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Abstract

Economic diplomacy, as an interactive action, has found a special role in the
foreign policy of countries, the most important of which should be to help
resolve political and security issues. Economic peace is one of the most
important strategies that the Israeli government has focused on in order to
improve political relations and ultimately alleviate security tensions.
Accordingly, the present article examines the dimensions and principles of
Israel's economic diplomacy strategy by asking what it is based on and what
its goals are. The hypothesis of the article is that Israeli economic diplomacy,
using the existing security and trade infrastructure, first seeks to improve trade
relations and ultimately seeks to achieve political peace. Applying the
conceptual model of economic diplomacy with the help of descriptiveanalytical method, while confirming this hypothesis, showed that Israel has
established institutions for managing its economic relations in the region over
the past years. These institutions have laid the groundwork for peace and the
normalization of political relations by networking and portraying Israel as a
desirable and peaceful actor. The findings show that the Persian Gulf region is
one of the most important cases in Israeli economic diplomacy that has so far
helped to normalize relations with the UAE and Bahrain. This could be
considered as a source of threat to the Islamic Republic of Iran in the future
and affect Tehran's economic relations with the Gulf States.
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راهبرد ديپلماسي اقتصادي اسرائيل در منطقه خليجفارس
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*

چكيده
دیپلماسی اقتصادی ،بهمثابه کنشی تعاملی ،ن ش ویژهای در عرصه سیاست خارجی
کشورها یافته که از مهمترین آنها کمك به حلوفصل مسا ل سیاسی و امنیتی است .صل
اقتصادی از جمله مهمترین راهبردهای سران اسرا یل است که بهمنظور بهبود روابط
سیاسی و کاستن آ،م امنیتی در کانون توجه خود قرار دادهاند .براساس این ،م اله حاار
با طرح این سؤال که راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل مبتنی بر چه اباارهایی و
دنبالکننده چه اهدافی است؟ ابعاد و اصول این مهم را بررسی میکند .فرایه م اله عبارت
است از اینكه دیپلماسی اقتصادی اسرا یل با استفاده از زیرساختهای امنیتی و تجاری
موجود ،در گام ناست سعی در بهبود روابط تجاری و درنهایت دستیابی به صل سیاسی
دارد .کاربست الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی با کمك رول توصیفی ر تحلیلی امن
تأیید این فرایه ،نشان داد که اسرا یل در سالهای گذشته ،نهادهایی را برای مدیریت
روابط اقتصادی خود در منط ه ایجاد کرده است .این نهادها با شبكهسازی و تصویرسازی
از اسرا یل بهعنوان یك کنشگر مطلوب و صل جو ،زمینهساز صل و عادیسازی روابط
سیاسی بودهاند .یافتهها نشان داد که منط ه خلیجفارس ،از جمله مهمترین پروندهها در
دیپلماسی اقتصادی اسرا یل بهشمار میرود که تاکنون به عادیسازی روابط با امارات
متحده و بحرین کمك کرده است .این مهم در آینده برای جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
یك تهدید تل ی شده و روابط اقتصادی تهران با دولتهای حاشیه خلیجفارس را تحت
تأثیر قرار دهد.
كليدواژهها :اسرا یل ،دیپلماسی اقتصادی ،خلیجفارس ،سیاست خارجی.
نوع مقاله :پژوهشی.
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 .1مقدمه
اسرا یل از ابتدای تأسیس تا پیش از دهه  ،1990فرصت چندانی برای حضور و نفوذ در
بازارهای اقتصادی منط ه ای نداشت .این در حالی بود که نیاز اصلی و مبرم اسرا یل
برای بهبود واعیت سیاسی و امنیتی ،تنها از طریق صل سیاسی رقم میخورد .لذا پس
از دهه  1990و بهخصوص با آواز قرن بیستویك ،م امات اسرا یلی ،سعی در ورود به
ترتیبات اقتصادی منط ه را داشتهاند .این روند تاکنون ادامه داشته و بهنظر میرسد
بهدلیل نوع مناسبات سیاسی و اقتصادی اسرا یل با دولتهای عربی ادامه خواهد یافت.
در این زمینه مسئله اصلی این م اله ،تأثیر دیپلماسی اقتصادی و عادیسازی روابط
اسرا یل با دولتهای عربی است .تحلیل سازوکارها و اهدام دیپلماسی اقتصادی
اسرا یل و درك اینكه م امات اسرا یلی چطور تالل میکنند تا خود را از کنشگری
مناو ی ،به یكی از کنشگران برتر اقتصادی منط ه تبدیل کنند ،هدم اصلی م اله است.
در این م اله ،نویسنده با توجه به کاربست چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی،
می کوشد تا مراحل و میاان تأثیرگذاری رفتار دیپلماسی اقتصادی اسرا یل بر مناسبات
سیاسی و امنیتی با دولتهای حاشیه خلیجفارس را نشان دهد .صل

ابراهیمی

( )Abraham Accordsو تواف ات صورت گرفته میان اسرا یل ،امارات و بحرین میتواند
به عنوان یكی از پیامدهای جدی گسترل نفوذ و موف یت دیپلماسی اقتصادی اسرا یل
بهشمار آید.

 .2پيشينه تحقيق
احمدی ( )1396در « اسرا یل و کشورهای پیرامونی ،نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی»
به تأثیر روابط اقتصادی اسرا یل برر مناسربات امنیتری اسررا یل و کشرورهای عربری
پرداخته است .از دیدگاه وی ،اقتصاد صرفاً پوششی برای فعالیت هرای جاسوسری و
امنیتی اسرا یل است و اصالت ندارد .در حالی که در ایرن م الره ،مناسربات اقتصرادی
صرفاً پوششی نیست و اسرا یل با کمك اباارهای ماتلف تالل می کند تا از روزنره
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اقتصاد ،به سوی عادی سازی روابرط حرکرت کنرد .عیواری ( )1383در «اسرتراتژی
اقتصادی اسرا یل در خاورمیانه عربی» به ن د این ایده که اسرا یل به سروی هژمرونی
اقتصادی حرکت نمی کند ،پرداختره و معت رد اسرت هردم نهرایی اسررا یل ،سرلطه
اقتصادی بر دولت های منط ه است .در منابع ،تین نیا می توان به چنرد پرژوهش در
این رابطه اشاره کرد، .وی و جیلت ( )2013در « سیاست تجارت خارجی اسررا یل،
ماایای اصالحات آن» رویكرردی سراختاری بره منظرور اصرالح و ت ویرت تجرارت
خارجی اسرا یل در پیش گرفته اند .این م اله ،با رویكردی کمی ،درصردد اسرت ترا
سیاست تجاری بهینه اسرا یل را ترسیم کند .مؤسسه تونی بلرر بررای تغییرر جهرانی
( ) 2018در گاارشی با عنوان « ارزیابی تجرارت اسررا یل برا همسرایگان عربری» بره
کمیت و چگونگی فعالیت بازرگانان عربی و ا سرا یلی پرداخته اسرت .ن طره اصرلی
تحلیل این گاارل بر روابط بازرگانان فلسطینی و اسرا یلی و همچنین ارا ه فهرستی
از کا،های مباد،تی میان دو طرم است .دابررز و همكراران ( )2018در «همگرایری
اقتصادی در خاورمیانه :تجارت مواد وذایی تازه میان اسرا یل و فلسطین» به بررسی
ت جارت وذا میران اسررا یل و فلسرطین پرداختره و معت رد اسرت رونرد آتری سربب
همگرایی اقتصادی میان دو طرم خواهد شد .به اعت اد نویسندگان م اله ،که بیشرتر
مطالعات کشاورزی داشته اند ،روند افراایش مبراد،ت محصرو،ت کشراورزی میران
اسرا یل و فلسطین می تواند نامالیمات سیاسی را تحت ت أثیر قرار دهد و حل وفصل
کند .در گاارل پژوهشی اندیشكده میتویم به قلم بارنتان ( ) 2020با عنروان «ن رش
اقتصاد در تالل های آمریكا برای بهبود صل عربی ر اسررا یلی» نویسرنده فرارغ از
سیاست اقتصادی اسرا یلی ،به ن ش دولرت آمریكرا در ایرن زمینره مری پرردازد .وی
تالل های آمریكا را در سه رکن صل تجاری ،صل سرمایه داری و ابراار اقتصرادی
دولت قررار داده اسرت .در واقرع ایرن م الره دیپلماسری اقتصرادی آمریكرا را بررای
عادی سازی مناسبات اسرا یل و دولت های عربی مدنظر قرار داده است.
پیشینه تح یق نشان میدهد ،تاکنون به دیپلماسی اقتصادی اسرا یل بهطور مست ل و
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بهویژه پس از صل

