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  تاريخيدستاورد نه خيانت و نه . امارات-اسرائيلتوافق 

  نوشته هشام علوي

  ترجمه شروين احمدي

  

كامال متفاوت ناظران سياسي هائي توافق صلح بين اسرائيل و امارات متحده عربي با ارزيابي 

. تاريخي دستاوردگروهي آنرا خيانتي عظيم دانسته اند و گروهي ديگر يك . روبرو شده است

در  واقع اين توافق نه معادالت ژئوپلتيك  خاورميانه را تغيير مي دهد و نه از ميزان يورش 

در . وحشتناك به حقوق قلسطيني ها مي كاهد كه چند سالي است همه شاهد آن هستيم

واقع اين چيدماني راهبردي است كه در كوتاه مدت به نفع امارات، اسرائيل و اياالت متحده 

  .ي شود اما در دراز مدت هيچ كدام از مسائل اصلي  را حل نمي كندتمام م

  

نمي تواند يك خيانت تاريخي به قبل از هرچيز بايد تاكيد كرد كه پيمان صلح بين امارات و اسرائيل 

دو كشور  .امارات سالهاست كه سعي دارد روابط عادي با اسرائيل برقرار كند. مواضع عرب ها تلقي شود

ند و ه ادر  بسياري از پايتخت هاي كشور ها ارتباط برقرار كرده و جامعه بين المللي را از آن مطلع ساخت

در ماههاي  .نده افرستاد يو عرب يغربكشورهاي هائي را براي افكار عمومي  پياماين اخبار  دادن با درز

و نه  هماهنگي با مقامات اسرائيلي  اخير امارات كمك هاي انساندوستانه اي را براي فلسطيني ها با

ي اين روند قتوافق براي صلح تحول طبيعي و منط. نده اارسال كردفلسطيني از طريق فرودگاه بن گوريون  

. است» 2002ابتكار صلح عربي « اين تصميم بي شك از لحاظ حقوقي يك عقب نشيني نسبت به . است

بود بي  اديه كشورهاي عربي كه حامي و ضامن آن و اتح اما اين ابتكار مدتهاست به حال خود رهاشده

  .اعتبار گشته است
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. يك خيانت ناگهاني به فلسطيني ها نيست بمثابه از سوي ديگر اين توافق هر چند هم زننده بنظر آيد، 

 ،يك دولت قلسطيني تشكيل رباني اراده اسرائيل به ازبين بردن هر دورنمائي براي قحقوق آنها مدتهاست 

فلسطيني ها متوجه شده اند كه در خليج فارس، . ه و الحاق كرانه باختري اردن شده استنوار غزمحاصره 

. مورد حمايت اياالت متحده را رد كرده اند»  توافق قرن« در حال حاضر تنها كشورهاي كويت و قطر 

وني و اما فقط از لحاظ قان. الحاق سرزمين هاي فلسطيني را متوقف مي كند كر تئوريظتوافق امارات از ن

  . رسمي اين الحاق متوقف مي شود و در عمل توسعه شهرك ها بصورت غيرقانوني دنبال مي شود

  

اهميت و تاثير مبارزه فلسطيني . تاريخي دانست دستاورداين پيمان صلح را نمي توان از سوي ديگر يك 

مي تواند وع اين موضهرچند هنوز . در طي سه سال گذشته كاهش داشته استها بر افكار عمومي عرب 

باعث نوعي هيجان و احساسات شده و يكي از خواست هاي سياسي در افكار عمومي عرب باشد، اما كمتر 

  .از سابق موجب همبستگي در توده ها مي شود

  

  مبارزات مردم فلسطيندفاع از  كاهش 

  

اولين دوره با مذاكرات . مبارزات مردم فلسطيني ها در چند دوره زماني صورت گرفت كاهش دفاع از

يك داشتن روشن ااز بعضي از حقوق خود در مقابل وعده ن تاغاز شد كه فلسطيني ها را مجبور كرد آاسلو 

  .روند صلحي تحت نظارت جامعه بين المللي بوجود آيد، چشم بپوشند در آينده كه در چارچوب  دولت
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با از بين بردن يك قدرت تاريخي . آغاز شد 2003دوره دوم با حمله امريكائي ها به عراق در سال  

