان آغاز پیدایشش پس از صلح وستفالیا در 1648 بوده است. دولت که در اروپا نخست با 
عنوان یك موجودیت مستقل جغرافیایي ظهور پیدا کرد، در صدد جایگزیني به جاي گونه هاي قبلي اقتدار 
بود. به عنوان مثال در انگلستان ظهور روابط سرمایه داری موجب گسترش بی سابقه بازارهای کاال گردید. 
)2( این امر اصواًل کارکرد دولت را تحت تاثیر قرار داد. با استقرار این ابرساختار در مرکز سیاست بین الملل، 
انجام  معناي  به  این  ترتیب  بدین  گردید.  خارج  و محیط  جامعه  بین  تعامل  سازماندهي  به  موظف  دولت 
کارکردهاي جدید بود. نقش محوري این مدل دولت برقراری امنیت و توزیع منابع جهت جنگ بود .تواناییها 
و قابلیت هاي دولت در ابتدا محدود به دفاع از مرزهاي ملي و انباشت منابع جهت انجام این کارکرد بود. این 
سیستم دولت نیز غیر قابل نفوذ یا آزاد و رها از چالش هاي خارجي نبود. به عبارت دیگر هیچ چیزي جهت 
دفاع از سیستم و ادامه حیات آن تحت فشار وجود نداشت، وظیفه اي که سیستم خیلي پیش از موج جدید 

جهاني شدن آن را جهت بقا انجام مي داد. 
 انعطاف پذیري دولت کمتر به میزان فشار جهاني براي تغییر مربوط است و بیشتر ناشي از امکاناتي 
است که به بواسطه تغییرات خارجي به وجود مي آید. اگر جهانی شدن را گسترش و توسعه مدرنیزاسیون 
بدانیم این امر فرآیندی است که در آن انتظارات از محدوده رضایتمندی فراتر می رود )3( بنابراین پرسش 
ما نباید تنها این باشد که چه نوع فشاري را این فرآیند آخري تغییر جهاني بر دولت وارد آورده است بلکه 
بیشتر باید به این بپردازیم که چگونه دولت ها مخصوصَاً آنهایي که در مناطق در حال توسعه مانند خاورمیانه 

واقع شده اند، با این فشارها مواجه شوند.
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به عالوه از آنجایي که جهت و بردار تغییر هنوز مشخص نیست و این فرآیند در حال شدن است لذا 
پدیده جهاني شدن ضرورتَاً ثابت نشده که از سایر مراحل قبلي تغییر جهاني چالش انگیزتر باشد. تنها در 
همین قرن اخیر نظام بین المللي دولت ها مواجه با چالش هاي عمده اي در مواجه با دو تحول اساسي بوده 
است: تغییر در موقعیت دولت درون محیط داخلي، و تغییر در نظام بین المللي که ناشي از گسترش سریع 

سیستم به مناطق غیر اروپایي بوده است. 
و ورود  معرفي  نمودند.  دولتهایشان مطرح  از  را  متفاوتي  تقاضاهاي  پیشرفته  داخل کشور، جوامع  در 
مفهوم دولت رفاهي چالش مهمي بود که به شکلی بنیادی باعث تغییر موقعیت دولت وستفالیایي از آنچه 
که در ابتدا خلق شده بود گردید. این تحول دولت را به بازیگري کارکردي درون محیط داخلي مبدل ساخت. 
از نظر بین المللي دولت به عنوان گونه اي از اقتدار به سرعت به سایر مناطق گسترش یافت و به نحو قابل 
مالحظه اي بر تعداد دولت هاي مستقل افزوده شد. به گفته برنارد لوئیس بدلیل تضعیف دنیای اسالم و 
تفرقه ای که در آنجا ایجاد شده بود )4( اروپائیان با استعمارگري در مناطق گسترده اي از جهان بخصوص 
خاورمیانه رسوخ کردند که بسیاري  از این کشورها تجربیات و تاریخي کاماَلً متفاوت و متمایز از اقتدار و 
از مدلي از دولت که پیش از آن در اروپا تحول یافته بود برخوردار بودند. به عبارت دیگر »دولت پس از 

وستفالیا« خیلي پیش از وقوع گفتمان جاري جهاني شدن و ادعاي چنین موضوعي پدید آمده بود. 
با چنین نگرشي و در این متن و محتوي، بحث در مورد تأثیر موج جدید تغییر جهاني بر روي دولت و 
استقالل و خودمختاري آن تبدیل به بحثي پارادایمي مي شود که بر اساس آن چگونه سیستم دولت مستقل، 