ابراهیمی توجه نشده است .م اله حاار ،عالوهبر تبیین روابط

اقتصادی اسرا یل ،میکوشد تا سازوکارهای بهکارگرفته شده ازسوی تلآویو را برای
پیشبرد اهدام اقتصادی خود در منط ه موشكافی کند که ازاینحیث دارای نوآوری است.

 .3چارچوب مفهومي
هرچند در ادبیات کالسیك روابط بینالملل به دیپلماسی اقتصادی کمتر توجه شده
است ،اما به هیچ وجه پدیده جدیدی نیست .مدتها پیش از تأسیس نهادهای سیاست
خارجی و دیپلماسی در دولتهای امروزی ،دیپلماسی اقتصادی ابااری برای تنظیم
روابط خارجی دولتها بوده است ) .(Heijmans, 2013: 24دیپلماسی اقتصادی فعالیتی
چند بعدی است که هرچند در م ام توصیف ،آسان بهنظر میرسد ،اما دشواری های
فراوانی دارد .میتوان گفت ،دیپلماسی اقتصادی صرفاً کنشی منحصربهفرد نیست ،بلكه
جمعی از اقدامات بههم پیوسته است که هدم از آن تأمین منافع خارجی یك کشور
است (  .)Rana and Chatterjee, 2018: 6دیپلماسی اقتصادی ،مجموعه اقداماتی است که
با فعالیتهای اقتصادی برونمرزی ،ن ش آفرینان دولتی و ویردولتی در جهان واقعی
ارتباط دارد .ویژگی عصر حاار ،درهمتنیدگی روابط چندجانبه بین دولتها و مردم در
سراسر جهان است .این ویژگی سبب شده تا فرصتهای بازرگانی شگرفی در بازارهای
نوظهور پدید آید و در نتیجه توجه سیاستمداران را به خود جلب کند (برژیك:1394 ،
 .) 63به دلیل اینكه دیپلماسی اقتصادی زمانی با کنشگران دولتی و منافع دولتی پیوند
داشته ،به اباارهای سنتی دیپلماتیك نیا پایبند است .درواقع دیپلماسی اقتصادی بیشتر
یك کنش و رفتار میاندولتی است که بهوسیله نهادهای فعال در سیاست خارجی و
بهمنظور ابااری برای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی مدیریت میشود
)2010: 6

(Donna and

 .Hocking,در این میان یكی از مهمترین ویژگیهای دیپلماسی اقتصادی را

باید تالل برای هم سوسازی میان دو کشور و پرهیا از رویكردهای انتااعی عنوان کرد.
در دیپلماسی اقتصادی ،پیوندهای تاریای و جغرافیایی بهعنوان اصل مهمی تل ی
میشود که زمینه را برای گسترل روابط اقتصادی فراهم میکند .درعینحال ،برخی
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معت دند ،دیپلماسی اقتصادی را باید دیپلماسی وابستگی نام نهاد؛ چراکه درنهایت به
ترویج و تحكیم وابستگی مت ابل میان دولتها میانجامد

).(Chatterjee, 2020: 2

به منظور این دیپلماسی اقتصادی طیفی از اباارهای ماتلف را برای دستیابی به اهدام
خود استفاده میکند .مذاکرات ویررسمی ،همكاریهای داوطلبانه ،ایجاد نهادهای
تنظیم گر از جمله این اباارهاست .معمو ً،در عرصه دیپلماسی اقتصادی پیشرفت
محصول اقناع و مواف تنامههای دوجانبه است

).(Bayne and Woolcock, 2017: 52

دیپلماسی اقتصادی را میتوان در دو سط کلی ت سیمبندی کرد .در هرکدام از
سطوح دیپلماسی اقتصادی ،می توان شاهد اهدام و راهبردهای متفاوتی بود .در سط
ملی ،مهم ترین هدم دیپلماسی اقتصادی ،دستیابی به ترتیبات سودمند مت ابل است که
اثر سرریای دارد و به ت ویت روابط خارجی میان دو طرم میانجامد .اما در سط
بینالمللی ،هدم دیپلماسی اقتصادی توسعه چارچوبهای قانونی تحت عنوان
کنوانسیونها و یا بیانیههاست .دیپلماسی اقتصادی در سط ملی دربردارنده تاکتیكها و
راهبردهایی است که آن را از سط بینالمللی متمایا میسازد .در این سط دولتها
دیپلماسی اقتصادی خود را مبتنیبر ن اط اعف و قوت طرم م ابل در نظر میگیرند و
هدم از آن بهطور مست یم ت ویت منافع ملی است .درحالیکه دیپلماسی اقتصادی در
سط بین المللی ،نیازمند تبیین الاامات تدوین کنوانسیون یا م ررات جدید برای بهبود
فضای مباد،ت جهانی در عرصه اقتصادی است

).(Chatterjee, 2020: 2

دیپلماسی

اقتصادی از سه مؤلفه کلیدی تشكیل میشود:
 استفاده از نفوذ و روابط سیاسی بهمنظور توسعه تجارت و سرمایهگذاری
بینالمللی ،بهبود عملكرد بازار و کاهش هاینه و ریسك تراکنشهای فرامرزی؛
 استفاده از مایتها و روابط اقتصادی بهمنظور افاایش هاینه نظامی و ت ویت
منافع مت ابل همكاری و ثبات باشیدن به روابط سیاسی؛
 ایجاد محیط سیاسی مطلوب در سط

ملی و بینالمللی بهمنظور تسهیل و

نهادینهسازی این اهدام ).(Bergeijk and Moons, 2009: 2
در عین حال ،دیپلماسی اقتصرادی را بیشرتر در قالرب یرك فراینرد کره مراحرل
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ماتلفی دارد ،می توان تحلیل کرد .دیپلماسی اقتصرادی طیفری از اهردام سیاسری و
اقتصادی را دنبال می کند ،اما دستیابی به این اهدام به وسریله دیپلماسری اقتصرادی
به تدریج و طی مراحل ماتلف ممكن خواهد بود .این مراحل هرچند ترتیب دارنرد،
اما ممكن است هم زمان پیش روند .به طور کلی دیپلماسی اقتصادی در چهار مرحلره
توسعه یافته است:
 .1در مرحله اول ،تمرکا اصلی دیپلماسی اقتصادی صرفاً بر بهبود و گسترل
تجارت و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
 .2در مرحله دوم ،در دیپلماسی اقتصادی کشورها بهسمت شبكهسازی حرکت
می کنند .این شبكه سازی شامل شرکت ها ،اندیشكدهها ،دانشگاهها،اتاقهای بازرگانی
که به نوعی در سرمایه گذاری ،تجارت و تولید فناوری میتوانند ن ش آفرینی کنند،
خواهد بود.
 .3در گام سوم ،دیپلماسی اقتصادی بر بهبرود وجهره و تصرویر دولرتهرا تمرکرا
مریکنرد .درواقررع در ایرن مرحلره ،دیپلماسرری اقتصرادی توانسرته بررا بهبرود تجررارت و
شبكهسازی ،به تصویرسازی مطلروب از دولرت بپرردازد ترا جریرانهرای گردشرگری و
سرمایهگذاری را با این وسیله جذب کند.
 .4در گام آخر ،دیپلماسی اقتصادی وارد رویكرد قانونگذاری و تعیین م ررات
میشود .در این مرحله که درواقع ن طه اوج فعالیتهای دیپلماسی اقتصادی است،
دولت ها با قانونگذاری و انجام تواف ات تجاری چندجانبه و دوجانبه ،دستاوردهای
سیاسی و اقتصادی خود را نهادینه میکنند ) .(Neves, 2017: 95با توجه به نكات اشاره
شده اندیشمندان دراینباره ،میتوان الگوی مفهومی دیپلماسی اقتصادی را بهصورت نمودار 1
ترسیم کرد.
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دیپلماسی اقتصادی