عربي، اياالت متحده راه را براي توسعه طلبي ايران گشود كه يك عامل جديد نگراني در جغرافياي 

خاورميانه طي سالهاي پس از آن ، ايران بصورتي چشمگير قدرت راهبري خود را در .  سياسي منطقه شد

  .توسعه داد

  

  

پيش از جنگ  .به اوج خود رسيد 2013توسعه طلبي نظامي ايران در نبرد القصير در سوريه  در سال 

داخلي سوريه، امارات و عربستان سعودي كه پيشتاز بوجود آوردن محور عربي سني بود به رودروئي هاي 

نبرد القصير آغاز گر دوران جديدي بود كه در آن . كم اهميتي در خليج فارس با ايران دست زدند

 خودوند و از رژيم هاي متحد  نيروهاي نظامي ايران مي توانستند علنا در كشورهاي عربي وارد عمليات ش

فرقه  ابعادداراي نه تنها سوريه و عراق بلكه لبنان و يمن نيز صحنه درگيري هائي شدند كه . حمايت كنند

  .بودند عمل گرائي سياسي و در عين حالاي 

  

غير دولتي مانند حزب اهللا لبنان، جنبش  بازيگراند ، نمعرفي مي ك» ميانه روي« امارات كه خود را محور 

در . دنرا نيروهاي كمكي جنگي ايران ارزيابي مي ك كميته مردمي عراق شبه نظاميانحوثي هاي يمن، و 

  .دنمحدود كردن قدرت ايران نسبت به دفاع از فلسطيني ها الويت پيدا مي ك چارچوباين 

  

آزادي . ي سياسي منطقه راند، بهار عربي بودسومين دليلي كه مسئله فلسطين را به حاشيه جغرافيا

اين  قيام . دمكراتيك و سرنگوني اقتدارگرائي با بهار عربي تبديل به مسئله اصلي در بسياري كشور ها شد

ها نشان دادند تا چه اندازه ايدئولوژي هاي بزرگ گذشته، پان عربيسم و يا ادامه دهنده آن اسالم گرائي، 
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دفاع از مبارزات مردم فلسطين نيز . ر عمومي جهان عرب را از دست داده اندقدرت تهيج احساسات افكا

به غير از كشورهائي كه در آنجا جمعيت زيادي از پناهندگان  البته حضور در انظارش را از دست داد

  .فلسطيني وجود دارند مانند لبنان و اردن

  

ياست خارجي بسياري از كشورهاي بااينهمه اگر چه مسئله فلسطين ديگر حضوري برجسته در تقويم س

كشورهاي . عرب  ندارد، عادي سازي جمعي روابط با اسرائيل در جهان عرب صورت نخواهد گرفت

در عوض بحرين، عمان و حتي موريتاني آماده . بزرگ عرب مي توانند با مقاومتي عمومي  مواجه شوند

ديگر كشورها : سطحي ناممكن نيست » ريانپيوستن به ج«وعي بروز ناند كه راه امارات را دنبال كنند و 

و  هممكن است تبادالت دوجانبه با اسرائيل راآغاز كنند تا از چيدمان هاي احتمالي آينده بركنار نماند

اين تبادالت مي تواند جايگزين شناسائي رسمي . همچنان زير چتر حمايت اياالت متحده   باقي بمانند

  .رتباطاتي و مجاز شدن گردشگري متقابل بيانجامداسرائيل شود و به باز كردن دفاتر ا

  

از منظر راهبردي، . خيانت غم انگيز است و نه يك فرصت تاريخيبه همه اين داليل، توافق صلح نه يك 

  .احي شده استرسه كشور ط برايهاي كوتاه مدت منفعت تنها ابتكاري محاسبه شده است كه با هدف 

  

  يك جبهه ضد انقالب

  

، توافق صلح اجازه مي دهد مواضعش را حفظ كند آنهم در شرائطي كه ضد انقالب عربي در  براي امارات

از زمان شروع بهار عربي، امارات در كنار  .دشواري بسر مي برد و آبرويش را از دست داده است