موقعیت و ظرفیتش را در عرصه بین الملل با تمرکزش بر قدرت و استقالل و آزادي عمل حفظ می کند. 
عنوان  به  امنیت  یا  قدرت، حاکمیت  کلیدي همچون دولت،  مفاهیم  از  الملل  بین  روابط  دیدگاه  این 
بدیهیات و فرضیات پذیرفته شده سود مي برد. این دیدگاه همچنین این مفاهیم را با مرزهاي ثابت فیزیکي 
و کارکردي مرتبط مي نمود. بنابراین، در حالي که سیاست تطبیقي تمایل به لحاظ نمودن الگوهاي عمودي 
و افقي اقتدار در مواجهه با مسئله پروبلماتیزه شده تغییر و تحول دارد، سیاست بین الملل همواره نسبت به 
این مسئله بي تفاوت مي باشد. در حقیقت دیدگاه دولت محور دیدگاه جامعه محور را نظریه تقلیل گرایي 

دولت به حساب مي آورد. 
دیدگاه جامعه محور  معتقد است عملکردهای اجتماعی دائمًا مورد پرسش و امتحان قرار می گیرند و 
در پرتو اطالعات حاصل از این عملکردها اصالح و بازسازی می شوند. بدین ترتیب ویژگی های  آنها بطور 
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اساسی تغییر می یابد. )5( دیدگاه دولت محور عنوان مي کند دولت قدرتش را از محیط بین الملل کسب 
مي نماید نه از جامعه، دوگانگي و تضاد »داخل و خارج« به همان نحو توسط نظریه پردازان جامعه محور 
مطرح مي گردد. زیرا که آنان نیز یه این تمایل دارند که از ابعاد بین المللي دولت چشم پوشي نمایند. از 
این دیدگاه پیام جهاني شدن این است که نیروهاي تکنولوژي و اقتصادي یکپارچگي سیاسي و اقتصادي و 

اعمال دولت ها را محدود مي کنند. )6( 
بنابراین از نظر واقع گرایان دولت و مرزهاي دولت نسبت به نفوذ خارجي انعطاف پذیر و ارتجاعي فرض 
می شوند و لذا تمرکز آنها بر عنصر خارجي سرفصل تحقیقاتشان می باشد. این موضوع آنها را به سمت 
مشاهده مکرر حتي آن دسته تغییراتي که تأثیری فراتر از مرزهایشان داشت، سوق مي دهد. واقع گرایان 
حرکتهایی همچون انقالب هاي چین، کوبا یا ایران را در مرتبه نخست به عنوان تحوالت داخلي فرض 
نموده و اعتقاد داشتند که تأثیري بر روابط قدرت بین المللي نمي گذارند، لذا مفروضات پایه اي آنها را به 
چالش نمي کشیدند. سایر عناوین پراهمیت که توسط این پارادایم مورد کم توجهي یا حذف قرار مي گرفت 
شامل: دیدگاه فمینیستي از روابط بین الملل، حقوق بشر، یا افکار عمومي بین الملل بود. نظام دو قطبي 
پس از جنگ جهاني دوم به مواضع اندیشمندان واقعگرا و محوریت جنگ و انجام جنگ به عنوان کارکرد 

اصلي دولت مدد و یاري رساند. 
اما تنوع فزاینده در الگوهاي اقتدار جهاني، که در پایان جنگ سرد پیش آمد، رشته روابط بین الملل 
را وادار ساخت که با موضوع تغییر و تحول و تأثیر آن در هر دو سطح افقي و عمودي اقتدار دولت مواجه 
گردد. تجزیه و تحلیل تغییر، جهت و تأثیرش به سایر عناوین تحلیل در مورد دولت به موضوع مهمي هم 

اینك در حیطه تحقیق بدل گردیده است. 
برخي جهت تغییرات را »بازگشت به آینده« قلمداد مي کنند بدین معني که این امر را بدیهي فرض 
مي نمایند که تحوالت جهاني نظام پایه دولت ها را که مبتني بر روابط قدرت است تغییر نمي دهد، )البته 
افرادي نیز هستند که موضوع »پایان تاریخ« را مطرح مي نمایند با این فرض بدیهي که پیروزي لیبرال 
دموکراسي )اقتصاد بازار آزاد( بر سایر مدلهاي جایگزین حاصل شده و تحقق یافته است( این جا به جایي 
تحلیلي پس از جنگ سرد و سقوط نسبي پارادایم واقع گرا به پارادایم نهادگراي نئولیبرال یاري رساند تا به 