مایت اقتصادی

نفوذ سیاسی

نهادسازی

مراحل تكوین

گسترل و بهبود روابط تجاری
شبكهسازی تجاری
تصویرسازی تجاری
قانونگذاری و نظامسازی

وابستگی مت ابل اقتصادی

صل سیاسی

مأخذ :نگارنده

نمودار.1مدلمفهوميدیپلماسياقتصادی

 .4ديپلماسي اقتصادي اسرائيل
با توجه به محدودیت قلمرو جغرافیایی و همچنین منابع اندك در دسترس سران رژیم،
تلآویو تالل میکند رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی را افاایش دهد .ازاینحیث
سران رژیم در سالهای گذشته ،با سیاست آزادسازی تجاری بهویژه با کشورهای
ماتلف واعیت خود را بهبود باشید .انع اد مواف تنامههای تجاری با کشورهایی
همچون ترکیه ،نروژ و کانادا باشی از تالل این رژیم برای بازاریابی بینالمللی و ارت ا
توان رقابت در سط منط های بوده است .درعینحال ،سران رژیم در سالهای اخیر،
عالوهبر کشورهای توسعهیافته ،روابط اقتصادی خود با کشورهای درحالتوسعه را نیا
بهبود باشیدهاند

).(Lavee, Beniad, Jantzis, 2013: 256

این تغییر در سیاست تجارت

خارجی اسرا یل کمك کرد تا این رژیم ،عالوهبر اینكه کشورهای بیشتری را در
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معامالت خارجی روی میا بگذارد ،روابط اقتصادی خود ،بهویژه با کشورهای عرب
منط ه ،را افاایش دهد .مواوع دیپلماسی اقتصادی برای اسرا یل اهمیتی راهبردی دارد.
با توج ه به اینكه اسرا یل از منابع اندکی برخوردار است ،لذا تالل میکند تا با کمك
دیپلماسی اقتصادی ،بیشترین بهرهمندی از منابع در دسترس خود را داشته باشد .در
حال حاار وزارت اقتصاد و امور خارجه مسئولیت اصلی هدایت دیپلماسی اقتصادی
این رژیم را برعهده دارند.
راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال کشورهای عربی چند،یه است .در
،یه اول ،اسرا یل با فعالیت اقتصادی مانع از بروز درگیری و تنش در منط ه میشود.
در ،یه دوم ،دیپلماسی اقتصادی اسرا یل هرچند محدود و خرد است و بازده
اقتصادی ناچیای دارد ،اما در چارچوب سیاست خارجی این رژیم دارای اهمیت
استراتژیك است و تل آویو در این ،یه می کوشد تا مانع از توسعه روابط ایران با این
کشورها شود .در ،یه سوم و یا هدم نهایی آن ،تلآویو ،دیپلماسی اقتصادی را
مسیری برای عادی سازی روابط با این دولتها می بیند (احمدی.)131-132 :1396 ،
در این راستا به نظر می رسد اسرا یل از اباارهای ذیل در راستای پیشبرد راهبرد
دیپلماسی اقتصادی خود استفاده میکند.

.1-4نهادسازی 
اسرا یل با الهام از دیپلماسی اقتصادی ایا،ت متحده بهمنظور توسعه دیپلماسی اقتصادی
خود ،آژانس توسعه همكاریهای بینالمللی اسرا یل را ایجاد کرده است .هدم از
تأسیس این نهاد در واقع کمك به بهبود تصویر اسرا یل در جهان خارج و موف یت
تجارت این کشور در عرصه بینالمللی است .اسرا یل با اقتباس از الگوی آمریكا تالل
میکند تا میان دولت و شرکتهای اسرا یلی پیوند ایجاد کند تا این شرکتها بتوانند
ن ش فعال تری در صحنه تجارت خارجی داشته باشند .این آژانس که با عنوان ماشاو
( )Mashavفعالیت میکند ،زیرمجموعه وزارت خارجه اسرا یل است .اسرا یل همانند
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عرصه دفاعی ر امنیتی ،با کمك ماشاو تالل میکند تا برای شرکتهای اقتصادی خود
گنبدی آهنین در م ابل تحریم ،بایكوت و خروج سرمایه ایجاد کند

(Mahadav, 2015:

) . 6-7ماشاو نهادی تاصصی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی اسرا یل است .ماشاو
مسئول طراحی ،هماهنگی و اجرای برنامههای توسعه و همكاری دولت اسرا یل در
سراسر جهان بهویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب میشود .دلیل تمرکا آن بر
کشورهای درحال توسعه این است که اسرا یل بهعنوان کشوری توسعهیافته جوان
چالشهای این کشورها را میداند و تجربهها و اطالعات مربوط به حل چالشها را
گردآوری کرده است

)2015: 129

 .(Mahadav,از جمله مهمترین حوزههای نفوذ و

فعالیت ماشاو را باید در همكاری با دولت خودگران فلسطین مشاهده کرد .این نهاد ،با
هدم قرار دادن اموری همچون توسعه اقتصادی ،اشتغال آفرینی (راهاندازی بنگاههای
کوچك و متوسط) ت ویت روابط میان دولت خودگران و باشهای تجاری اسرا یل،
امنیت وذایی و کشاورزی ،بهداشت و درمان امن تالل برای توسعه روابط اقتصادی،
همچنان صل

سیاسی را از دریچه روابط تجاری و اقتصادی دنبال میکند

(Israel

).Government, 2007

عالوهبر ماشاو ،افتتاح دفاتر تجاری در کشورهای حاشیه خلیجفارس از دیگر اقدامات
اسرا یل بوده که از سال  1996شروع به فعالیت کرده است .همین روابط اقتصادی در نهایت
سبب شد با وجود فشار افكار عمومی جهان عرب برای قطع روابط با اسرا یل به دنبال
پیروزی حاب راستگرایی لیكود در انتاابات  29می  ،1996کشورهای حاشیه خلیجفارس
بهدلیل حفظ منافع اقتصادی خود با این تل آویو ،از قطع روابط با اسرا یل خودداری کردند.
این در حالی است که پیروزی حاب لیكود به معنای ماالفت جامعه اسرا یل با مذاکرات
صل فلسطین بود

).(Rosman, 2004: 195

درواقع اسرا یل در همین مدت توانسته بود با

تأسیس دفاتر تجاری و گره زدن منافع اقتصادی این کشورها با خود ،امن کمك به تشدید
شكامها در جهان عرب ،خطمشی این کشورها را نیا در ارتباط با خود دستاول
دگرگونی کند.
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اسرا یل در دیپلماسی اقتصادی خود شرکتهای تجاری را از ورود به بحران
سیاسی بازمیدارد و صرفاً تالل میکند تا با کمك این شرکتها ،تصویر مطلوبی از
خود به نمایش گذارد .بهعبارتدیگر ،اسرا یل مایل است نشان دهد شرکتها نمایندگان
سیاسی دولت اسرا یلاند ،بنابراین هدم اساسی این شرکتها ،خودداری از ورود به
بحرانهای سیاسی است تا اینكه فعالیتهای تجاری آنها ماتل و تصویر ارا ه شده از
آنها مادول نشود

