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چکیده
روابط اعراب و رژیم صهیونیستی را میتوان از مهمترین مسائل امنیتی چند دهه اخیر جهان اسالم دانست.
مسئلهای که ابتدا با اتحاد و ائتالف اعراب علیه رژیم صهیونیستی همراه بود و حتی به جنگهای چندگانه
منتهی شد؛ اما با شکست اعراب در این جنگها و نیز نبود رهبران کاریزماتیک همچون ناصر ،در ادامه دامنه
تنشها بهتدریج به سمت و سوی تنشزدایی و حتی برقراری روابط منجر شد .در این مقاله هدف بررسی و
تجزیه و تحلیل ازسرگیری روابط دوباره میان امارات و رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر امنیت خلیج فارس
است .یافتههای مقاله با استفاده از نظریه موازنه تهدید و بهرهگیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و منابع
مکتوب و مجازی نشان میدهد که .1 :گسترش مرجعیت نظامی جمهوری اسالمی ایران در منطقه بهویژه در
پساداعش  .2نبود وابستگی صرف به امریکا بهویژه در زمینههای نظامی و امنیتی  .3رقابتهای شدید امیر
دوبی و ابوظبی بر سر سیاستگذاری آینده امارات  .4مزایای اقتصادی صهیونیستها از حضور در امارات (نفت،
استفاده از پایگاههای نظامی امارات و فروش تسلیحات نظامی)  .5موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری امریکا از دالیل شکلگیری ائتالف راهبردی امارات و رژیم صهیونیستی است .پیامدهای این مسئله
را میتوان در چهار بعد کالن مورد مداقه قرارداد .نخست؛ عادیشدن تدریجی روابط سیاسی اعراب غرب آسیا
با رژیم صهیونیستی؛ دوم تعمیق بحران ناامنی برای امارات متحده عربی؛ سوم؛ تشدید دامنه ناامنیها برای
جمهوری اسالمی ایران و چهارم نفوذ بحران ناامنی به مرزهای تمام کشورهای منطقه بهویژه کشورهای
حاشیه خلیج فارس.
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مسئله روابط اعراب و رژیم صهیونیستی در تاریخ یک سده پیش نشاندهنده مواردی
ازقبیل جنگ ،بیثباتی ،حمایتهای ایدئولوژیکی و لجستیکی از آرمانهای فلسطین بوده
است .این مسئله پس از شکست اعراب از صهیونیستها در جنگهای متوالی و روی کار
آمدن دولتهای محافظهکار عربی در منطقه به صلح مبدل شد ( .)Navon, 2020: 34نکته
مهم در این میان تبیین این مسئله است که بهرغم فشارهای گوناگون امریکا (که از دیرباز
بهمثابه متحد راهبردی برای صهیونیستها به شمار میرود ).برای تحقق صلح میان اعراب
و رژیم صهیونیستی ،هیچگاه مسئله برقراری روابط در سطوح باالی اقتصادی و امنیتی
میان اعراب و رژیم صهیونیستی مطرح نبود ) .(Bergman, 2019: 341به دیگر سخن ،دشمنی
نهان میان اعراب و رژیم صهیونیستی بهرغم برقراری پیمان کمپ دیوید کماکان به قوت
خود باقی بود .در راستیآزمایی این مسئله میتوان به ترور انور سادات اشاره کرد .وی تنها
دو روز پس از به رسمیت شناختن موجودیت رژیم صهیونیستی ترور شد ( Chando, 2018:
 .)36پس از مصر که نخستین شالودهشکن مسئله اعراب و رژیم صهیونیستی در بهرسمیت
شناختن این رژیم بهشمار میرفت ،دومین کشور در این رابطه اردن بود .نکته مهم دیگری
که نباید از اهمیت آن غافل شد ،این است که هر چند عمده پیمانهای منعقدشده میان
مصر و اردن با رژیم صهیونیستی پیرامون مسائل نظامی و جغرافیایی بود ،اما هیچگاه دامنه
این روابط و یا صلح به سمتوسوی توسعه روابط اقتصادی ،تجاری ،سیاسی گسترده پیش
نرفت .درواقع نوعی تعهد به آرمانهای قدس و مسئله فلسطین ،مانع برقراری روابط اعراب
با رژیم صهیونیستی در چنین سطح وسیعی شده بود (.)Planet & et.al, 2018: 219
با روی کارآمدن دونالد ترامپ سیاستهای پراگماتیستی امریکا در حمایت همهجانبه از
رژیم صهیونیستی با شدت بیشتری ادامه یافت .بههمین سبب ،ترامپ حتی پیش از ورود
به کاخ سفید و درکارزار انتخاباتی بارها وعده دستیابی رژیم صهیونیستی به صلح دائمی را
داده بود .پس از موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری ،ترامپ برای دستیابی به این وعده
در گام نخست با سفر به مناطق اشغالی و دیدار با سران رژیم صهیونیستی شرایط الزم را
برای ایجاد روابط مستحکم میان اعراب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی آماده کرد
( .)Reinstein, 2020: 91در این رابطه در نخستین اقدام بن سلمان ،ولیعهد عربستان
بهصورت ناملموسی به برقراری روابط باصهیونیستها مبادرت کرد بهگونهای که پس از
رسمیشدن والیتعهدی بن سلمان ،صهیونیستها از این اقدام ابراز خرسندی کردند
(مسعودنیا ،فروزان و عالیشاهی 151 :1335 ،ـ  .)152در گام دوم؛ ترامپ با طرح معامله

 )Vivas, 2020: 4و سرانجام در آخرین اقدام با میانجیگری میان اعراب خلیج فارس و
صهیونیستها بحث رسمیتیافتن روابط سیاسی امارات و رژیم صهیونیستی را مطرح کرد.
بنابراین ،بهنظر میرسد شیفت پارادایمی در روابط امارات و رژیم صهیونیستی که از
تنش و تهدید و ارعاب بهسمت و سوی صلح و نهایتاً برقراری روابط سیاسی است ،مرهون
سه عامل مهم است :نخست ،ائتالف در برابر شیعیان منطقه (شمس دولتآبادی و عسگری،
)22 :1331؛ دوم ،کاهش فزاینده تمایالت امریکا برای حضور مستقیم در منطقه و تالش
برای ایجاد ائتالف قدرتمند و متحد غرب در غرب آسیا (.)Rand & Miller, 2020: 214 - 215
سوم ،شکنندگی ژئوپولیتیک امارات و رژیم صهیونیستی در منطقه .واقعیت این است که
ماهیت قدرت و ساختار در رژیم صهیونیستی وجه تثبیتشدهای ندارد و همین شکنندگی
بسترساز نگرانیهای فزاینده رژیم صهیونیستی در برابر دشمنان و رقیبان منطقهای خود
شده است .بههمین دلیل ،رژیم صهیونیستی در برابر بخشهای مهمی از ژئوپولیتیک غرب
آسیا ادعای ارضی دارد و تمام کشورها را بهمثابه نوعی تهدید بالقوه برای خود میانگارد
(متقی و ثابت.)161 :1331 ،

ائتالف در
برابر جبهه
شیعیان منطقه

شکنندگی
ژئوپولیتیک
رژیم
صهیونیستی و
 .امارات
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قرن 1پذیرش رسمی رژیم صهیونیستی را در میان جوامع عرب منطقه مطرح کرد (