برتري و مقبولیت بیشتري دست یابد. 
تغییرات و تحوالت جهاني به نفع منابع گوناگون اقتدار، موقعیت سنتي دولت و استقاللش را نسبت 
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با سایر بازیگران هم »داخل و خارج« زیر سؤال برد. اکنون دیگر کاماَلً مشخص است که ویژگي »روابط 
درون دولت با دولت« پیچیده تر از آن چیزي است که پارادایم واقع گرایي به آن پرداخته بود. در حالیکه 
انکار  اند  کشیده  چالش  به  را  دولت  محوریت  و  اقتدار  که  جهاني  نیروهاي  اهمیت  محور  دولت  دیدگاه 
مي نماید، پارادایم نئولیبرال تالش در ارائه احتماالت و امکانات تبییني دارد. این جابجایي پارادایمي بدین 
ترتیب روابط بین الملل را قادر ساخته که »خارج« را در ارتباط با »داخل« به جاي تمرکز بر دولت به عنوان 
»بازیگر تنها« در سیاست بین الملل مورد بررسي قرار دهد. چنین جابجایي همچنین این امکان را فراهم 
ساخته که موضوعات متعلق به »داخل« همانند جمعیت شناسي، تحوالت تکنولوژیك و ایدئولوژیك، یا 
قدرت گروه هاي جامعه مدني مانند اقلیت هاي قومي، گروههاي مذهبي و زنان هنگامي که تأثیر نیروهاي 
جهاني بر تغییر و تحول تجزیه و تحلیل مي گردد مورد مالحظه قرار گیرد. به همان ترتیب باعث شده تا، 
تحلیل »خارج« شامل دولت و همینطور بازیگران غیر دولتي، مانند صندوق  بین المللي پول، بانك جهاني، 

اتحادیه اروپا، سازمان هاي غیردولتي )NGO( افکار عمومي جهاني و غیره نیز مورد مالحظه قرار گیرد. 
در سایه جهاني شدن اقتصاد و توسعه مدل اقتصادي آن نظام دولت ها که محوریت آن شمول و به 
کارگیري دولت درون سیستم و نهادهاي حاکم بین المللي است دچار چالش گردد. ظهور یك سپهر عمومی 
یکسان همراه و مرتبط با خصوص سازی، کنترل نیروی کار اضافی و... گونه جدیدی از دولت و اقتصاد لیبرال 
سرمایه داری را شکل می دهد. )7( شاید آنچه بوش را بر آن مي داشت که عنوان بدارد هر که با ما نیست 
علیه ماست ناشي از همین بستر تفکر ناشي از دیدگاههاي افرادي چون فوکویاما، کیوهن و هانتینگتون باشد 
که در دیدگاههاي نظریشان عامل بیروني )از گفتمان و سیستم( جایگاه خاص تبیین پیدا نمي کند لذا دیگران 
به محور شرارت و … تبدیل مي شوند. جالب آنجاست که تمامي این کشورها دولت هایي هستند که درون 

سیستم نهادي حاکم و WTO و … عضو نمي باشند یا آنکه سپر نیانداخته اند. 
به کارگیري دیدگاه نئوگرامشیاني رابرت کاکس با بهره گیري از کاربرد مفاهیم هژموني و ساختارهاي 
تاریخي علیرغم آنکه ممکن است باعث ایجاد نوعي التقاط نظري گردد اما از نظر تبیین فرآیندهاي داخل 
خارج و دیالکتیك بین آن دو برای بازخوانی موضوعاتی که از طریق نظریه نهادگراي نئولیبرال امکان پذیر 

نبوده ابزار نظري مؤثري بدست می دهد.
این رهیافت مي تواند رهیافت تحلیلي سودمندي جهت تشخیص تأثیر فرآیند جهاني شدن بر موقعیت دولت 
و ظرفیت و تواناییش، هم به عنوان بازیگري داخلي و هم به عنوان بازیگر بین الملل در کل باشد.این دیدگاه 
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همچنین با اصالحات ساختاري مورد حمایت نهادهاي اقتصادي بین الملل که توسط بسیاري از دولت هاي 
در حال توسعه شامل تعدادي از کشورهاي منطقه خاورمیانه اتخاذ گردیده است منطبق مي باشد. 