).(Mahadav, 2015: 7

شبکهسازی 
 .2-4
یكی دیگر از سازوکارهای دیپلماسی اقتصادی اسرا یل ،بازاریابی ویرمست یم است.
فعالیتهای بازاریابی اسرا یل در کشورهای عربی والباً از طریق کشوری ثالث (والباً اردن،
مصر ،قبرس و ترکیه) انجام میشود؛ بهطوریکه کا،های اسرا یلی از طریق شرکتهای
عربی صادر میشوند یا شرکتهای اسرا یلی برای محصو،ت خود نامهای عربی مستعار
برمیگاینند و آن را به بازارهای عربی سرازیر میکنند .عمدهترین کشورهایی که کا،های
اسرا یلی را به کشورهای عربی صادر میکنند اردن و قبرس است .حتی اسرا یل با الصاق
«برچسب ،ساخت اردن» به کا،های خود و صادر کردن آن به مصر از امتیاز لغو ح وق
گمرکی بین مصر و اردن استفاده میکنند (مؤسسه مطالعات اندیشهسازان نور-43 :1388 ،
 .)42در این میان ،باید بهطور جدی بر ن ش کشور اردن در تسهیل تجارت میان اسرا یل و
دولتهای عربی حاشیه خلیجفارس تأکید کرد .اسرا یل در دیپلماسی اقتصادی خود با اردن
میکوشد تا خود را از صرم جایرهای اقتصادی به کنشگری فعال در نظام اقتصادی منط ه
خاورمیانه تبدیل کند تا در بازار منط ه خلیجفارس سهم قابل توجهی داشته باشد .در منظومه
دیپلماسی اقتصادی اسرا یل ،کشور اردن بهعنوان شاهراه ارتباطی و حل ه اتصال جغرافیایی
میان مدیترانه و خلیجفارس تل ی میشود .اسرا یل درصدد است تا در آینده با احداث خط
ریلی از کشور اردن به خلیجفارس ،شبكهسازی اقتصادی خود را تكمیل کند

(Mahadav,

) .2015: 29درواقع در حال حاار در دیپلماسی اقتصادی اسرا یل ،شبكهای از کشورها و
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نابگان سیاسی و امنیتی ،فرایند گسترل تجارت میان اسرا یل و کشورهای حاشیه
خلیجفارس را پیش میبرند.

.3-4تصویرسازی 
اسرا یل تالل میکند تا با اشتراكگذاری فناوری ،ت ویت تجارت و بهبود روابط
معنادار میان ملت ها ،قلوب و اذهان را در مورد خود تغییر دهد .به تعبیر دیگر باید
گفت ،وجه مهم دیپلماسی اقتصادی اسرا یل ،ترسیم چهرهای مطلوب از این رژیم است
تا درنهایت بتواند به عادیسازی روابط تلآویو با دیگر ملتها کمك کند .موف یت این
راهبرد بهطور خاص در تغییر رویكرد دولتهای خاورمیانه در قبال همكاری و
عادیسازی روابط با اسرا یل مشهود است ) .(Kazmir, 2019میتوان گفت ،دیپلماسی
اقتصادی اسرا یل توانسته با کمك دو پیشران مهم عالوهبر اینكه چرخ اقتصادی خود را
به حرکت دربیاورد ،کشورهای منط ه خاورمیانه و خلیجفارس را بهسمت همكاریهای
اقتصادی با خود ترویب کند .این دو عامل را میتوان بهطور مشاص توسعه روزافاون
و چشمگیر کسب وکارهای نوپا و فناورپایه و همچنین اکتشام میادین بارگ در
مدیترانه شرقی دانست .پیشرفتهای اقتصادی اسرا یل ،این رژیم را تبدیل به گاینهای
جذاب برای کشورهای حاشیه خلیجفارس کرده و بهنظر میرسد پیشران اقتصاد
میتواند روابط دو طرم را بهسمت صل و عادیسازی سوق دهد .چراکه دستیابی به
مناسبات صل آمیا با کشورهای عربی بدون روابط اقتصادی امكانپذیر نیست
).(Telhami, 2020:5

ترقی فناورانه این رژیم چه در فعالیتها و تجهیاات نظامی و چه در زمینههای
ویرنظامی سبب شده تا کشورهای حاشیه خلیجفارس برای ارت ای اریب امنیت ملی و
همچنین دستیابی به منافع اقتصادی با این رژیم همكاری کنند .تمایل کشورهای عربی به
همكاری با اسرا یل در حالی صورت میپذیرد که این کشورها در سال  ،1951بیش از
 8.500شرکت را بهدلیل همكاری با دولت اسرا یل تحریم کردند

(Ferziger and Bahgat,
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اما اسرا یل توانست با برخورداری از راهبرد دیپلماسی اقتصادی خود در

میان کشورهای عربی نهتنها اثر این تحریمها را خنثی کند ،بلكه ورق بازی را از منازعه و
مناقشه با همكاری اقتصادی برگرداند .از جمله مهمترین عواملی که به شكست
تحریمهای اسرا یلی در میان ملل مسلمان عرب کمك کرد ،ت ااای فراوان برای
محصو،ت فناورانه اسرا یل که از مهمترین آنها میتوان به فناوری مسیریاب ویا ()Waze
و همچنین برنامه پیامرسان واتساپ اشاره کرد ،بوده است .این فناوریهای طرمداران
پرشماری در کشورهای عربی دارند .راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل همچنان توانسته،
این رژیم را به بارگترین تأمینکننده تجهیاات جاسوسی در میان کشورهای عربی تبدیل
کند .در حال حاار امارات متحده عربی ،عربستان سعودی و دیگر دولتهای خلیجفارس
از جمله مهمترین مشتریان شرکتهایی همچون گروه ان .اس .او
ویرینت سیستما ( )Verint Systemsبهشمار

(Group

 )NSOو

میروند).(Ferziger and Bahgat, 2020: 9-10

نظامسازیوقانونگذاریاقتصادی 
 .4-4
به نظر می رسد هدم نهایی اسرا یل در راهبرد دیپلماسی اقتصادی ،ایجاد یك نظام
اقتصادی منط های است .اسرا یل که توانست اخیراً با دو کشور امارات و بحرین به
توافق در زمینه عادیسازی روابط دست یابد ،درعینحال میکوشد تا سایر کشورها را
نیا در فرایند صل ابراهیمی قرار دهد .این طرح سالها پیش و ازسوی شیمون پرز
( )Shimon Peresمطرح شده است .وی در کتاب خود در سال  1993می نویسد« :تح ق
صل بین اسرا یل و همسایگان عرب بهصورت اساسی ،محیطی مناسب را جهت سازماندهی
مجدد نهادهای خاورمیانه فراهم میسازد .پس از آنكه اعراب ،اسرا یل را پذیرفتند در برابر آن
مسئولیتپذیر میشوند .چنین همكاریهایی چهره منط ه و شرایط اید ولوژیك آن را تغییر
خواهد داد و هدم وایی ما آفریدن خانوادهای مرکب از امتهای ماتلف با بازاری مشترك و
مدیریت مرکای انتاابی برمبنای اتحادیه اروپاست» ).(Peres, 1993: 83
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دیپلماسی اقتصادی اسرا یل

اهدام

بهبود روابط سیاسی

گسترل روابط اقتصادی

صل و ثبات سیاسی و امنیتی

مراحل

نهادسازی

شبكهسازی

ماشاو ،دفاتر تجارت منط های

پیوند جغرافیایی از مسیر اردن

تصویرسازی

تولید نرمافاار ،فناوری پیشرفته

تشكیل نظام نوین اقتصاد منط های

مأخذ :همان.