Steel

کاهش فزاینده
تمایالت امریکا برای
حضور مستقیم
شکل  .1سه دلیل عمده برقراری روابط دوباره میان اعراب (با تأکید بر امارات) و رژیم صهیونیستی
 .1معامله قرن یا طرح صلح ترامپ ،پیشنهاد برقراری صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطین است که ازسوی ترامپ
مطرح شد .بر اساس این طرح ،بخشهایی دیگر از فلسطین شامل نیمی از کرانه باختری و بخشی از بیتالمقدس شرقی
که از نظر جامعه جهانی به دولت فلسطین تعلق دارد ،به صهیونیستها واگذار میشود ،و در عوض رژیم صهیونیستی نیز با
تشکیل کشور مستقل فلسطینی در نیمه دیگر کرانه باختری و تمام نوار غزه و چندین محله از بیتالمقدس شرقی
موافقت میکند .براساس این طرح شهر ابودیس بهجای بیتالمقدس بهعنوان پایتخت فلسطین در نظر گرفته خواهد شد.
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از طرفی ،ضرورت شکلگیری چنین ائتالفی را میتوان از چند بعد مورد مداقه قرار داد.
بعد نخست این ائتالف را میتوان به انزوای جمهوری اسالمی و بهنوعی دفع تهدیدات
شیعیان درمنطقه مرتبط دانست ،بعد دوم ،برقراری و ازسرگیری دوباره روابط سایر اعراب
خلیج فارس با رژیم صهیونیستی و یا به عبارتی فروریختن قبح برقراری روابط با
صهیونیستها و نهایتاً تعمیق بحران ناامنی برای کشورهای خلیج فارس اعم از جمهوری
اسالمی ایران و اعراب این منطقه.
صرف نظر ازاینکه برقراری دوباره روابط امارات و رژیم صهیونیستی را برگ برنده مهم
ترامپ برای موفقیت در انتخابات آینده امریکا درنظر بگیریم یا خیر و یا این مسئله که
حدود و ثغور و بقای این روابط تا چه میزان خواهد بود ،باید به تحلیلی بهدور از هرگونه
داوری ارزشی در زمینۀ ماهیت و دالیل اصلی برقراری این روابط و در ادامه بازخوردها و
پیامدهای آن بر امنیت خلیج فارس مبادرت کرد .به دیگر سخن ،مقاله کنونی جستاری
است درراستای تجزیه و تحلیل این مسئله که مهمترین دالیل گرایش امارات و رژیم
صهیونیستی برای برقراری دوباره چنین روابطی چیست؟ فرضیه نویسندگان با تأکید بر
نظریه موازنه تهدید تبیینگر این مسئله است که شکنندگی ژئوپولیتیک امارات و رژیم
صهیونیستی بهویژه در پساداعش مبتنی بر تهدیدات بالقوه امارات در رقابتهای نظامی و
سیاسی با ایران و محور مقاومت و حتی ترکیه در بحرانهای سوریه ،عراق ،لیبی و یمن و
تالش برای یافتن متحدی راهبردی و احساس خطر رژیم صهیونیستی به نزدیکی هرچه
بیشتر جمهوری اسالمی ایران به مرزهای سرزمین های اشغالی است؛ دوم ،عدم وابستگی
صرف به امریکا بهخصوص در زمینههای نظامی و امنیتی که در این رابطه باید گفت
هرچند رژیم صهیونیستی کماکان به اعراب بدبین است و یقیناً تجهیزات مدرن نظامی را
به آنان نخواهد فروخت؛ اما در حال حاضر و پس از رسمیتیافتن روابط سیاسی امارات و
رژیم صهیونیستی ،این دو کشور با استفاده از توانمندی نظامی یکدیگر (رژیم صهیونیستی
از توانمندیهای جغرافیایی و پایگاههای نظامی امارات؛ و امارات نیز با حضور نیروهای نظامی
رژیم صهیونیستی در خاک خود) میتوانند بخش مهمی از نگرانیهای امنیتی خود را رفع
کنند ،سوم؛ رقابتهای شدید امیر دوبی و ابوظبی بر سر سیاستهای آینده امارات ،چهارم؛
مزایای اقتصادی صهیونیستها از حضور در امارات (نفت ،استفاده ازپایگاههای نظامی امارات
و فروش تسلیحات نظامی) و درنهایت موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا
مهمترین مسائلی است که دو کشور را برای برقراری دوباره روابط سیاسی مجاب کرده
است .پیامدهای این مسئله نیز همانگونه که در پایان خواهیم دید؛ در چهار بعد کالن مورد
مداقه قرار خواهد گرفت .روش تحقیق مقاله نیز از نوع تحلیلی ـ توصیفی است و دادههای

پیشینهشناسی
با توجه به نو بودن موضوع مقاله ،مقاله یا کتابی را که صرفاً در این رابطه به رشته
تحریر درآمده باشد ،نمیتوان برشمرد؛ اما برخی از موضوعات مرتبط با روابط اعراب و رژیم
صهیونیستی و ریشهها و پیامدهای این مسئله در خلیج فارس را به اجمال بررسی خواهیم
کرد.
ردیف

عنوان تحقیق

نویسندگان

یافتهها و نتایج

تحلیل روابط

فرزاد

یافتهها نشان داد که باتوجه به فضای رئالیستی حاکم بر منطقه غرب

عربستان سعودی

رستمی؛

آسیا ،عربستان و رژیم صهیونیستی ،قدرتیابی ایران در زمینه هستهای را

و اسرائیل در

علیرضا تارا

به زیان خود میدانند و در چارچوب بازی با حاصل جمع جبری

سایه توافق

صفر در راستای رویارویی با ایران اقداماتی انجام میدهند .ازجمله این

هستهای ایران

اقدامات میتوان به افزایش دیدارهای مقامات دو کشور؛ تالش برای
لغو برجام از طریق البیهای خود در امریکا؛ تقویت توان نظامی خویش؛
تشدید حمالت نظامی به سوریه و یمن؛ تالش برای کمرنگکردن نقش و

1

حضور ایران در بحرانهای منطقهای؛ تالش برای همسوکردن دولت ترامپ
با خود در رویارویی با ایران و اتخاذ مواضع مشترک عادلالجبیر وزیر امور
خارجه عربستان و لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران در
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مقاله بر اساس منابع مکتوب و مجازی گردآوری شده است.

کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه  7112اشاره کرد .بنابراین سران عربستان و
رژیم صهیونیستی در پسابرجام مواضع مشترکی علیه ایران اتخاذ کردهاند و
همکاریهای خود را در این زمینه گسترده و علنی کردهاند.

7

طرح صلح

رابرت

یافتههانشان میدهد طرح معامله قرن با وجود شبه نظامیان شیعی و نیز

ترامپ :چالشهای

دیوید؛

حضور قدرتمند جمهوری اسالمی ایران در نزدیکی مرزهای سرزمینهای

پیش روی

استیل

اشغالی ،بعید است به سرانجام مطلوب مورد نظر صهیونیستها ختم گردد.

اسرائیل

1

ویواس

151
1. Trump Peace Plan: Sheer Genius Israel Gone by 2022

ردیف

عنوان تحقیق
اعراب و

نویسندگان

یافتهها و نتایج

آلن دوتی

یافتهها تأکیدی بر این مسئله است که ائتالف اعراب به رهبری مصر و
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یهودیان در

سوریه و شکستهایی که متعاقب آن از صهیونیستها متحمل شدند به آنان

فلسطین:

ثابت کرد که نمیتوانند وجود و هویت یهودیان را انکار کنند به همین

درگیری دو

سبب سعی در نوعی مصالحه با این رژیم گرفتند؛ اما اکنون ،نبرد

جهان

1

صهیونیستها با جبهه شیعیان بسیار متفاوتتر از نبرد آنان با اعراب است.
شبه نظامیان حزباهلل ،علویان سوریه ،شبه نظامیان انصاراهلل یمن ،شیعیان

3

عراق و در رأس همه آنان جمهوری اسالمی ایران در خصومتی کامال
ملموس و خطرناک با صهیونیستها قرار دارند؛ بنابراین عنوان «برخورد دو
جهان» در عنوان کتاب نشانگر دو مسئله است .نخست جنگ اعراب با
صهیونیستها و متحدین آن همچون انگلیس و امریکا؛ دوم جنگ محتمل
صهیونیستها اینبار با جهان تشیع و جبهه مقاومت

4

پیامدهای معامله

جاناتان

رژیم صهیونیستی آشکارا مواضع متزلزل سیاسی و ژئوپولیتیک را از

صلح اسرائیل و

فولتن؛

مرزهای سرزمینهای اشغالی دور کرده است .در ادامه با نفوذ هرچه بیشتر به

امارات متحده

روی یلنیک

خلیج فارس از سه فرصت استثنایی دستیابی به آبهای آزاد جهان ،ثروت

عربی

7

بیشمار اعراب اعم از نفت و گاز و درنهایت پایگاههای نظامی آنان علیه
جمهوری اسالمی ایران استفاده خواهد کرد .درواقع خطر مشترک
جمهوری اسالمی ایران و شیعیان بسترساز اصلی این ائتالف برای امارات
و رژیم صهیونیستی است.