 باید بر این نکته تأکید کرد که جهاني شدن باعث دو حرکت همزمان داخل و خارج دولت  مي شود. 
رفته  المللي. دولت هاي ملي  بین  نظام  تغییر موقعیت در  و  تغییر در موقعیت دولت درون محیط داخلي 
رفته به موضوعات و بـازیگران استراتژیـك تبدیل مي شوند که به تنظیم تـعامل بین نیروهاي فرامـلي و 

فرومـلي مي پردازند. )8(
اما در اینجا باز هم باید این موضوع را در نظر داشت یعني برداشت ما از جهاني شدن. در ادبیات مطالعه 
جهاني شدن و تأثیر آن بر داخل معموالَ ً جهاني شدن را به دو صورت عمده پروژه یا پروسه )فرآیند( مي بینند 
در مطالعه کلي بر ادبیات جهاني شدن اگر آن را پدیده اي نو بیانگاریم برخوردي منطقي تر یعني فارغ از 
دیدگاه هاي حامي یا مخالف با این پدیده باید نمود. آنچه مسلم است پدیده جهاني شدن به عنوان یك کل 
منسجم تا پیش از دهه 70 مطرح نبود. حوادث و برخوردها و چالش هاي فراواني باعث گردید تا این پدیده 

به جامعیت برسد و به سطح پارادایمي عملکرد در تحت لواي نئولیبرالیسم تبدیل شود. 
تثبیت  در جهت  و  جهاني شدن  امکانات  از  داري  بهره  با  نئولیبرالیسم  پروژه  که  معناست  بدان  این 
هژموني خود از این فرآیندها بهره برده، بخش هاي فرصت زاي آن را تقویت نموده و از تمرکز بر تقویت 
بخش هاي تهدیدزاي آن اجتناب نموده است. حرکت سرمایه و حرکت نیروي کار )مهاجرت( که هر دو 
الکترونیك  )انتقال   SWIFTقالب سیستم در  بشر  تکنولوژیك  و دستاوردهاي  فرآیند جهاني شدن  مطابق 
سرمایه( )1977( و هواپیماهاي غول پیکر بویینگ و ایرباس )1969( امکانپذیر بود دقیقَاً بیانگر این موضوع 
است یعني آنکه جهاني شدن اولي را نه تنها به کار مي برد بلکه آن را به سایر کشورها تحمیل مي کند اما 
در برابر دومي آن را در مسیر دلخواه خود )توریسم( به کارگرفته و در جهت مهاجرت عظیم به کشورهاي 
توسعه یافته از آن جلوگیري مي نماید. این بدان معناست که فرآیند جهانی شدن امکانات را فراهم آورده اما 
نوع به کارگیري و استخدام بر مبناي گفتمان غالب و شیوه تولید مسلط نهایتَاً مفهوم مسلط جهاني شدن 
را رقم مي زند. واقعه یازدهم سپتامبر نشان داد که مسیر حرکت همواره یك طرفه نیست اما نوع اقدام 
نشان داد که آن گفتمان از فضاي پشتیبان و مشروعیت ساختاري الزم جهت تداوم اقدام همانند گفتمان 
هژمونیك نئولیبرال برخوردار نیست. موضوع دوم آنکه جهاني شدن همانند، صنعتي شدن پیامد دسته اي 
از وقایع است و از به کارگیري آن تا تبدیل آن به نظم مستقر فاصله اي طوالني )حداقل70 ساله( یعني از 
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زمان 30-1929 که در آن نخستین بازار مالي خارج از مرکز در لوگزامبورگ )1929( و پخش سخنراني جرج 
پنجم از شش قاره به طور همزمان )در 1930( در کنفرانس نیروي دریایي سلطنتي در لندن انجام گرفت تا 
تکمیل کمربند فیبر نوري در کل جهان )1999( مي باشد. اما تاکید ما بر آنست که وقایع اواخر سال هاي 
دهه 1960 و دهه 1970 ذهنیت به کارگیري فرآیندها را بسیار تقویت نمود و در دهه 1980 این ذهنیت ها 
در قالب برنامه هاي سیاسي یا به قولي پروژه هاي هژمونیك خودنمایي نمود و در پایان دهه 1980 با سقوط 

شوروي و شکست کامل گفتمان رقیب کارایي خود را به اثبات رسانده و استقرار خود را جشن گرفت.