نمودار.2الگویمفهوميدیپلماسياقتصادیاسرائیل 

این مهم نشان میدهد صل ابراهیمی بیشتر بهعنوان یك ن شه راه ترسیم شده تا یك
هدم .درواقع م امات اسرا یلی در نتیجه تعامالت اقتصادی به صل سیاسی دست یافتند و
پس از آن ایده هژمونی منط های اسرا یل و تشكیل نظام اقتصادی مبتنیبر چارچوبها و
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قواعد مشترك فی ما بین کشورها را دنبال میکند (عیوای .)121 :1383 ،در نمودار  2الگوی
مفهومی دیپلماسی اقتصادی اسرا یل نمایش داده شده است.

 .5مطالعه موردي كشورها
در سال های اخیر سه عامل تأثیرگذار سبب شد تا روابط دولتهای خاورمیانه عربی و
اسرا یل بهسمت همكاریهای آشكار حرکت کند .بهعبارتدیگر ،سه عامل مهم بستر
داوی را برای ت ویت دیپلماسی عمومی اسرا یل در این منط ه فراهم کرده است:
الف) دشمنی با ایران و خیال گرایشهای تندرو عربی؛
ب) ناامید شدن از وجود یك راهكار مؤثر برای حلوفصل مناقشه فلسطین؛
ج) سیاستهای منط های دولت ترامپ و تأثیر روابط شاصی دولتمردان این
کشور بهویژه جرد کوشنر ( )Jared Kushnerبا شیوخ عربی ) .(Miller, 2020: 2در بستر این
سه عامل مهم میتوان دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال کشورهای عربی را درك کرد.

.1-5عربستانسعودی 
نمیتوان از همكاریهای اقتصادی اسرا یل با جهان عرب نوشت و سانی از ن ش
نابگان سعودی به میان نیاورد .عربستان سعودی بهدلیل ن شی که در میان کشورهای
اسالمی دارد میکوشد تا روابط خود را به شكل ویژهای با اسرا یل تنظیم کند .جایگاه
رهبری این کشور در شورای همكاری خلیجفارس سبب شد تا کشورهایی همچون
بحرین ،امارات ،اردن و  ...در سیاست خارجیشان از سعودیها تبعیت کنند .ازآنجاکه
هر دو طرم ایران را بهعنوان دشمن اصلی خود در منط ه ارزیابی کرده و همچنین
نسبت به سیاستهای منط های آمریكا در ورب آسیا نیا بهشدت آسیبپذیرند ،این
منافع و تهدیدهای مشترك سبب شده تا ریاض و تلآویو هرچند ویررسمی از
همكاریهای گستردهای ،بهویژه درزمینه اطالعاتی ،برخوردار باشند که در سالهای
اخیر به عرصه اقتصادی نیا تسری یافته است .با وجود اینكه در دادههای تجارت
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خارجی اسرا یل هیچ تجارت مست یمی میان این رژیم و عربستان سعودی ثبت نشده
است ،اما تحلیل جریان کا ،از طریق کشورهای ثالث نشان میدهد میاان واقعی
تباد،ت اقتصادی نادیك به  1میلیارد د،ر است که میتواند تا  25میلیارد د،ر نیا
افاایش یابد ) .(Black, 2019: 10البته رقم  1میلیارد د،ر تجارت خارجی در کوتاهمدت
تأثیر بساایی ناواهد داشت .بنابراین احتمال دارد اسرا یل برای دستیابی به اهدام
سیاسی و امنیتی خود ،از رهگذر دیپلماسی اقتصادی ،به تجارت کا،های راهبردی با
عربستان سعودی روی آورد.
دولتمردان سعودی برای تأمین امنیت سایبری زیرساختهای حیاتی خود ،بهویژه
تأسیسات نفتی ،همكاریهای نادیكی را با شرکتهای اسرا یلی پیریای کردند .بهویژه
پس از هك شدن سامانه های کامپیوتری شرکت آرامكو ،بازرگانان اسرا یلی توانستند رد
پای خود در عرصه سایبری و امنیتی سعودی را تحكیم بباشند .درواقع دو طرم
توانستهاند روابط اقتصادی خود را مبتنیبر چالشهای امنیتی دوجانبه تعریف کنند.
بهطور مثال ،گاارلهایی هست که نشان میدهد جمال خاش چی ،روزنامهنگار به قتل
رسیده در سفارت عربستان در ترکیه ،بهوسیله نرمافاار فروخته شده شرکت ان او اس
اسرا یل به عربستان ،تحت تع یب قرار گرفته بود .اسرا یل بهطور پیدرپی از طریق
آفری ای جنوبی به عربستان پهپاد صادر کرده است .همچنین خبرهای بهدست آمده
نشان میدهد تلآویو برای دفاع از عربستان در برابر حملههای موشكی حوثیهای یمن،
به این کشور سامانه گنبد آهنین فروخته

است ).(Black, 2019: 10

راهبرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال عربستان سعودی بهصورت پنهانی و
معمو ً،از طریق کشور ثالث دنبال شده است .اما در سالهای اخیر ابعاد اقتصادی روابط
تل آویو ر ریاض بیش از پیش آشكار شده است .روابط اقتصادی با عربستان سعودی
که ن ش تأثیرگذاری در میان کشورهای عربی دارد ،میتواند بهعنوان یك اهرم فشار
برای نفوذ اقتصادی اسرا یل در منط ه بهشمار آید .پایه روابط اقتصادی اسرا یل و
عربستان سعودی بهطور مشاص با «ابتكار فهد» و در اجالس مادرید در سال 1991
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گذاشته شد .طی این اجالس ،م امات دو طرم در چندین کارگروه بهطور مشترك
شرکت کردند و در ابعاد ماتلفی ازجمله آب ،محیط زیست ،اقتصاد ،کنترل تسلیحات و
پناهندگان به تواف ات مهمی دست یافتند

).(Dekel and Guzansky, 2013: 1

اسرا یل از روابط اقتصادی با عربستان بهمثابه یك ن طه اتكای مهم و تأثیرگذار در
جهان عرب بهره میبرد .درواقع روابط سعودی ر اسرا یلی بهمثابه یك ن طه الهامدهنده
و انگیاهباش برای کشورهای حاشیه خلیجفارس بهشمار میرود تا بتوانند از
سرمایه گذاران اسرا یلی برای ورود به اقتصاد خود دعوت کنند .ازسویدیگر با توجه به
جایگاه عربستان سعودی ،کشورهای عرب منط ه برای همكاری با اسرا یل به روابط
عربستان با تلآویو متكیاند .عالوه بر کشورهای عربی ،مصر و پاکستان نیا به کمكهای
اقتصادی اسرا یل وابسته اند و از حیث این ،روابط اقتصادی با عربستان سعودی
هموارکننده مسیر برای گسترل مناسبات با این کشورهاست

(Siddiqa, Hassan and

).Khan, 2020: 8
بنابراین باید دانست دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در کشورهای عربی ،از مجرای
همكاری با دولت سعودی می گذرد و تنها یك رابطه اقتصادی دوسویه نیست .بهطور
مثال ،اسرا یل برای استفاده از مسیرهای زمینی و هوایی اردن ،برای تجارت منط های،
باید مواف ت عربستان سعودی را جلب کند

)2018: 4

 .(Gal,اسرا یل از سازوکارهای

خاصی در تجارت با دولت سعودی بهره میبرد .مهمترین وجه روابط اقتصادی اسرا یل
با عربستان سعودی ،تكیه بر همكاری دستگاههای اطالعاتی عربستان و موساد است.
ازجمله سازوکار های تأثیرگذار اسرا یل برای گسترل روابط اقتصادی با عربستان
سعودی تكی ه بر دیپلماسی ویررسمی و روابط فردی است .درواقع ارتباط نادیك با
نابگانی چون انور عش ی و ترکی فیصل ن ش بسیار پررنگی در بسط روابط سیاسی و
اقتصادی اسرا یل با عربستان سعودی داشته است .عربستان سعودی و اسرا یل در حال
حاار در عرصههایی چون پاشكی ،اقتصاد و فناوری با یكدیگر همكاری نادیك و
کامالً محرمانهای دارند