نوآوری مقاله پیشرو در ارزیابی دالیل و پیامدهای رسمیتیابی رابطه امارات و رژیم
صهیونیستی و پیامدهای آن در منطقه غرب آسیاست که در نوع خود در ادبیات
فارسیزبان ،بسیار جدید است.
چارچوب نظری
نظریه موازنه تهدید

3

برای تبیین راهبرد امنیتی کشورها در قالب اتحادها ،نظریه موازنه قوا که یکی از اصول
مهم نظریه ساختارگرای کنت والتز 4و همچنین واقعگرایی سنتی بهشمار میرود ،اغلب
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توسط پژوهشگران روابط بینالملل بهعنوان ابزار تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می
گیرد .البته اصل موازنه قوا از طرف نظریهپردازان روابط بینالملل با انتقادهایی همراه بوده
است .بهعنوان مثال استفان والت 1بهعنوان نظریهپرداز واقعگرایی تدافعی با ارائه نظریه
موازنه تهدید سعی در اصالح و افزایش کارایی نظریه موازنه قدرت دارد (.)Yan, 2019: 74
استفان والت یکی از شناخته شدهترین اندیشمندان وابسته به رئالیسم تدافعی است که
برای بازگشایی گزارههای اصلی و محوری نظریه موازنه قوا بسیار کوشید .محققنشدن
فرضیه قوا علیه هژمون بالقوه امریکا پس از جنگ سرد استفان والت را در جابجایی نقطه
تمرکز واقعگرایی از موازنه قدرت به موزانه تهدید سوق داد ،تا اینگونه بتواند گره کور
واقعگرایی را بگشاید .والت با نقد اصل موازنه قوا و با طرح نظریه موازنه تهدید بیان کرد
آنچه باعث حرکت کشورها به سمت توازن میشود ،میزان تهدیدی است که ادراک
میکنند (زمانی و نیاکوئی 33 :1331 ،ـ  .)111در واقع این مسئله ،سبب پرسش نخستین
والت میشود که چهموقع دولتها اتحادها را شکل میدهند؟ و چه عنصری انتخاب
اتحادشان را تعیین میکند؟ آیا دولتها تمایل دارند علیه قدرتهای قوی یا تهدیدکننده
با متحدشدن علیه آنها موازنه برقرار کنند؛ یا احتماال با متحدشدن با قدرتمندترین یا
تهدیدکنندهترین دولتها راهبرد دنبالهروی را انتخاب کنند (نیاکوئی و ستوده:1335 ،
 .)121نکته مهم تبیین این مسئله است که طبق نظر والت ،کشورها بهدنبال ایجاد ائتالف
و اتحاد علیه هر کشوری نیستند؛ بلکه کشوری که قدرت آن باعث بهخطرافتادن امنیت
دیگر کشورها شود ،سبب میشود که دیگران نیز برای رویارویی با این تهدید بهسوی ایجاد
ائتالف سوق پیدا کنند (سیمبر ،پادروند و عزتی.)11 :1336 ،
بهطورکلی میتوان اصول و مفاهیم اصلی نظریه موازنه تهدید از نظر والت را اینگونه
دستهبندی کرد:
ـ دولتها در برابر طرفهایی متحد میشوند که منشأ بیشترین تهدید بهشمار میروند.
ـ تهدید ،صرفاً بهمیزان قدرت دولتها بستگی ندارد؛ بلکه ادراکی است که دولتها در
روابط خود از تهدید دارند .بهنظر والت ،زمانی که تهدیدی احساس شد ،کشورها یا
میکوشند در برابر آن توازن ایجاد کنند؛ یا اینکه به کشور تهدیدکننده بپیوندند.
ـ هر اندازه تهدید خارجی جدیتر باشد ،بههمان اندازه انگیزه اتحاد بیشتر میشود .این
بدان معناست که بهطور کلی شکلگیری سطوح اتحاد با میزان ایجاد خطر تهدید مشترک
رابطه مستقیم دارد.
ـ بهنظر والت ،تهدید از «قدرت کلی»« ،مجاورت جغرافیایی»« ،قدرت تهاجمی» و
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«نیت تجاوزکارانه» تشکیل میشود .قدرت کلی همان مجموع منابع کشور است؛ کشوری
که منابع بیشتری دارد ،نسبت به کشوری که منابع کمتری دارد ،میتواند تهدید جدیتری
را موجب شود .مجاورت جغرافیایی از این رو اهمیت دارد که کشورهای نزدیک اغلب
تهدیدکنندهتر ازکشورهای دور هستند .قدرت تهاجمی ،توانایی یک دولت برای تهدید
حاکمیت یا تمامیت سرزمینی دولت دیگر با هزینهای قابل قبول است .سرانجام،
کشورهایی که تجاوزپیشینه تصور شوند ،احتمال بیشتری دارد موجب ایجاد توازن شوند.
نیت تجاوزکارانه یک کشور خاص تمایل به واداشتن کشوری دیگر به واکنش را مشخص
میسازد (سیفی و پورحسن 41 :1332 ،ـ .)43
این مقاله نیز با مبنا قرار دادن نظریه موازنه تهدید والت کوشش خود را به تجزیه و
تحلیل برقراری روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی معطوف کرده است .به دیگر
سخن ،بحث تهدیدات فزاینده جبهه مقاومت شیعیان بهویژه در پسا داعش ،به میزانی بود
که امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی را به فکر ایجاد موزانهای پایدار و راهبردی
علیه تهدیدات شیعیان بهویژه جمهوری اسالمی ایران بیاندازد .این مسئله پیامدهای امنیتی
و نظامی متعددی خواهد داشت که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
مختصری از روابط امارات و رژیم صهیونیستی
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پیش از بررسی روابط امارات و رژیم صهیونیستی باید نگاهی اگرچه مختصر به روند
سازش و مصالحه اعراب با این رژیم بیاندازیم .بهطورکلی میتوان به سه نوع مصالحه در این
رابطه قائل بود :نخست پیمان کمپ دیوید که براساس آن مصر حاکمیت کامل خود بر
بخشی از صحرای سینا را از دست داد و متحمل زیانهای عمدهای شد (.)Thrall, 2017: 66
دوم صلح اردن با رژیم صهیونیستی که مشهور به توافقنامه وادی عربه است که بر اساس
این قرارداد رژیم صهیونیستی دو منطقه «الباقوره» و «الغمر» را به مدت  25سال از اردن
اجاره کرده است .این قرارداد ضررهای اقتصادی و کشاورزی و آبرسانی فراوانی را به
اردنیها وارد آورده است بهگونهای که در حوزه آبرسانی صهیونیستها متعهد شده بودند
سالیانه  55میلیون متر مکعب آب را به اردن انتقال دهند؛ ولی در عمل تنها  35میلیون
متر مکعب آب به اردن انتقال یافته است (ابوعیاش)41 :1431 ،؛ درنهایت بخش سوم
مذاکرات اعراب و صهیونیستها به مسئله فلسطین مربوط است که همواره با نزاع و جنگ
همراه بوده و در عمل بدون هیچ دستاوردی برای فلسطین ،کماکان ادامه دارد .نکته مهم
در این میان تبیین این مسئله است که صهیونیستها در عمل نشان دادند که به هیچگونه
قراردادی متعهد نیستند و این مسئله را از کمپ دیوید گرفته تا قراردادهای صلحی که با
فلسطینیان منعقد کردهاند ،بهخوبی نشان دادهاند .بهعنوان مثال ،شهرکسازیها و