 جهانی شدن و خاورمیانه
اما پیش از پرداختن به سایر موضوعات باید گفت که به دالیل گوناگون مفهوم دولت و ورود آن به این 
منطقه با آن ویژگي منحصر به فرد از دیدگاه برخي صاحبنظران توسعه داده شده تا حدي که اکثر آنان در 
پژوهشهایشان این کشورها را از جامعه آماري خود براي عدم تأثیر گذاري معکوس بر نتایج تحقیقاتشان 
را  این موضوع  اصلي  برجسته خاورمیانه دالیل  راجراوون دو محقق  و  براملي  نمایند سایمون  حذف مي 
عشیره اي بودن فرهنگ، موزائیکي بودن ساختار اجتماعي، اسالم به عنوان پایه اعتقادي و هستي شناسي 

متفاوت و حضور نفتي غربي ها مي دانند. 
براملي مي گوید:

دولت هاي رانیتر به صورت خیلي خاص به اقتصاد جهان پیوستگي دارند )از نظر تامین انرژي و بازار 
مصرفي( این بدان معناست که در حالي که از لحاظ اقتصادي این دولتها بخش الیتجزي اقتصاد جهاني اند 

اما پیوستگي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي آنان با دنیا به هیچ عنوان انداموار و ارگانیك نیست.
انکي هوگولت این مسئله را بدین صورت عنوان مي دارد که احیاي تفکر اسالمي را باید به عنوان 
سیاست هویت یابي در برابر و پاسخ به سیاست اخراج، کنارگذاري و طرد دانست تا آنچه قباَلً در زمان 
ناسیونالیسم غربي با آن به عنوان الحاق یا شمول تبعي و پیراموني نام نهاده بودند. البته او معتقد است که 
این سیاست هویت یابي بدنبال مدل جدیدي از اجتماع است. لذا خاورمیانه و افکار درون آن را به سبب 
عدم برخورداري از سازماندهي و برنامه خاص یك مفهوم ضد هژمونیك نمي توان به حساب آورد. او معتقد 
است که مسلمانان در قرون وسطي دشمناني مهیب ولي همچون همتایان غربیشان فرض مي شدند، با 
روشنگري قرن هجدهم و ایدئولوژي ناشي از انقالب فرانسه، شرق و شرقي پایین تر فرض مي شدند اما 
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هنوز بشري مانند غربیها بودند، اما از قرن نوزدهم در تفکر غربی او موجودي متفاوت و محبوس در جزیي 
نگري خود و تسلیم به مقتضیات فرض شد. بدین ترتیب مفهوم بشر اسالمي متولد شد و هنوز خیلي مانده 

تا کنار گذاشته شود.
ادوارد سعید نیز با اشاره به نظریات ماکس وبر، از تأثیر پذیري او از متفکرین قرن نوزده یاد نموده و 

عنوان مي دارد که او نیز هستي شناسي غربي ها و شرقي ها را متفاوت ذکر مي کند.
ناي وکوهن معتقد هستند که همان اندازه که وابستگي متقابل و جهان شمولي غلیظ تر مي شود روابط 

منظم بین شبکه هاي مختلف محکم تر شده و روابط متقابل بیشتري به وجود مي آید. )9(
سعید امیر ارجمند می نویسد: نه ناسیونالیزم و نه غربی سازی هیچکدام نتوانسته اند جای اسالم را به 

عنوان عامل هویت بخش پر کنند. )10( 
ارنست گلنر مي گوید: علیرغم جدایي نهادي بین سیاست و مذهب، در اسالم هیچگاه بین این دو 
جدایي فرهنگي وجود نداشته است. از این لحاظ، اسالم را نمي توان تمدني سکوالر دانست. اسالم دارای 
یك جامعه منسجم قوی است که اغلب همچون یك دیواره دفاعی در برابر نفوذ غرب عمل می کند. )11( 
در حالیکه مسیح و مسیحیت جدایي بین خدا و قیصر می باشد، حضرت محمد )ص( و اسالم هیچگاه در 
معتقدات و عالم گفتمان خود چنین جدایي را طرح و قبول ننموده اند. مفهوم امت ابعاد مشترک نگرش 