)2018: 582

 .(Podeh,طبق آخرین دادههای بهدست آمده از
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تجارت اسرا یل با عربستان سعودی ،کمیسیون تجارت سازمان ملل در ژانویه ،2021
آمار مندرج در جدول  1را منتشر کرده است.
جدول.1فهرستکاالهایصادراتياسرائیلبهعربستانسعودی 
ارزل

سال

کا،های صادراتی
هایحیواني،گیاهي 


هاوروغن

چربي

 42هاار د،ر

2017

جاتترشيجات 


،جفتوادویه

،چای

قهوه

 59هاار د،ر

2016

تجهیزاتبرقي،الکترونیکي 

 70هاار د،ر

2013

مروارید،سنگهایقیمتي،فلزات،سکه 


 23هاار د،ر

2013

دستگاههاینوری،عکس،فني،پزشکي 


 19هاار د،ر

2013

 1000د،ر

2013

پوشاکوبافتني 

 12هاار د،ر

2012

الستیک 

 3هاار د،ر

2012

هایپیشساخته 


مبلمان،عالئمروشنایي،سازه

 2هاار د،ر

2012

آالت،دیگهایبخار 


ماشین

 1000د،ر

2012

روغنهایاساسي،عطر،موادآرایشي،لوازمبهداشتي 


Source: https://tradingeconomics.com

همان طور که در بررسی روابط اقتصادی اسرا یل با عربستان سعودی یاد شد،
باش عمده تجارت این دولت با اسرا یل کامالً سری و بدون درج نام و نشان اسرا یل
روی کا ،انجام می شود و عمالً امكان ردیابی و آماردهی از آن وجود ندارد .از حیث
این باید خاطرنشان کرد که جدول  ،1صرفاً آمارهایی است که توسط سازمان ملل
بهدست آمده و قابلیت استناد پیدا کرده است .باش مهم دیگر روابط تلآویو ر ریاض
به عرصه انرژی بازمیگردد .دو طرم از گذشته تالل کردهاند تا مسیرهای مشترکی
برای ترانایت نفت داشته باشند .ازیكسو عربستان سعودی تالل میکند تا ظرفیت
خط لوله شرق به ورب خود را که هماکنون  5میلیون بشكه در روز است به  7میلیون
بشكه افاایش دهد .این خط لوله مهمترین پروژه انت ال منابع نفتی عربستان از شرق به
ورب است که آن را خط لوله شرقی ر وربی مینامند .دلیل اهمیت آن ظرفیت با،ی
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این خط لوله است که نفت خام استحصالی در شرق این کشور را از طریق مجتمع
عب یق ( )Abqiqبه واحدهای پا،یشی و پایانههای صادراتی در ورب این کشور صادر
می کند .این در حالی است که خط لوله شرقی ر وربی عربستان سعودی در ن طه وربی
خود به خط لوله ایالت ر اشكلون اسرا یل اتصال پیدا میکند و بهاینترتیب اسرا یل
میتواند بار دیگر این مسیر انت ال انرژی را احیا

کند ).(Ferziger and Bahgat, 2020: 13

.2-5اردن 
نگاه اسرا یل به اردن ازمنظر اقتصادی ،بیشتر بهعنوان یك تسهیلکننده برای دستیابی به بازار
کشورهای خلیجفارس است .برخی معت دند مثلث اقتصادی اسرا یل ،اردن و فلسطین ،سرزمین
فلسطین و اردن را به دروازه صادرات کا،های اسرا یلی به کشورهای عربی تبدیل خواهد
کرد .اسرا یل در دیپلماسی اقتصادی خود با اردن میکوشد تا خود را از یك جایره اقتصادی
صرم به کنشگری فعال در نظام اقتصادی خاورمیانه تبدیل کند تا بتواند در بازار منط ه
خلیجفارس سهم قابل توجهی بهدست آورد .بهعبارتدیگر،در دیپلماسی اقتصادی اسرا یل،
اردن ن ش یك تسهیلکننده و دروازه ورود به خلیجفارس را بازی میکند

).(Gal, 2018: 5

.3-5اماراتمتحدهعربي 
دیپلماسی اقتصادی اسرا یل با امارات متحده قدمتی نادیك به  30سال دارد .اسرا یل از
ابتدای دهه  ،1990با بهرهگیری از راهبردهای مشاص خود ،تالل کرد تا جای خود
در بازار امارات باز کند و اکنون این کشور تبدیل به مهمترین شریك تجاری اسرا یل
در منط ه شده است ) . (Wachsberger, 2021: 1بهبود روابط دو طرم هرچند با تأسیس
دفتر تجاری اسرا یل در امارات شروع شد ،اما بهطور مشاص با مرگ شیخ زاید ،حاکم
ابوظبی ،شكوفا شد .دو طرم با انع اد مناقصهای مشترك بین شرکت دی پی ()DP
دوبی و زیم ( ،)Zimبارگترین هلدینگ کشتیرانی اسرا یل ،بهطور رسمی همكاریهای
اقتصادی خود را به طور چشمگیری افاایش دادند

).(Ulrichsen, 2016: 5
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در این میان ارتباطات میان فردی اسرا یل و امارات ن ش ویژهای در گسترل
روابط دوجانبه داشته است .گروههای اماراتی و بحرینی در دورههای مساب اتی که در
سال  2018در اسرا یل برگاار شد ،شرکت کردند .در م ابل نیا ،گروهها و هیئتهای
اسرا یلی حضور روبه افاایشی را در خاك امارات داشتهاند .بازرگانان اسرا یلی که اولب
با گذرنامههای جعلی به امارات سفر میکنند ،تمرکا ویژهای بر دادوستد فناوریهای
پیشرفته ،امنیت سایبری ،تجهیاات پاشكی و صنعت الماس دارند .شرکت بینالمللی
ای .جی .تی )AGT( .متعلق به یك سرمایهدار اسرا یلی به نام ماتی کوخاوی (

Mati

 )Kokhaviبهطور مكرر گاارل داده که ذیل برنامه «چشم شاهین» تجهیاات الكترونیكی
و اطالعاتی را با ارزل  800میلیون د،ر برای حفاظت از مرزهای و میادین نفتی
امارات به این کشور فروخته است

).(Black, 2019: 11

اسرا یل توانست با هراسافكنی از ایران و اخوانالمسلمین در منط ه ،روابط
اقتصادی خود با امارات متحده عربی را در باش امنیتی بهطور ویژهای توسعه دهد.
امارات پایگاه اقتصادی اسرا یل در منط ه خلیجفارس است .بهگونهای که شرکت چك
پوینت اسرا یل که در امارات مست ر است ،بیش از یك دهه در خلیجفارس فعالیت
داشته است و از ظرفیتهای امارات برای استادام نیرو و همچنین نفوذ در بازار
اقتصادی کشورهای دیگر این منط ه استفاده میکند ) .(Wachsberger, 2021: 2اسرا یل
تالل میکند تا با استفاده از موقعیت خاص امارات و اتصال این کشور به تجارت
دریایی ،روابط اقتصادی خود با مصر و اردن را نیا ت ویت کند .دوبی از دانش با،یی در
لجستیك ،زنجیره تأمین و عراه در مسیرهای دریایی و همچنین گردشگری برخوردار
است و این توان کمك میکند تا قدرت مانور دریایی اسرا یل برای تجارت منط های
بهطور چشمگیری افاایش یابد ).(Wachsberger, 2021: 3
همچنین از جمله محورهای مهم دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در منط ه خلیجفارس،
کمك گرفتن از نفوذ افراد و شاصیتهای دولت ترامپ برای بهبود روابط با دولتهای
عربی ،بهویژه امارات ،بود .بهعبارتدیگر ،آمریكا ،بانفوذترین کنشگر در عادیسازی
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روابط اسرا یل و امارات متحده عربی به شمار میرفت ) .(Smith, 2020: 3تحلیلها نشان
میدهد انگیاههای اقتصادی مهمی پشت تالل اسرا یل برای عادیسازی روابط با امارات
وجود داشته است .اقتصاد امارات عمدتاً بر واردات متكی بوده و با توجه به حجم اقتصاد
این کشور و زیرساختهای توسعهیافته ،ازجمله بنادر دریایی ،اسرا یل در دیپلماسی
اقتصادی خود ن ش ویژهای برای امارات قا ل است