.)2020: 56 - 58

بنابراین انزوای سیاسی و خطرات فزاینده احساسشده از سوی اماراتیها در پسابیداری
اسالمی نیاز به یک متحد راهبردی را برای این کشورگریزناپذیر ساخته بود .ازطرفی ،عدم
موفقیتهای بن سلمان (متحد راهبردی اماراتیها) در بحرانهای یمن ،عراق ،سوریه و
دشمنی با جمهوری اسالمی ایران و ازسوی دیگر تهدیدات پی در پی ترامپ مبنی بر خروج
از منطقه و عدم حمایت از امارات و عربستان مانند گذشته این نیاز را برای اماراتیها بسیار
ملموستر گرداند (المریسی 3 :1442 ،ـ  .)4در گام سوم با شیوع ویروس کرونا در ابتدای
سال  ،2121سران رژیم صهیونیستی به بهانه مسائل پزشکی با اماراتیها همکاریهای
زیادی داشتند .بهگونهای که نتانیاهو ،نخستوزیر صهیونیستها ،در پایان ژوئن سال 2121
 .1دو پیمان مهم دیگر در این رابطه عبارت است از :مهمترین طرحهای صلحی که توسط سازمان ملل در این زمینه
تصویب شد پس از جنگ ژوئن  ،1362است ،که در آنهنگام شورای امنیت قطعنامه  242خود را در نوامبر 1362
تصویب کرد که بر اصل "زمین در مقابل صلح" تأکید دارد .بهموجب این قطعنامه ،سازمان ملل از رژیم صهیونیستی
خواست به مرزهای قبل از جنگ  1362عقبنشینی کند و بلندیهای جوالن همراه با کرانه باختری رود اردن و نوار غزه
را به سوریه ،اردن و فلسطین بازگرداند .ب .پیمان اسلو نخستین موافقتنامه مستقیم دولت رژیم صهیونیستی و سازمان
آزادیبخش فلسطین (ساف) بود که در سال  1333به امضای دو طرف رسید .پیمان اسلو تالشی برای تعیین چارچوبی
مشخص بود که به حل و فصل کامل منازعه رژیم صهیونیستی و فلسطین میانجامید .مذاکراتی که به امضای این پیمان
منجر شد بهطور مخفیانه در اسلو پایتخت نروژ انجام شد و در  21اوت  1333به پایان رسید .این پیمان بهطور رسمی در
 13سپتامبر  1333در واشنگتن دیسی با حضور یاسر عرفات ،رئیس فقید تشکیالت خودگردان فلسطین ،اسحاق رابین،
نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی و بیل کلینتون ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا به امضا رسید.
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نظامیکردن هرچه بیشتر مناطق اشغالی ازسوی صهیونیستها ـ برخالف تعهداتشان در
صلح با فلسطینیان ـ را میتوان در این رابطه ذکر کرد( 1عبدالراشد.)23 :1441 ،
امارات متحده عربی نیز به تأسی از مصر و بعدها عربستان همواره خود را به مسئله
فلسطین و دشمنی با صهیونیستها متعهد میدانست .این مسئله در ابتدای سال 1321
میالدی هنگامی که نخستین پادشاهی امارات ،شیخ زاید بن سلطان آل نهیان از رژیم
صهیونیستی بهمثابه دشمن بزرگ یاد کرده بود قابل اثبات است (.)Goldberg, 2008: 197
اما سه رویداد مهم مباحث از سرگیری روابط امارات با رژیم صهیونیستی را بر سر زبانها
انداخت :نخست مجموعه سیاستهای شکستخورده امارات در جریانات منتهی به بیداری
اسالمی و عدم موفقیت در تغییر رژیم بهویژه در عراق و سوریه؛ دوم شکست امارات در
سیاستهای منتهی به جنگ در یمن و لیبی و نیز تحریم قطر؛ سوم ناکامی شیوخ امارات
در جریانات منتهی به طرحهای سقوط دولتهای بشار اسد و عراق بهدست تکفیریهای
داعش و نفوذ گسترده ایدئولوژیکی و نظامی جمهوری اسالمی ایران در عراق ،سوریه و یمن
و احساس خطر فزاینده اماراتیها از این مسئله ( Alishahi; Soleimani & Aghamolaei,
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اعالم کرد که همکاریهای دو کشور برای مبارزه با کرونا تشدید خواهد شد (ابوعامر،
 .)2 :1442هرچند باید اذعان کرد که روابط خصمانه بین دو کشور یکباره به دوران
تنشزدایی و رسمیت روابط سیاسی منجر نشده است؛ بلکه روابط پنهان و مخفیانه میان
دو کشور وجود داشته است کما اینکه افرایم هلیفی ،رئیس سابق موساد ،در واکنش به
توافق امارات با این رژیم ابراز داشت« :این روابط از  51سال پیش وجود داشته است .روابط
ما با کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) محصول امروز نیست؛ بلکه از  51سال پیش
وجود داشته است و من به شخصه  21سال قبل به بحرین سفر و با پادشاه آن دیدار
کردم» .1اما بهطور کلی سه عامل کالن را میتوان بسترساز اصلی تنشزدایی تا برقراری
روابط رسمی سیاسی میان امارات و رژیم صهیونیستی برشمرد :نخست بهرغم دشمنی
میان اعراب و رژیم صهیونیستی و حتی اظهارات خصومتآمیز پادشاهان اولیه امارات،
هیچگاه امارات در ائتالف اعراب علیه رژیم صهیونیستی شرکت نکرد؛ دوم گذشته از
تهدیدات فزاینده جمهوری اسالمی ایران ،روابط رسمی امارات و رژیم صهیونیستی
بلندپروازیهای ترکیه را نیز تا حد زیادی در منطقه کنترل خواهد کرد؛ سوم حضور یک
قدرت نظامی و امنیتی منطقهای (بهجز امریکا) در منطقه راهبردی تنگه هرمز.
تجزیه و تحلیل ماهیت ائتالف راهبردی امارات و رژیم صهیونیستی
در این بخش از مقاله از سرگیری روابط سیاسی میان امارات متحده عربی و رژیم
صهیونیستی با تأکید بر موزانه تهدید مطمح نظر نویسندگان است .بهعبارت دیگر ،پاسخ به
سؤال اصلی مقاله که "ائتالف راهبردی امارات و رژیم صهیونیستی به چه دالیلی شکل
گرفته است" تجزیه و تحلیل خواهد شد.
گسترش مرجعیت نظامی جمهوری اسالمی ایران در منطقه در پسا داعش
در حوادث منتهی به بیداری اسالمی و ظهور تکفیریهای داعش و النصره در عراق و
سوریه و حتی افغانستان و ایفای نقش سازنده جمهوری اسالمی در نابودی نسبی این
جریانات تروریستی ـ تکفیری ،تشکیل ائتالف میان شیعیان منطقه توسعه روزافزونی یافت.
واقعیت این است که ظهور داعش بهمثابه جریان بنیادگرای رادیکال و ایدئولوژیک که با
هدف ساقطکردن دولتهای سوریه و عراق تأسیس شد ،بیش از آنکه بتواند به اهداف خود
دست پیدا کند ،بسترساز تشکیل شبه نظامیان ساختارمندی همچون حشدالعشبی در
عراق و حزباهلل در سوریه شد (فروزان ،عالیشاهی و مسعودنیا )1331 ،بهگونهای که امروز
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بسیاری از مستشاران نظامی جمهوری اسالمی ایران در کشورهای عراق ،سوریه ،لبنان و
یمن در حال تجهیز نظامی متحدین شیعه خود است ،تا جایی که دانش موشکی حزباهلل
لبنان به یکی از مجهزترین انواع خود در غرب آسیا تبدیل شده است؛ لذا پس از افول
داعش ،وحدت راهبردی میان شیعیان به بیشترین میزان خود رسیده و عامل اصلی
گسترش مرجعیت گفتمان شیعی و مقاومتی جمهوری اسالمی ایران در منطقه شده است
(فروزان ،عالیشاهی و رفیعی .)23 :1331 ،این در حالی است که حفظ موجودیت و تأمین
امنیت رژیم صهیونیستی بهعنوان متحد راهبردی امریکا از اصلیترین تعهداتی است که
همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ادوار گذشته تاکنون چه دموکرات و چه
جمهوریخواه در دستور کار خود قرار دادهاند و این جزء جداییناشدنی سیاست خارجی
امریکا است .پیروزی ترامپ در ریاست جمهوری ،خوشحالی دولتمردان رژیم صهیونیستی
را بهدنبال داشت؛ اما برخی کارشناسان این رژیم معتقد بودند ،خوشحالی رژیم
صهیونیستی از پیروزی ترامپ حماقت سیاسی است ،زیرا ترامپ بر خالف کلینتون که
دوست آشکار رژیم صهیونیستی است ،دارای شخصیتی غیر قابل پیش بینی است و ممکن
است برخالف خواستههای رژیم صهیونیستی عمل کند (الجعفری .)122 :1441 ،آنچه از
شعارها و عملکرد دولت ترامپ مشخص است این است که او با توجه به منافع کشورش گام
برمیدارد و این منافع همواره درراستای نیازهای رژیم صهیونیستی نخواهد بود .در این
راستا اولین نکته رژیم صهیونیستی است که بهعنوان متحد راهبردی امریکا و حافظ منافع
آن در غرب آسیا در معرض تهدید جدی ناشی از مقاومت اسالمی بهویژه از سوی انقالب
اسالمی ایران است .طرح «خاورمیانه بزرگ» بوش در ابتدا با هدف تهدیدزدایی از رژیم
صهیونیستی و تضمین امنیت آن ارائه شد .در مقابل رژیم صهیونیستی نیز بهعنوان
اصلیترین حامی سیاستهای منطقهای امریکا نقش ایفا میکند .در تحوالت غرب آسیا
رژیم صهیونیستی گزینه مطمئن و مورد اعتماد نظام سرمایهداری است که بتواند نظم
موجود را حفظ کند .در این راستا اشغال نظامی عراق عالوه بر نابودی یکی از جدیترین
دشمنان رژیم صهیونیستی ،حیطه امنیتی تلآویو را تا بغداد توسعه میدهد و بهطور
همزمان با تهدیدات ایران و حزباهلل لبنان مقابله میکند (فرزین راد ،فروزان و عالیشاهی،
)251 :1331؛ بنابراین رویارویی با تهدیدات جمهوری اسالمی ایران را میتوان نخستین
دلیل برقراری روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی دانست.
عدم وابستگی صرف به امریکا در زمینههای نظامی و امنیتی
با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید ،رویکردهای سیاسی امریکا کامالً گزینشی و
مبتنیبر بیشینهکردن منافع این کشور بهویژه منافع اقتصادی بوده است .در این رابطه،
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ترامپ معتقد است که امریکا باید تعامالتش را با هر کسی و هر کشوری که الزم باشد
(صرفنظر ازاینکه دارای ارزشهای مشترک با امریکا باشد یا خیر) قطع کند .همچنین
ترامپ مخالف نقش رهبری جهانی امریکا است و بهوضوح تعهدات بینالمللی امریکا را زیر
سؤال میبرد .وی در سخنرانی خود درکنگره ابراز داشت« :وظیفه من نمایندگی دنیا
نیست ،وظیفه من این است که نماینده منافع امریکا باشم» (عالیشاهی و فروزان:1331 ،
 .)12به همین سبب ،ترامپ در روابط خارجی خود بهویژه در برابر اتحادیه اروپا ،جمهوری
خلق چین ،روسیه ،عراق و جمهوری اسالمی ایران نشان داد که به منافع اقتصادی امریکا
بسیار بیشتر از منافع سیاسی پایبند است .استفاده از واژه نامتعارف «گاو شیرده» که اشاره
به ثروت بیشمار سعودیها دارد ،یکی از این نمونهها است که ترامپ حتی متحدین
راهبردی خود را با نگاههای اقتصادی و مبتنی بر تحقیر مینگرد (مسعودنیا ،فروزان و
عالیشاهی)155 :1335 ،؛ همچنین ،ترامپ متحدین خود در منطقه خلیج فارس همچون
عربستان و امارات را به پرداخت هزینههای امنیتی و دفاعی ملزم کرده است و بارها با
تهدید اعالم داشت که اگر حمایتهای امنیتی امریکا نبود ،سعودیها کمتر از سه روز سقوط
میکردند ( .)Hubbard, 2020: 189ترامپ در سال  2121دو بار و در تهدیدی شدیداللحن
سعودیها را به خروج نیروهای امریکایی از خلیج فارس تهدید کرد و حتی بخشی از
تهدیدات خود را جامعه عمل پوشاند .مسئلهای که نگرانیهای فزاینده سعودیها و دیگر
متحدین ترامپ همچون امارات را بههمراه داشت ( .)Zeihan, 2020: 318 - 319بهنظر
میرسد ترس فزاینده اعراب خلیج فارس از قطع حمایتهای لجستیکی و نظامی امریکا
حداقل تا زمان ریاست جمهوری ترامپ ادامه داشته باشد .از این مسئله بهویژه شیخنشین
امارات متحده عربی احساس خطر میکند که امروزه بحرانهای امنیتی فزاینده موجودیت
و بقای این کشور را تهدید میکند .تنها در یک مورد میتوان به قدرت موشکی انصاراهلل
یمن اشاره کرد که با موشکهای نهچندان پیشرفته خود تهدیدات بالقوهای برای تأسیسات
نفتی سعودیها و بندرگاههای اقتصادی و تجاری اماراتیها ایجاد کرده است ( & Alishahi
)Soleimani, 2020: 8؛ بنابراین بهزعم شیوخ امارات ،ایجاد ائتالف میان آنها و
صهیونیستها میتواند تا حد زیادی از کمکهای آینده صهیونیستها بهرهمند گردند .چرا
که:
اوالً؛ ائتالف با رژیم صهیونیستی میتواند امارات را از تجهیزات لجستیکی و حمایتهای
نظامی زیادی برخوردار گرداند.
ثانیاً مادامیکه اماراتیها از ائتالف سیاسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی برخوردار
باشند ،خواه ناخواه حمایتهای امریکا را نیز برای خود ضمانت خواهند کرد.