جهانی اسالم را نشان می دهد. )12( 
براملي مي گوید خاورمیانه سه موضوع خاص را به همراه خود دارد:

1( سلطه نفت بر اقتصاد منطقه باعث تحمیل الگوي رشد بي قواره اي شده که خود موجب تعمیق 
نابرابریها درون کشورها و بین دولت هاي منطقه گردیده و در عین حال نقش دولت را در فرآیند انباشت 
تقویت نموده و شاخص ساخته است، که به دولت استقالل خاصي مي بخشد. گسستگي و جدایي طبقات 
اجتماعي ناشي از آن و ظهور دولت تحصیلدار این رژیم ها را قادر نموده که گونه اي از حکومت را بدون 

دخالت مردم در گونه اي مشخص نمایندگي، ایجاد و مستحکم سازند.
اصالحات  فرآیند  قائلند،  نفت  عرضه  ثبات  مورد  در  غربي  حامیان  که  خاصي  اهمیت  سبب  به   )2
این  که  دارند  بیم  آن  از  زیرا  اند  نداده  قرار  تمامیت خواه  پاي حکومت هاي دوست  پیش  در  را  سیاسي 
جوامع سیاست هایي را اتخاذ کنند که با مالحظات داخلي خودشان شکل گرفته باشد و هزینه اش به ضرر 

شرکت هاي نفتي و مصرف کنندگان غربي باشد.
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3( در زمان جنگ سرد با توجه به تهدید احتمالي )و پتانسیل موجود براي منافع غربیها( توسط رژیم هاي 
رادیکال و هر گونه زیاده طلبي و توسعه طلبي نفوذ شوروي )سابق( کشورهاي غربي حمایت تمام و کمال 

از اسراییل به عنوان ضد و اهرم مقابله با چنین جریاناتي )اسالم و عربیسم( مي نمودند. 
مورد دوم دقیقَاً نشان مي دهد که برخورد غرب با این منطقه متفاوت از سایر جهان بوده و شاید فهم 
متفاوت منطقه از رفتار غربي ها و دوگانگي برخورد محلي و خارجي غربي ها )دموکراتیك و غیردموکراتیك( 
نیز ناشي از همین موضوع بوده است. پروژه جهاني شدن نیز که حامل منافع غربیها است برخوردي متفاوت 

و تبعض آمیز را در منطقه نشان مي دهد. )13( 
وابستگی مفرط این کشورها به منابع زیرزمینی و عدم توانایی الزم در حوزه اقتصادی  موجب شده که با 
نوعی  شوک چشمگیر در عرصه اقتصاد روبرو شوند که در نهایت منجر به کاهش درآمد، محدودیت اشتغال، 
اخراج نیروهای مازاد و امواج فزاینده  بیکاری گردند. هر چند که در فرآیند جهانی شدن  با شاخص دیگری 
به نام ورود سرمایه نیز فرصت هایی برای سرمایه گذاری در عرصه های گوناگون برای  کشورهای منطقه 
ایجاد می شود، اما تا دستیابی به این فرصت، امواج نخستین این جنبش چندگانه موجب بروز مشکالت 
اقتصادی فزاینده ای برای این دولت ها خواهد شد. )14( به اعتقاد بسیاری واکنش کشورهای خاورمیانه به 
جهانی شدن را می توان با واکنش کشورهای استعمار زده نسبت به کشورهای استعماری مقایسه نمود. )15(

باید به این امر توجه داشت که کل تولید ناخالص ملی 22 کشور  عضو اتحادیه عرب از تولید ناخالص 
ملی اسپانیا کمتر است. نزدیك به 40% درصد جمعیت بزرگساالن کشورهای عرب، یعنی بالغ بر 65 میلیون 
نفر بی سواد می باشند که دو سوم آنان را زنان تشکیل می دهند، تا سال 2010 متجاوز از 50 میلیون و 
تا سال 2020 بیش از 100 میلیون نفر وارد بازار کار خواهند شد. برای جذب این نیرو می بایست هر سال 
دست کم 6 میلیون شغل جدید ایجاد شود. اگر نرخ بیکاری منطقه در سطح کنونی آن باقی بماند تا سال 
2010 تعداد بیکاران منطقه از مرز 25 میلیون نفر فراتر خواهد رفت. یك سوم جمعیت منطقه با 2 دالر 
در روز زندگی می کند، برای نجات این جمعیت انبوه از چنگال فقر نرخ رشد اقتصادی منطقه می بایست 
دست کم 2 برابر شود. یعنی از 3% به 6% در سال افزایش یابد. سهم کشورهای عرب در کل تولیدات 
کتاب جهان تنها 1/1 درصد است که 15% آن را کتابهای مذهبی تشکیل می دهند. در جهان عرب برای 
هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ می رسد. این رقم در کشورهای غربی برابر 285 نسخه، 
یعنی 5 برابر میانگین کشورهای عرب است. تنها 1/6 درصد جمعیت منطقه به اینترنت دسترسی دارد و 51 
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درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به سایر کشورها می باشند. نزدیك به یك چهارم فارغ التحصیالن 
دانشگاههای عرب به خارج از کشورهای خود مهاجرت می کنند.