).(Zaga, 2021: 78

از پیامد عادیسازی روابط ،احتما ً،تا چندی دیگر ،اسرا یل به بارگترین شریك
تجاری امارات و برعكس تبدیل خواهند شد .امارات بهشدت عالقهمند و مشتاق به
همكاری با اسرا یل در باش فناوری بوده و اساساً یكی از انگیاههای اصلی امارات برای
عادیسازی روابط با تلآویو نیا دسترسی به فناوریهای پیشرفته است .ازیكسو ،شرکت
اپكس ( )Apexامارات قراردادی را با گروهی از شرکتهای اسرا یلی و ازجمله شرکت تیرا
( )Teraبرای تولید واکسن کووید  19انع اد کرده و ازسویدیگر اسرا یل نیا بهشدت به نفوذ
در بازار شیخنشینان ثروتمند مشتاق است .امارت در میان کشورهای عضو شورای همكاری
خلیجفارس ،پس از عربستان ،دومین اقتصاد بارگ را دارد .درواقع انگیاههای اقتصادی
ازجمله مهمترین و تأثیرگذارترین پیشرانها در تالل اسرا یل برای عادیسازی روابط با
امارات بوده است ) .(Victor Muhamad, 2020: 9-10پس از این توافق ،رسانهها از مجوز
صادرات محصو،ت کشاورزی اسرا یل به امارات خبر دادند .این در حالی است که باش
گستردهای از روابط اقتصادی اسرا یل با امارات بهطور سری دنبال شده و یا با کمك
کشورهای ثالث انجام میپذیرد .برای مثال تجارت الماس سهم قابل توجهی از دیپلماسی
اقتصادی اسرا یل با امارات را تشكیل میدهد که عمدتاً به نام دو کشور سو یس و بلژیك به
ابوظبی صادر میشود

).(Wachsberger, 2021: 3

باش مهم دیگری از تالل دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبرال امرارات ترالل
این رژیم برای تأمین نفت خود است .اسرا یل در حال حاارر بررای ترأمین نفرت دو
پا،یشگاه خود ناگریا به واردات نفت از روسیه ،آذربایجان ،ایا،ت متحرده آمریكرا و
ورب آفری است .سران تل آویو تالل می کنند تا برا عرادی سرازی روابرط برا امرارات،
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انرژی مورد نیاز این پا،یشگاه ها را از خلیج فارس تأمین کنند .بنابراین بهموجرب ایرن
توافق ،امارات به ناستین دولت عربی تبدیل می شود که به طرور رسرمی بره اسررا یل
نفت صادر می کنند .پا،یشگاه بازان در حیفا روزانه به  200هاار بشكه نفرت نیازمنرد
است و پا،یشگاه آشدود در جنوب اراای اشغالی روزانه  90هاار بشكه نفت مصرم
می کند از این پس نفت مورد نیاز این پا،یشگاه ها از خلیج فارس تأمین می شرود .ایرن
در حالی است که امارات متحده عربی در حال حاارر توانرایی صرادرات بریش از 2
میلیون بشكه نفت خام در روز را دار د که با چنین ظرفیتی می توانرد بره ترأمین کننرده
والب نفت پا،یشگاه های اسرا یل تبدیل شود .امارات مری توانرد از مسریر خرط لولره
ایالت ر اشكلون نیا نفت مورد نیاز اسرا یل را تأمین کند .این رویداد ن ش اسرا یل را
به عنوان یك هاب ترانایت انرژی به شدت گسترل می دهد .با توجه به ظرفیرت هرای
قابل توجه ،امارات می تواند در ت ویت جایگاه و اهرم انرژی اسرا یل به شدت کارآمرد
باشد

).(Tronche andcolover, 2020

.4-5قطر 
قطر بهدلیل سیاست خارجی منعطفی که در منط ه ورب آسیا دنبال میکند ،از دیرباز
روابط سیاسی و اقتصادی خود با اسرا یل را دنبال میکند .قطر از جمله ناستین
کشورهای عربی در منط ه است که روابط اقتصادی خود را بهطور چالشبرانگیای با
اسرا یل شروع کرده است .روابط اقتصادی قطر با اسرا یل پس از پیوستن این کشور به
توافق کوزو ر اسرا یل ،فلسطین در سال  1995شروع شد .دو سال بعد ،وزیر تجارت
اسرا یل از قطر بازدید کرد که موجب ناراایتی سران عرب شد
)Amiri, Barzegar, Kazemi 2019: 70

(Zarghami Khosravi,

 .Zakerianاین کشور که سالهای سال ازجمله

تأمینکنندگان گاز اسرا یل بوده ،در بحران سوریه نیا بهگونهای ن شآفرینی کرد که منافع
اقتصادی اسرا یل دچار مااطره نشود .در واقع یكی از انگیاههای اصلی قطر در حمایت
از معاراین سوری ،تالل برای احداث خط لوله گاز به ترکیه و اتصال اسرا یل به آن
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بود .این کشور درعینحال ازجمله م اصد اصلی صادرات کا،های اسرا یلی است که در
جدول  2ارا ه شده است.
جدول.2صادراتاسرائیلبهقطر 
ارزل محموله

سال

کا،های صادراتی اسرا یل به قطر
سنگ،گچ،سیمانومصالحساختماني 

 7هاار د،ر

2018

هایپیشساخته 


مبلمان،عالئمروشنایي،سازه

 18هاار د،ر

2016

دستگاههاینوری،عکس،تجهیزاتپزشکي ،


200هاار د،ر

2013

تجهیزاتبرقي 

13هاار د،ر

2013

هایاساسي،عطر،لوازمآرایشيوبهداشتي 


روغن

 72هاار د،ر

2013

دیگهایبخار 
آالت،راکتورهایهستهای ،


ماشین

 52هاار د،ر

2013

کتاب،روزنامه 

 7هاار د،ر

2012

فراوردههایآهنوفوالد 


 7هاار د،ر

2012

کاغذ،مقوا 

 4هاار د،ر

2011

پوشاک 

 2هاار د،ر

2010

Source: (Zarghami Khosravi, Zakerian Amiri, Barzegar, Kazemi 2019: 70).