 منطقه قرار دارند كه قيام هاي دمكراتيك در خاورميانه را ئي درعربستان سعودي، در خط اول كشورها
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رهبر اين جبهه ضد انقالبي است كه در امارات متحده عربي . تهديدي براي خود به حساب مي آورند

آرزوي خاورميانه اي بسر مي برد كه در آن رژيم هاي اقتدارگرا ئي حكومت كنند كه وزن درآمد نفتي 

براساس مشاركت  با اين نگرش به جهان ، اسالم گرائي. نفوذي تعيين كننده را برايشان به ارمغان آورد

انتخاباتي و ليبراليسم دو سوي يك سكه و دو چارچوب افراطي براي تغييرات سياسي اند كه مشروعيت 

رد ضد انقالبي را آغاز كرد و نمي تواند باين امارات بود كه ن. داخلي اين رژيم ها را به خطر مي اندازند

  .به خود اجازه دهد كه آنرا ببازد

  

جنگ در يمن يه يك فاجعه انساني منجر . هر چه متزلزل تر مي شوندنبرد ها اين  همه ، به تازگيبا اين 

به بعضي گروه ها براي پيشبردن جنگ نيابتي در يمن همچون ژنرال خليفه  بيش از حداعتماد . شده است

ي ئتحريم بي احتياطانه عليه قطر، ماجراجوهمانند . هيچ دستاوردي نداشته است عمل حفتر در ليبي، در

سرمايه گذاري هاي امارات در مصر كه براي حمايت از رژيم . ديپلماتيك نتايجي در پي نداشتندهاي 

بود  نيز نتوانست به سكون  انجام شده عبدالفتاح السيسي و تبديل اين كشور به الگوي جديد ثبات عربي

دك نسبت به در يك كالم، هرج و مرج در همه جبهه ها و بازدهي اي ان. اقتصادي و سياسي پايان دهد

  .انجام گرفتهسرمايه گذاري 

  

رهبران . راهبردي استمحاسبه شده رائطي، توافق صلح با اسرائيل براي امارات يك اتحاد شدر چنين 

قدرتمند استفاده كنند كه مي تواند به آنها براي رسيدن به  محمليامارات اميدوارند از اسرائيل همچون 

له يورش حبه همان صورتي كه عربستان اين نقش را در اولين مر. اهداف ژئوپولتيك شان ياري رساند

موج : امارات با اينكار مي انديشد خود را در مقابل تهديدي ديگر حفاظت كند. ضد انفالبي بازي كرد

اگر . شوكي كه بركناري محمد بن سلمان به دنبال درگيري هاي داخلي عربستان مي تواند بوجود آورد

  .د شدن، رهبران امارات كامال منزوي خواهچنين اتفاقي روي دهد 
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دوكشور دشمني . منافع مشترك به امارات اهدا كند ر اساساتحاد با اسرائيل مي تواند نوعي محافظت ب

هر دو . مشتركي با ايران دارند و توافق هسته اي كه توسط رئيس جمهور اوباما امضا شده را رد مي كنند

الد ترامپ به آغاز درگيري نظامي وسيع عليه نيروهاي ايران نااميد همچنين از امتناع رئيس جمهور دون

به تاسيسات نفتي آرامكو در عربستان هشيار  2019عدم پاسخ نظامي ترامپ پس از حمله ژوئيه . شدند

به سكوتي نفرت آور در مورد مردم ساالري دنياي عرب ادامه مي از سوي ديگر اسرائيل . كننده بود

  .دهد

  

  مي كند كمكظاهر حفظ  به اسرائيل

  

سرمايه گذاري هاي پرسر وصداي رهبران امارات در . لي اين توافق اقتصادي نيستصا سودي اسرائيل برا

چه فرصتي را از دست » توافق قرن« اسرائيل بيشتر براي آنست كه به فلسطيني ها نشان دهند كه با رد 

مبادالت تجارتي با امارات . سرائيل بسيار كم استاما در نهايت سود سرمايه گذاري ها براي ا. داده اند

كامال در سايه مبادالت اسرائيل با اياالت متحده و غرب قرار مي گيرد و از سوي ديگر امارات نفتي 

  .احتياجي ندارد ي هاثروتمند به سرمايه گذاري هاي اسرائيل

  