از دیگر دالیلی که میتوان به از سرگیری روابط امارات و رژیم صهیونیستی نسبت داد،
اختالفات فزاینده امیران دبی و ابوظبی بر سر سیاستهای آینده امارات است .حاکم
ابوظبی ،به سیاستهای حاکم دوبی بهسبب نزدیکیهای تجاری با جمهوری اسالمی ایران
بسیار بدبین است و از سوی دیگر بسیاری از تاجران بنام ایرانی در منطقه تجاری دبی
دارای سرمایههای زیادی هستند ( .)Matsuo, 2019: 94-95این در حالی است که عدم
ضدیت و خصومت با جمهوری اسالمی ایران در سیاستها و اندیشههای امیر دبی کامال
مشهود است .وی در این رابطه پیشتر اذعان کرد که« :من کشور ،فرهنگ ،تمدن و مردم
ایران را دوست داشته و همواره برای آنان احترام زیادی قائلم .من مذهب شیعه را نیز ارج
مینهم و هیچگاه دوست ندارم در کشورم امارات ،مباحث و جدلهای مذهبی سنی ـ شیعه
وجود داشته باشد» .گرایشات و سیاستهای مصالحهجویانه امیر دبی در برابر جمهوری
اسالمی ایران در مذاکرات هستهای سال  2114میالدی نیز مشهود بوده است .وی بهجای
اعمال تحریمهای شدید علیه ایران پیشنهاد تعمیق روابط هرچه بهتر با جمهوری اسالمی
ایران را مطرح کرد .پیشنهادی که با خشم سران سعودی ،بحرینی و دیگر حکام اماراتی
روبهرو شد (.)Abulfaraj, 2020: 47 - 48
بهطور کلی ،دبی کانون تجارت و اقتصاد ،بازرگانی و گردشگری امارات ،ولی ابوظبی
کانون تحرکات سیاسی این کشور قلمداد میگردد .این مسئله رقابتهای اقتصادی شدیدی
میان امرای ابوظبی و دبی ایجاد کرده است .همچنین ،عمده اختالفات امرای امارات (امرای
دوبی و ابوظبی) گذشته از مسائل مرتبط با مباحث اقتصادی ،تجاری و نفتی ،بر سر مسئله
دخالت در دیگر کشورها و جنگهای خارجی و تأثیر منفی آن بر اقتصاد امارات است
(البیومی 2 :1442 ،ـ  .)3بحران قطر ،جنگ یمن ،مسئله لیبی ،مسئله اخوانالمسلمین و
درنهایت دشمنی با جمهوری اسالمی ایران مهمترین موارد اختالف امیران دوبی و ابوظبی
است .همچنین امیر دبی ،محمد بن راشد فردی معتدل ،خواهان توسعه اقتصادی و رفاهی
امارات ،ضد جنگطلبی و حامی اصل مداخلهنکردن در کارهای دیگر کشورها است؛ اما
محمد بن زاید ،امیر ابوظبی در نقطه مقابل قرار دارد .وی قائل به نقش تأثیرگذار امارات در
جهان عرب ،حامی جنگ یمن ،گرایشات ضد ایرانی شدید ،حامی سیاستهای سعودی و
درنهایت خواهان ائتالف گسترده با قدرتهای فرامنطقهای همچون امریکا است (محمد
الطیاره.)5 - 4 :1442 ،
مزایای اقتصادی صهیونیستها از حضور در امارات
واقعیت مهم در برقراری ائتالف میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی این است
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رقابتهای شدید امیران دوبی و ابوظبی بر سر آینده امارات
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که صهیونیستها نیز مانند شیوخ امارات از این روابط ،سهم عمده و حتی بیشتری خواهند
برد .رژیم صهیونیستی نیز مانند امارات از ژئوپولیتیک کامال شکنندهای رنج میبرد .این
مسئله بهخصوص پس از بیداری اسالمی و نابودی گروهک تروریستی ـ تکفیری داعش
بسیار ملموستر بوده است بهگونهای که هماکنون جبهه مقاومت از سوریه ،حزباهلل لبنان،
شبهنظامیان حشدالشعبی بیش از پیش به مرزهای سرزمینهای اشغالی نزدیک شدهاند .این
مسئله را هنگامی که در کنار افزایش بردهای موشکی انصاراهلل یمن قرار دهیم (که میتواند
با موشکهای خود مناطق اشغالی را هدف قراردهد ).زنگ خطر بسیار مهمی برای سران
صهیونیستی است .بهتعبیر نویسندگان برقراری روابط با امارات میتواند سه مزایای کالن
برای صهیونیستها بههمراه داشته باشد:
ـ نخست ،بهرهبرداری از نفت امارات :برقراری روابط دو کشور در زمینههای اقتصادی
بهویژه حمل و نقل نفت برای صهیونیستها بسیار حائز اهمیت خواهد بود .هدف مهم
صهیونیستها در این رابطه تحقق هر چه سریعتر خط لوله ایالت ـ اشکلون است که پیش
از انقالب اسالمی میان شاه پهلوی و صهیونیستها منعقد شد .یکی از مزایای این خط
لوله ،امکانات اسکلههای اشکلون و ایالت در مقایسه با کانال سوئز است که میتواند
سوپرنفتکشها را در خود جای دهند .نفتکش " "VLCCکه یکی از بزرگترین نفتکشهای
جهان است و تنها در یک نوبت میتواند دومیلیون بشکه نفت را جابه جا کند ،یکی از این
نفتکشهای غول پیکری است که در کانال سوئز جا نمیشود؛ اما با تحقق خط لوله ایالت ـ
اشکلون بهراحتی میتواند صهیونیستها را کانون مهمی برای حمل و نقل انرژی در منطقه
مبدل کند .از طرفی ،شرکت خط لوله اروپا آسیا ،1مالک خط لوله  151مایلی از دریای
مدیترانه تا دریای سرخ ،میتواند برای دور زدن تنگه سوئز مورد استفاده قرار بگیرد و
جایگزین ارزانتری برای محمولههای نفتی فراهم کند .کما اینکه ایزاک لوی ،مدیر ارشد
اجرایی این شرکت گفت« :درها و موقعیتهای بسیاری (برای ما) گشوده شده است».2