با توجه به اینكه یكی از اصول راهبرد دیپلماسی اقتصادی ،سریسازی و انت ال
صادرات بهوسیله کشورهای ثالث است ،بنابراین میتوان برداشت کرد که آمارهای اعالم
شده ،تنها باشی از کا،های صادراتی اسرا یل به قطر است و نمیتواند نمایانگر حجم
واقعی صادرات کا ،از اسرا یل به قطر باشد .از جمله د،یل بر این مدعا آن است که
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اسرا یل از سال  1996در دوحه دفتر تجاری دارد و طبیعتاً باوجود دفتر و نمایندگی اسرا یل
در قطر نمیتوان انتظار چنین حجم اندکی از مناسبات را داشت ) .(Avidar, 2020در واقع
باید خاطرنشان کرد دیپلماسی اقتصادی اسرا یل با این کشور از طریق کشورهای ثالث و یا
شرکتهای ثبت نشده انجامگرفته است ) .(Yaari, 2020: 10این در حالی است که م ایسه
کا،های صادراتی اسرا یل به قطر با عربستان سعودی ،نشاندهنده شباهت آنها بوده و این
مهم گویای این واقعیت است که اسرا یل در تجارت با این کشورها از الگوی مشاصی
پیروی میکند .از جمله نكاتی که اسرا یل در تجارت با قطر دنبال میکند ،استفاده از
سرمایههای هنگفت و روابط خوب این کشور با حماس و همچنین تالل این کشور برای
تبدیل شدن به یك کنشگر واسطهای در منط ه است .همین روابط سبب شد تا قطر در
مارس  2021در تواف ی با م امات اسرا یل ،سرمایهگذاری  60میلیون د،ری برای صادرات
گاز میدان لویاتان به واه را بپذیرد ).(Qasim, 2021

برخی گمانهزنیها نشان میدهد همكاری اقتصادی اسرا یل و قطر در واه میتواند
م دمهای برای روابط میان دو طرم باشد ) .(Bob, 2020این مهم بهخوبی نشان میدهد
اسرا یل چگونه با اباار دیپلماسی اقتصادی امن اینكه بهسمت بهبود روابط با دولت
فلسطین و حماس حرکت میکند ،بهسمت عادیسازی روابط با دولتهای خاورمیانه عربی
گام برمیدارد .همچنین اقتصاد دانش ر بنیان اسرا یل و برخورداری از فناوریهای پیشرفته
بهویژه درزمینه شهرهای هوشمند سبب شده تا قطر برای برگااری جام جهانی  2022روی
همكاری با تلآویو حساب کند .شرکتهای اسرا یلی عالوهبر فناوریهای پیشرفته ،تجربه
خوبی درزمینه امنیت سایبری دارند و همین سبب شده تا قطر از دانش طرم م ابل استفاده
کند .دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال قطر از دو هدم کلی پیروی میکند :اول آنكه قطر
میتواند نیاز شرکتهای اسرا یلی به فراوردههای پتروشیمی را تأمین کند و دوم تأمین مالی
کسبوکارهای نوپا که به نظر اسرا یل ،قطر میتواند به توسعه و رشد استارتاپها در داخل
این رژیم کمك کند ) .(Yaari, 2020: 11بنابراین اسرا یل بهطور جدی توسعه روابط اقتصادی
با این دولت عربی را در دستورکار قرار داده است.
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.5-5بحرین 
بحرین کشور دیگری است که پس از سرال هرا روابرط مافیانره برا اسررا یل ،درنهایرت
به سمت آشكارسازی روابط خود با این رژیم رفت .بریشرك عوامرل متعرددی در ایرن
زمینه ن ش داشته که مهمترین آنها ترالل دو طررم بررای گسرترل نفروذ و مناسربات
اقتصادی است .بحرین در سالهای اخیر ،اکتشافات بارگی درزمینه انررژی داشرته و برا
توجه به موقعیت مهم این کشور در خلیجفارس ،اسرا یل که از فناوریهرای پیشررفتهای
برای برداشت ذخایر شیل برخوردار است ،این کشور را بهعنوان یكی دیگرر از اهردام
دیپلماسی اقتصادی خود مدنظر قرار داده است .اسرا یل توانست با اسرتفاده از وارعیت
اقتصادی وخیم بحرین ازیكسرو و همچنرین نفروذ اقتصرادی در منط ره خلریجفرارس،
عادی سازی روابط با این دولرت عربری را نهرایی سرازد .ازنظرر بحررین ،شررکتهرای
اسرا یلی ،تسلیحات و فنراوری هرای پیشررفته ایرن رژیرم در برداشرت و تولیرد انررژی
می تواند واعیت نابسامان اقتصادی بحرین که با کاهش فرول نفرت در دوره کرونرا و
همچنین پیامدهای بحران مالی جهان در سال  2009دچار بحران شده را بهبرود بباشرد
(حماه.)1399 ،
بحرین که طی سال های گذشته ،توانسته واعیت ذخایر انرژی خود را بهبود
بباشد ،می تواند ازجمله صادرکنندگان نفت به اسرا یل باشد که ازنظر منابع نفتی دچار
کمبود است .پیشبینیها نشان میدهد احتما ً،در سال  2021واردات نفت و آلومینیوم
از بحرین به م صد اسرا یل با رشد چشمگیری همراه خواهد بود .اسرا یل همچنان برای
رشد صنعت گردشگری در بحرین نیا تواف نامه دوجانبهای امضا کرده است که همه این
تحو،ت محصول رایانی ایا،ت متحده و تعامالت میان نابگان اقتصادی بحرین و
اسرا یل است .در این میان نمیتوان از نفوذ عربستان برای عادیسازی روابط با بحرین
گذشت .همانطور که در ابتدای این بررسی اشاره شد ،هرگونه بهبود روابط اسرا یل با
کشورهای عربی ،نیازمند تأیید عربستان است و همین مهم سبب شده تا اسرا یل بتواند
روابط خود با بحرین را توسعه باشد .با توجه به تسهیالت و مایتهای اقتصادی
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موجود میان ،بحرین و دولت سعودی ،عادیسازی روابط با بحرین به معنای دروازه
ورود اسرا یل به بازار عربستان سعودی خواهد بود

).(Marks, 2020

آنچه در رابطه با

دیپلماسی اقتصادی اسرا یل در قبال بحرین کمتر مورد توجه قرار گرفته ،اقلیت یهودی
ساکن در این کشور است که تلآویو در سالهای گذشته با برنامهریای تالل کرد تا
ن ش این اقلیت را در سیاست و اقتصاد بحرین ت ویت کند .جمعیت یهودی بحرین،
تنها اقلیتی یهودی در جنوب خلیجفارس است که اسرا یل تالل میکند با کمك آن،
نفوذ خود را در این منط ه ت ویت کند

)2019: 1

 .(Henderson,با وجود این اقلیت

یهودی و با حمایتهای دولت بحرین ،بهنظر میرسد باید شاهد گسترل چشمگیر و
روزافاون روابط اقتصادی اسرا یل با بحرین بود.

 .6نتيجهگيري
اسرا یل طی چند دهه گذشته دیپلماسی اقتصادی ویژهای را در خاورمیانه عربی
طرحریای کرده است .تكیه بر نابگان و روابط شاصی ،نهادسازی ،استفاده از کشور
ثالث و سریسازی روابط به این رژیم کمك کرد تا بتواند بهآرامی سهم خود را در بازار
منط ه کسب کند .این روابط اقتصادی اگرچه سهم بارگی در سبد اقتصاد این کشورها
ندارد ،اما اهمیت فوقالعادهای ازنظر جنس و نوع کا،های صادراتی دارد .باید افاود
هرکدام از کشورهای با ،،ن ش ویژهای در دیپلماسی اقتصادی این رژیم ایفا میکنند.
عربستان بیشتر ن ش یك کنشگر و تسهیلکننده سیاسی ،امارات ن طه ث ل تجاری
اسرا یل ،قطر بهعنوان پشتیبان سرمایهگذاری و اردن نیا بهمثابه تسهیلگر ژ وپلیتیك در
راهبرد دیپلماسی اقتصادی این رژیم ن شآفرینی میکنند .اسرا یل با اباار اقتصادی
بهطور جدی سعی در بازتعریف ارزلها در منط ه دارد .هدم اصلی این رژیم تح ق
الگوی اتحادیه اروپا در خاورمیانه با استفاده از تجارت است که تاکنون توانسته روند
نسبتاً موف یتآمیای را سپری کند .ازجمله مهمترین عواملی که به موف یت این رژیم
کمك کرد میتوان به برداشت مشترك نسبت به تهدید ایران ،رشد جریانهای سلفی
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 این روند در آینده تهدیدهای.تندرو و دیپلماسی منط ه ای دولت ترامپ اشاره کرد
.امنیتی علیه جمهوری اسالمی ایران را وارد مرحله تازهای میکند که تجربه نشده است
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