م منطقه اي خاورميانه در درجه اول مشروعيت اش را در نظ. منفعت اسرائيل در جاي ديگري است

قرار مي د جديدش اندكي توسعه مي دهد، هر چند خود را در خطر دخالت در ابتكارهاي ضد انقالبي متح

  .دهد
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علي رغم اينكه در توافق  .وضعيت فلسطيني ها ادامه دهد بازي بااما قبل از هرچيز، اسرائيل مي تواند به  

گانتس آنرا موقت مي -صلح ذكر شده كه الحاق كرانه باختري اردن متوقف مي شود، دولت نتانياهو

پيشنهادي نزيكان ترامپ به دليل محكوميت بين المللي الحاق، » توافق قرن«  كردنبا در باتالق گير .داند

شهركهاي  زهيچكدام اساختمان در واقع . اين توافق جديد مي تواند موقعيتي براي حفظ ظاهر باشد

با اينهمه چون طرح الحاق . اسرائيلي متوقف نشده و هيچ زميني به فلسطيني ها بازگردانده نشده است

بازيگر سياسي باقي بماند تا يك سازي رسما متوقف شده، حكومت خود گردان فلسطين مي بايد بمثابه 

  .نرا حفظ كردبتوان ظاهرا روند صلح و چارچوب دوجانبه آ

  

  عمليات تبليغاتي براي ترامپ

  

عالي  يموضوعاز اين توافق استفاده تبليغاتي مي كند چون در جريان كارزار انتخاباتي اين  اياالت متحده

اين توافق مي تواند يك پيروزي دولت ترامپ نشان  داده شود و رئيس . معي استجبراي ارتباطات 

روياي كاخ سفيد براي دستيابي به يك توافق . ننده اي موفق جلوه دهدجمهور مي تواند خود را مذاكره ك

صلح بين اسرائيل و يك كشور عرب مي تواند دستاويزي براي به فراموشي سپردن شكست هاي دوران 

  .، مشكالت نژادپرستي و ديگر مشكالت داخلي شود 19-حكمراني ترامپ  در مديريت همه گيري كويد

  

با ادعاي اينكه توانسته طرح . را بپوشاند» توافق قرن«مي تواند شكست مفتضحانه  اين توافقاز سوي ديگر 

مرده را مجددا احيا » توافق قرن«الحاق مورد اعتراض همگان را متوقف كند، اياالت متحده مي تواند اين 

اي همزمان با اينها، اين مسئله به دونالد ترامپ كمك مي كند كه موقعيت خود را در ميان ر.  كند
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ي كه خواهان صلحي مشترك در در ميان يهوديان ليبرال همدهندگانش تقويت كند و به دولت او 

بدهد و هم به طرفداران صيهونيستي كه از الحاق كرانه باختري اردن دفاع مي  اعتبار خاورميانه هستند،

  .كنند، اطمينان بخشد

  

  رهسپاريم ؟» بهار فلسطيني«آيا به سوي يك 

  

آنها به مبارزه شان براي دستيابي به عناصر  .بزرگترين بازنده اين توافق فلسطيني ها هستنددر نهايت، 

تشكيل دهند يك دولت واقعي و از جمله حق بازگشت ، يك پايتخت در بيت المقدس شرقي و پايان 

، اگر چه در كوتاه مدت، اسرائيل. اشغال غيرقانوني سرزمين هايشان توسط اسرائيل، ادامه مي دهند

  .امارات و اياالت متحده منفعت مي برند اما در دراز مدت مسئله آينده فلسطين همچنان باز مي ماند

  

توجه باقي جهان را به مسئله خود جلب مي بتوانند اين به معني آنست كه فلسطيني ها وراي خاورميانه 

دستيابي . استبرخوردار افكار عمومي بين المللي دولت فلسطيني  از حمايت بسيار زياد يك چراكه  ،كنند

كه اين احتمال زيرا بي شك ديگر وابسته به راه حل وجود دو دولت نيست،  هاواقعي به حقوق فلسطيني 

  .بايد به راه حلي عادالنه در چارچوب يك دولت انديشيد سزين پ. عمال از بين رفته است

  

   

  

  