1. EAPC
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 .2در این رابطه رجوع کنید به :منافع «مخفیترین خط لوله نفتی اسرائیل» از توافق با امارات ،مشرق نیوز 11 ،شهریور
https://www.mashreghnews.ir/news/1116035
 ،1333قایل دسترسی در:

ـ دوم ،استفاده از پایگاههای نظامی امارات :یکی از فواید مهم دیگر روابط صهیونیستها
با امارات ،استفاده از پایگاههای نظامی و راهبردی اماراتیها است .این مسئله هم در بعد
رصد اطالعاتی و نظامی و هم در بعد استقرار پایگاههای نظامی صهیونیستها در امارات
بسیار حائز اهمیت است .بهعنوان مثال ،پایگاه هوایی الظفره 1در ابوظبی که هماکنون
بخشی از آن در اختیار نیروهای هوایی امریکا و فرانسه قرار دارد ،میتواند کانون مهمی
برای صهیونیستها تلقی شود بهویژه اینکه فاصله سه پایگاه مهم نظامی اماراتیها از
مرزهای جمهوری اسالمی ایران کمتر از  351کیلومتر است و این مسئله فرصت
ژئوپولیتیکی بسیار مناسبی برای صهیونیستها خواهد بود.
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نقشه  .1انتقال نفت و گاز امارات به مناطق اشغالی از طریق خط لوله ایالت ـ اشکلون

جدول  .1پایگاههای مهم نظامی امارات متحده عربی و فاصله آن تا مرزهای جمهوری اسالمی ایران
ردیف

نام پایگاه نظامی امارات

1

پایگاه هوایی الظفره

7

بندر جبل علی امارات

3

پایگاه دریایی فجیره

ویژگیها و فاصله از مرزهای جمهوری اسالمی ایران
این پایگاه ازسوی امریکا برای آموزش کارکنان کشورهای مختلف در
زمینههای جنگی و مأموریتهای قابل تعامل استفاده میشود .این
پایگاه در شهر ابوظبی قرار دارد 334 .کیلومتر
بندر جبل علی امارات که در دبی بنا شده است امکان حمل
هواپیماهای آمریکایی را دارد 752 .کیلومتر
این پایگاه قبل از عبور از تنگه هرمز ،در خارج از خلیج فارس واقع
شده است .در صورت بستهشدن تنگه هرمز «پیوند زمینی» به جبل
علی ارائه میشود 711 .کیلومتر
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سوم ،فروش تسلیحات نظامی صهیونیستها به امارات :از دیگر فوایدی که اماراتیها و
صهیونیستها از آن بهره میبرند ،فروش اسلحه به امارات است .تسلیحاتی که پیشتر
فروش آن به اعراب خلیج فارس بهویژه عربستان و امارات ممنوع شده بود .کما اینکه دیوید
ماکوفسکی 1مدیر پروژه روابط اعراب ـ رژیم صهیونیستی در مؤسسه واشنگتن برای
سیاست شرق آسیا در اینباره اظهار داشت« :این توافق برای امارات پیروزی بهشمار
میرود ،چرا که این کشور بیشک میتواند به فروشهای تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و
امریکایی دسترسی داشته باشد ،تسلیحاتی که پیش از این بهخاطر محدودیتهای
اعمالشده ازسوی واشنگتن قادر به خریداری آن نبود» .در همین راستا ،رژیم صهیونیستی
با فروش جنگندههای اف ـ  35به امارات موافقت کرده و در ادامه نیز  4563دستگاه
خودروی زرهی مقاوم در برابر مین به امارات متحده عربی به ارزش  556میلیون دالر
فروخت.2
موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا
بهتعبیر نویسندگان ترامپ را باید برنده اصلی برقراری روابط رژیم صهیونیستی و امارات
قلمداد کرد .در راستیآزمایی این فرضیه میتوان چند کالن دلیل را مدلول قرار داد.
نخست آنکه؛ ترامپ در مجموعه روابط سیاست خارجی خود بهویژه در برابر جمهوری خلق
چین ،فدراسیون روسیه و مجابکردن جمهوری اسالمی ایران به انعقاد پیمان جدید (پس
از الغای برجام) و حتی پس از دیدار نمادین با رئیس جمهوری خلق کره شمالی ،در عمل
دستاوردی را مشخص نکرد .این مسئله زمانی برای ترامپ رنگ و بوی واقعبینانهتری از
شکست میگیرد که وی پیشتر در منازعات انتخاباتی بارها وعدههای مهمی در این رابطه
داده بود .از طرفی با شیوع ویروس کووید  13و فراگیری آن درجهان ،امریکا یکی از
بزرگترین جوامع خسارتدیده از این بحران به لحاظ پزشکی ،مرگ و میر افراد ،بحرانهای
اقتصادی و حتی بیکاری بوده است .این مسئله را هنگامی که درکنار منازعات اقتصادی
جمهوری خلق چین و امریکا قرار دهیم (که درواقع بهرغم اعمال بحرانهای اقتصادی به
چین ،امریکا نیز متحمل خسارتهای کالن اقتصادی شد ).عدم موفقیتهای ترامپ بیش از
پیش ملموس میشود ()Beauchamp, 2020: 103 - 105؛ لذا ترامپ پیش از انتخابات
ریاست جمهوری امریکا در سال  2121نیاز به برگ برندهای بسیار مهم دارد .به همین
سبب ،مسئله برقراری روابط اعراب و رژیم صهیونیستی را مطرح کرد تا گام مهمی برای
1. David Makovsky
 .2در این رابطه رجوع کنید به :توافق اسرائیل-امارات موجب افزایش فروش تسلیحات آمریکا به امارات خواهد شد،
https://www.tasnimnews.com/fa/news/
خبرگزاری تسنیم 25 ،مرداد  ،1333قایل دسترسی در:

پیامدهای همگرایی عبری ـ عربی بر امنیت خلیج فارس
عادیشدن تدریجی روابط سیاسی اعراب غرب آسیا با رژیم صهیونیستی

امارات را باید نخستین شالودهشکن از کشورهای خلیج فارس در برقراری روابط با رژیم
صهیونیستی قلمداد کرد .مسئلهای که نیاز به شهامت زیادی از سوی شیخنشینان امارات
داشته است .در این میان حتی عربستان بهعنوان زمامدار جهان اهل سنت نیز که در
اتحادی راهبردی با امریکا و شخص ترامپ بهسر میبرد ،تا حد بسیار زیادی جرأت
آشکارکردن روابط با رژیم صهیونیستی را نداشته است و بن سلمان همواره با هماهنگی
کامل با سران امریکا و از روشهای گوناگون و پنهانی با سران رژیم صهیونیستی گفتگو
کرده است ( .)Koelbl, 2020: 139 - 140اما امارات به مجموعه دالیل تبیینشده در این
نوشتار به برقراری روابط مبادرت کرد .این مسئله به عقیده نویسندگان ،قبح برقراری روابط
با صهیونیستها را از میان برده است .به همین دلیل باید منتظر برقراری روابط دیگر اعراب
حاشیهنشین خلیج فارس با سران صهیونیستی باشیم؛ لذا بهنظر میرسد در آیندهای
نهچندان دور ،کشورهای بحرین ،عمان ،کویت و حتی عربستان بهصورتی شفاف و آشکار به
برقراری روابط سیاسی با صهیونیستها مبادرت کنند .عادیشدن روابط اعراب خلیج فارس
با صهیونیستها در گام نخست به فراموشی آرمانهای قدس از سوی آنان منجر خواهد شد
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تحقق معامله قرن برداشته باشد .ترامپ با این اقدام یقیناً طیف مهمی از آرا و حمایتهای
یهودیان را بهخود جلب خواهد کرد و از طرفی به وضعیت بحرانزده نتانیاهو در رژیم
صهیونیستی سر و سامان خواهد داد .بهطورکلی بهتعبیر نویسندگان برقراری روابط امارات
متحده عربی و رژیم صهیونیستی شش مزیت کالن برای ترامپ بههمراه دارد:
ـ نیاز به یک برگ برنده مهم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا
ـ سرپوش گذاشتن به بحرانهای فزاینده داخلی در امریکا همچون بحران سیاهپوستان
و مسئله کرونا
ـ مزیتهای اقتصادی فوقالعاده برای امریکا همچون فروش تسلیحات و تأسیس
پایگاههای نظامی جدید
ـ شکلگیری ائنالف قدرتمند عبری ـ عربی با حضور همه کشورهای عربی در ادامه
(بحرین ،عربستان ،و)...
ـ کنترل و رصد اطالعاتی ـ نظامی جمهوری اسالمی ایران
ـ خودشیفتگی ترامپ در اعالم از وی بهعنوان نخستین رئیس جمهوری امریکا در
ایجاد چنین روابطی
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و در گام دوم خلیج فارس را یقیناً جوالنگاه نظامی ـ امنیتی ـ اقتصادی رژیم صهیونیستی
خواهد کرد.
تعمیق بحران ناامنی برای امارات متحده عربی
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شیوخ امارات عربی متحده بهزعم خود با برقراری روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی،
تا حد زیادی بقا و دوم خود را حفظ کرده و از خطر و تهدیدات جمهوری اسالمی ایران در
امان خواهند بود .این در حالی است که امارات از سوی انصاراهلل یمن (که دشمن
ایدئولوژیک صهیونیستها نیز بهشمار میرود ).بهشدت در هراس است .از طرفی ،پس از
افزایش تحرکات امارات در جنگ یمن ،سال گذشته این کشور شاهد انفجار الفجیره و
همچنین اقدامات ارتش و کمیتههای مردمی یمن علیه امارات بود که بهشدت بهخطر
افتادن امنیت این شیخنشین را بههمراه داشت .اوج این مسئله زمانی است که تنها کمتر از
 22ساعت پس از اعالم رسمی برقراری روابط دو کشور ،سفارت امارات متحده عربی در
لیبی به آتش کشیده شد (الحمد 1 :1442 ،ـ )2؛ لذا تکرار این حوادث برای امارات چه در
خاک این کشور و چه در نهادهای وابسته آن در کشورهای دیگر بسیار محتمل است.
تشدیددامنه ناامنیها برای جمهوری اسالمی ایران

سومین پیامد این مسئله را میتوان به تشدید دامنه ناامنیها بهویژه در مرزهای جنوبی
برای جمهوری اسالمی ایران نسبت داد .در این رابطه نخستین موضوع بررسی این مسئله
است که جمهوری اسالمی ایران پیش از توافق امارات و رژیم صهیونیستی به کشورهای
حاشیه خلیج فارس ایجاد یک ائتالف امنیتی پایدار موسوم به "صلح هرمز" را پیشنهاد
کرده بود؛ ولی با تشکیل این روابط ،تحقق این مسئله غیرممکن شد .دومین مسئله تشدید
فعالیتهای جاسوسی صهیونیستها علیه جمهوری اسالمی ایران است .پیش از این توافق
فعالیتهای جاسوسی تلآویو سبب وقوع انفجار علیه تأسیسات جمهوری اسالمی ایران
شد؛ لذا میتوان بعد دوم تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران را تشدید
فعالیتهای جاسوسی علیه نهادهای نظامی و سیاسی ایران دانست .بعد سوم این تهدید
علیه جمهوری اسالمی ایران ،تهدیدات اقتصادی است .واقعیت این است که امارات امروزه
میزبان بیش از هشت هزار شرکت و شش هزار کارآفرین ایرانی است و این مسئله ایران را
به یکی از شرکای مهم اقتصادی امارات در منطقه تبدیل کرده است .از طرفی میزان
مبادالت تجاری و بازرگانی میان ایران و امارات در سال  2113میالدی حدود  1.3میلیارد
دالر بوده است که این میزان تا پیش از اعمال تحریمهای همهجانبه ترامپ تا میزان
شگفتانگیز  15میلیارد دالر نیز رسیده بود .یقیناً با حضور سران رژیم صهیونیستی در
امارات باید منتظر کاهش چشمگیر مبادالت تجاری و اقتصادی میان ایران و امارات بود.

بهتعبیر نویسندگان بهمیزان نزدیکشدن رژیم صهیونیستی به مرزهای جمهوری
اسالمی ایران و دیگر متحدان آن در منطقه ،مرزهای تمام کشورهای منطقه دستخوش
بحرانهای امنیتی خواهد شد .این مسئله زمانی رنگ و بوی واقعتری بهخود میگیرد که
پس از ترور سرلشگر قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
جمهوری اسالمی ایران و تمام شبه نظامیان وابسته به جریان مقاومت از حزباهلل لبنان تا
شبه نظامیان یمن و عراق وعده جبران این ترور را به مسئولین امریکایی و متحدان آن را
در منطقه داده و در ادامه تمام پایگاههای نظامی امریکا در منطقه اعم از عربستان ،عراق،
امارات ،قطر ،عمان و بحرین را رصد نظامی و اطالعاتی کردهاند (عالیشاهی و فروزان،
 .)122 :1331در کنار این مسئله ،همانگونه که پیشتر تبیین شد ،قدرت موشکی انصاراهلل
یمن (که توسعه روزافزونی یافته تا حدی که قادر به هدف قراردادن سرزمینهای اشغالی از
صنعا است ).و ساختار و قوای فزاینده شبه نظامیان شیعی در عراق (همچون کتائب
حزباهلل ،عصائب اهل حق ،شبکه شیبانی ،حزباهلل عراق و دهها گروه نظامی دیگر)
بهراحتی قادر به ناامنکردن مرزهای عربستان هستند .همچنین ،قدرت موشکی فزاینده
حزباهلل لبنان که توانایی شلیک 151هزار موشک پیشرفته به رژیم صهیونیستی را دارد،
همگی بیانگر این مسئله است که تهدید مرزهای جمهوری اسالمی ایران بهای سنگینی را
برای امارات و رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان منطقهای آن بههمراه خواهد داشت.
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نفوذ بحران ناامنی به تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس

نتیجه گیری
مقاله کنونی جستاری بود از بررسی و تجزیه و تحلیل ماهیت و پیامدهای برقراری
روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی با تأکید بر موازنه تهدید؛ اصوالً نکته مهم و اصیل
در تاریخ روابط اعراب و رژیم صهیونیستی نوعی بدبینی نهادینهشده از سوی دوطرف به
یکدیگر است .این مسئله کماکان نیز به قوت خود باقی است بهگونهای که سران
صهیونیستی همواره به اعراب بهمثابه یک تهدید نهادینهشده نگریستهاند .این مسئله پس از
مجموعه حوادث منتهی به بیداری اسالمی ،ظهور و سقوط داعش در منطقه ،بحران عراق و
سوریه ،جنگ یمن و لیبی و چالشهای صورتگرفته میان امریکا و جمهوری اسالمی ایران
بهویژه پس از ترور سرلشگر سلیمانی از سوی ترامپ ،شکنندگی ژئوپولیتیکی و
آسیبپذیری سیاسی و امنیتی اعراب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی را به بیشترین
میزان خود حداقل در چهار دهه اخیر رسانده است .به همین سبب ،ترس فزاینده از بقای
دولت و رویارویی با تهدیدات جمهوری اسالمی ایران را میتوان نخستین و مهمترین علت
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برقراری روابط امارات و رژیم صهیونیستی دانست .به همین دلیل ،این توافق موسوم به
«توافق ابراهیم» با هدف عادیشدن روابط سیاسی رژیم صهیونیستی و دو کشور امارات
عربی متحده و بحرین امضا شد که اولین توافق میان رژیم صهیونیستی و یک کشور عربی
و مسلمان پس از بیش از دو دهه است .به این ترتیب دونالد ترامپ ،رئیس جمهور امریکا
توانست پس از گذشت  26سال از توافق میان رژیم صهیونیستی و اردن ،زمینه انعقاد
توافق دیگری را میان رژیم صهیونیستی و یک کشور اسالمی فراهم کند و برگ برنده
مهمی برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا فراهم کند .نکته حائز اهمیت
پیامدهای امنیتی و نظامی این روابط است .بهتعبیر نویسندگان رسمیتیابی روابط اعراب با
رژیم صهیونیستی؛ تعمیق بحران ناامنی برای امارات متحده عربی؛ تشدید دامنه ناامنیها
برای جمهوری اسالمی ایران و درنهایت ناامنشدن مرزهای جغرافیایی تمام کشورهای
منطقه برخی از مهمترین بازخوردهای این توافقنامه خواهد بود.
در پایان ،نویسندگان در راستای ارزیابی ابعاد جدیدتر مسئله رسمیتیافتن روابط
امارات و رژیم صهیونیستی چند پیشنهاد برای دیگر پژوهشگران که عالقمند به واکاوی این
موضوع هستند ،ارائه میکنند:
نخست؛ نقش عربستان بهعنوان زمامدار جهان اهل سنت در رسمیتیافتن روابط
سیاسی امارات و رژیم صهیونیستی
دوم؛ تجزیه و تحلیل پایداری روابط امارات و رژیم صهیونیستی در دوران پساترامپ
سوم؛ سیاستهای سندرم نفوذ رژیم صهیونیستی در میان اعراب خلیج فارس و بررسی
میزان موفقیتآمیز بودن این مسئله در دوران ریاست جمهوری جو بایدن
چهارم؛ پیامدهای حضور رژیم صهیونیستی بر امنیت ترکیه

منابع
 زمانی ،محسن و نیاکوئی ،سید امیر ( ،)1331واکاوی عوامل مؤثر بر خروج ایاالت متحدهامریکا از برجام ،فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ،سال دوازدهم ،ش  35 :45ـ .121
 سیفی ،عبدالمجید و پورحسن ،ناصر ( ،)1332داعش و پدیداری موازنه تهدید در روابط ایرانو عراق ،فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ،دوره یازدهم ،ش  32 :41ـ .63
 سیمبر ،رضا؛ پادروند ،مهدی و عزتی ،محسن ( ،)1336بررسی سیاست خارجی ایران دربحران سوریه با تأکید بر نظریه موازنه تهدید ( 2111ـ  ،)2112دوفصلنامه مطالعات انقالب
اسالمی و دفاع مقدس ،سال سوم ،ش  2 :1ـ .34
166

امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با اسرائیل ،فصلنامه امنیت ملی ،سال ،3ش :33
 25ـ .52
 عالیشاهی ،عبدالرضا و فروزان ،یونس ( ،)1331تشدید تقابلگرایی ایاالت متحده و جمهوریاسالمی ایران در پسا ناآرامیهای غرب آسیا؛ پیامدهای ترور سرلشگر قاسم سلیمانی ،فصلنامه
پژوهشهای جغرافیای سیاسی ،سال چهارم ،ش .111 -151 :13
 عالیشاهی ،عبدالرضا و فروزان ،یونس ( ،)1331ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابرجمهوری اسالمی ایران؛ ریشهها و پیامدهای امنیتی و نظامی ،فصلنامه سیاست دفاعی ،سال
بیست و هفتم ،ش  15 :26ـ .112
 فرزین راد ،رویا؛ فروزان ،یونس و عالیشاهی ،عبدالرضا ( ،)1331کاربست پارادایم بازداندگیمنطقهای در سیاستهای جمهوری اسالمی ایران در قبال تهدیدات نظامی ایاالت متحده در سه
سطح ،فصلنامه امنیت ملی ،سال دهم ،ش  231 :35ـ .264
 فروزان ،یونس؛ عالیشاهی ،عبدالرضا و مسعودنیا ،حسین ( ،)1331جریان صدر و ظهورواپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کالن سخت و نرم ،فصلنامه تحقیقات سیاسی و
بینالمللی ،دوره یازدهم ،ش  26 :31ـ.51
 فروزان ،یونس؛ عالیشاهی ،عبدالرضا و رفیعی ،مجید ( ،)1331کنشگری تدافعی جمهوریاسالمی ایران در قبال هژمونیسم نومحافظه کاران ایاالت متحده؛ از پسا برجام تا سال 2113
میالدی ،فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ،دوره دوازدهم ،ش  65 :41ـ .31
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 -شمس دولت آبادی ،سید محمودرضا و عسگری ،مهدی ( ،)1331تأثیر ژئوپولیتیک سوریه بر

 متقی ،ابراهیم و ثابت ،علی ( ،)1331مبانی و هستیشناسی تفکر امنیتی اسرائیل ،فصلنامهآفاق امنیت ،دوره  ،5ش  153 :12ت .112
 مسعودنیا ،حسین؛ فروزان ،یونس و عالیشاهی ،عبدالرضا ( ،)1335جابهجایی قدرت درعربستان سعودی :تأثیرات تغییر والیتعهدی بر ساختار سیاست خارجی عربستان سعودی،
فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی ،سال  ،1ش  132 :42ـ .123
 نیاکوئی ،سید امیر و ستوده ،علی اصغر ( ،)1335الگوی تقابل بازیگران منطقهای وفرامنطقهای در منازعات داخلی سوریه و عراق ( 2115ـ  ،)2111فصلنامه راهبرد ،سال بیست و
پنجم ،ش  151 :11ـ .112
عربی
 ابوعامر ،عدنان ( ،)1442تنشر ملفا حول تطور العالقات اإلماراتیة اإلسرائیلیة ،دوحه:مرکز الداراسات السیاسیه.
 ابوعیاش ،سائد ( ،)1431الباقوره والغمر وعالقات السالم بین األردن و إسرائیل ،امان:المرکز الفلسطینی البحاث السیاسات و الدراسات االستراتیجیه.
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