در حقیقت آمار باالی فقر، بیکاری، بی سوادی، سطح پایین مشارکت سیاسی، نابرابري های جنسیتی، 
مذهبی و... رشد جمعیت، اوضـاع نابسامان اقتصادی، فساد مالی و دولت های اقتـدار گرای ناکـارآمد در 
با توجه به آمار منتشره در  مجـموع بستر مناسبی را برای رشد نیروهای مختلف فراهم می سازد. )16( 
گزارش »توسعه انسانی جهانی عرب« منطقه خارومیانه وضعیت دشواری را در مقابل امواج جهانی شدن 

در پیش رو خواهد داشت. )17( 
جهان بینی دنیای اسالم و مفهوم توحید و امت از نظر تئوریك یك ساختار سیاسی مشترک میان ملت 

های خاورمیانه دارد که عبارتست از اسالم گرایی. )18(
از سوی دیگر در اکثر جوامع  خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی مبانی هویت اصالتًا با قومیت و 
دیانت است و ملیت، معنا و مفهوم چندانی ندارد. لذا مدنیت و دولت توانمند و حاکمیت قانون، حق انتخاب، 
رای و دموکراسی به سبك غربی به سختی پذیرفتنی است. این امر حتی در جمهوری ترکیه نیز که به 
گفته تریم برگر طوالنی ترین تجربه سکوالریزم را دارد صادق است. )19( امواج جهانی شدن در حوزه 
عمل و اجرا به شدت این تضاد و تقابل را به منصه ظهور می رساند. در مجموع باید گفت: منطقه حساس 
و استراتژیك خاورمیانه که زمانی مهد و خاستگاه تمدن های اولیه بشری و محل ظهور و پیدایش ادیان 
بزرگ بوده امروزه همچنان  اهمیت  خود را به عنوان مرکز ثقل سیاسی بین المللي حفظ کرده است؛ و در 

میان غربیها افزایش قدرت بیداری اسالمی به عنوان یك هشدار نگریسته می شود. )20(
هر چند هنوز در خصوص مرزها و محدوده منطقه خاورمیانه دیدگاه و نظرات متفاوتی وجود دارد اما با 
این حال عناصری نظیر حوزه سنتی اسالمی، منابع انرژی و نفت، اهمیت  ژئوپولیتیك و نهایتًا رنج و محنت 
فراگیر جهانی به واسطه منازعات دراز مدت در این منطقه را می توان مولفه هایی دانست که خاورمیانه با 

آن تعریف می شود.
و  معضالت  واقعی  های  ریشه  با  آشنایی  منظور  به  خاورمیانه  های  ویژگی  شناخت صحیح  چند  هر 
بحران های این منطقه و کمك به رفع  این مشکالت و بحران ها طبیعتًا وجهه همت و نظر نخبگان و 
اما واقعیت آن است  که امروزه مقوله خاورمیانه و مشکالت و  اندیشمندان بومی این منطقه بوده است 
معضالت آن بیش از گذشته مورد دقت و توجه نخبگان فکری و ابزاری جهان غرب واقع شده است چه 
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اینکه این نخبگان در شرایط فعلی روند جهانی شدن، به این باور نزدیك شده اند که مشکالت خاورمیانه 
از این بعد تنها مشکلی  منطقه ای و محلی نبوده بلکه مشکل و معضل برای ثبات و امنیت تمامی جهان 
می باشد؛ بنابراین احتمااًل از این به بعد دیدگاه ها در موضوع خاورمیانه و راه حل مشکالت آن بر مبنای 

تلفیقی از دیدگاه های بومی و فرامنطقه ای عرضه خواهد شد.
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