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The aim of the present study was to analyze the policy of the British
Middle East in the postwar period with an emphasis on relations with
Israel. In this regard, the factors affecting the continuation of bilateral
relations between the two countries, including economic, military and
cyber security factors, were examined. The results of the research,
which was conducted in a future research method, showed that
according to the future research approach and using scenario writing
method, three categories of "desirable", "probable" and "possible"
scenarios can be proposed for Anglo-Jewish relations; For Britain, the
continuation of the London-Tel Aviv relationship, more in line with
the United States, is to support Israel's policies toward Palestine, to
counter the rise of anti-British powers and resistance groups that
Britain will take advantage of. Therefore, the continuation of relations
with Israel in the political-security and economic fields will be one of
the most important priorities of Britain in the post-transition period.
Possible scenarios include Britain's neutral policy toward Israel, the
signing of arms and military agreements with Arab countries, Israel's
close ties with Israel, and its continued support for a nuclear deal with
Iran. The escalation of the conflict between Israel and Britain and the
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lack of attention to Iran's missile activities are among the possible
scenarios in the relations between the two countries.
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مهدی ذاکریان
هدف پژوهش حاضر ،واکاوی سیاست خاورمیانهای بریتانیا در دورهی پسابرگزیت با تاکید
بر روابط با اسرائیل بود .در این راستا ،عوامل موثر بر تدداو روابدط دونان ده دو ک دور
آیندهپژوهی انجا شد ،ن ان داد ،براساس رهیافدت آینددهپژوهدی و بدا اسدتداده ار رو
سناریونویسی ،سه دسته سناریوی «مطلوب»« ،محتمل» و «ممکن» را میتوان بدرای روابدط
آنگلو -یهودی طرح نمود؛ ار این میان مطلوبترین سناریو برای بریتانیدا ،تدداو رابطدهی
لندن -تلآویو ،همسویی بیشتر با آمریکا ار طریق این رابطده ،حمایدت ار سیاسدتهدای
اسرائیل در ق ال فلسطین ،مقابله با ظهور قدرتهای ضد بریتانیا و گروههای مقاومت است
که بریتانیا در راستای دستیابی به آنها ار هر موقعیتی سود خواهدد بدرد .بندابراین ،تدداو
رابطه با اسرائیل در رمینههای سیاسی – امنیتی و اقتصادی ار مهمترین اولویتهای بریتانیدا
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شامل عوامل اقتصادی ،نظامی و امنیت سای ری بررسی شد .نتایج پژوهش کده بدهشدیوهی

در دورهی پسابرگزیت خواهد بود .در سناریوهای محتمل نیز سیاست بیطرفی بریتانیدا در
ق ال اسرائیل ،انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با ک ورهای عربدی ،نزدیکدی روابدط
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اسرائیل و روسیه و تداو حمایت ار توافق هستهای با ایران را میتوان متصور بود .ت دید
منارعهی بین اسرائیل و بریتانیا و بی تدونهی بده فعالیدتهدای موشدکی ایدران ار نملده
سناریویهای ممکن در روابط این دو ک ور میباشند.

کلیدواژهها :بریتانیا ،اسرائیل ،پسابرگزیت ،خاورمیانه ،سیاست خارجی ،روابط بینالملل.
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خاورمیانه به گسترهای پهناور از شمال آفریقا تا شبهقارهی هند و از قفقاز تا دریای سرخ و
ماورای آن اطالق میشود که شامل منطقهای متشکل از دولتهای شبهجزیره عربسگتان
(بحرین ،عراق ،کویت ،عمان ،قطگر ،عربسگتان سگیودی ،امگارات متحگده عربگی و یمگن)
دولتهای لوانت (اردن ،لبنان ،سوریه و فلسطین) و شمال آفریقگا (الجزایگر ،مرگر ،لیبگی،
مراکش ،تونس و سودان) بهعالوه ایران ،ترکیه و رژیم صهیونیستی است .خاورمیانه دارای
یک ساختار جغرافیایی بسیار مهم است که در سه قارهی آسیا ،اروپگا و آفریقگا قگرار دارد و
دارای منابع حیاتی نفت و آبراههای دریایی اسگت ( .)Paraschos,2017,P.18اهمیگت ااتگی
خاورمیانه در چرخهی قدرت و اقتراد جهگانی بگا توجگه بگه برخگورداری از وی گگیهگای
ژئوپلیتیک ،3ژئواسترات یک ،2ژئواکونومیک 1و ژئوکالچر 4موجب تاثیرگذاری فزاینگدهی آن
بر نظام ترمیمگیری جهانی شده است (دهشیری ،3111 ،ص .)71 .تخمین زده میشگود کگه
این منطقه دارای  5225درصد کل اخایر نفت خام جهان و  4424درصگد کگل اخگایر گگاز
طبییی اسگت ( .)Paraschos,2017,P.18از دیگگر وی گگی هگای جغرافیگایی منحرگربه فگرد
خاورمیانه آن است که مقدار وسییی از زمینهای آن توسط پنج دریا  -دریای خزر ،دریای
سیاه ،دریای مدیترانه ،دریای سرخ (خلیج عدن و عربستان و خلگیج فگار ) احاطگه شگده
است .این وی گیها در طول تاریخ قدرت های جهانی را در پی سلطه بر این منطقه سگوق
داده است ( .)Cohen,2017,P.362همچنین ،حمل ونقل دریایی از طریق سه کانال  -سگوئز
(اترال دریای مدیترانه به دریای سرخ) ،بابالمندب (اترال دریای سرخ به خلیج عدن) و
1. Geopolitics.
2. Geostrategic.
3. Geoanomic.
4. Geochecker.
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تنگهی هرمز (اترال خلیجفار به دریگای عمگان و دریگای عگرب) موجگب شگده اسگت
خاورمیانه بهعنوان یک منطقهی فوقالیاده قابلتوجهی در حفظ اقتراد جهانی موردتوجگه
قدرتهای بزرگ سیاسی و اقترادی – از جمله بریتانیا  -قرار گیرد.
متیاقب برگزاری رفرانگدوم  21ژوئگن  2134برگزیگت در بریتانیگا مبنگیبگر خگروا از
اتحادیهی اروپا و اعالم نتایج آن ،شوک بزرگی بر فضای سیاسی ،داخلی ،اقترادی و وجه
بینالمللی سیاست خارجی آن کشور وارد شد ،بهگونهای کگه در همگان مگاههگای ابتگدایی
دیوید کامرون رئیس جمهور وقت استیفا داد؛ ارزش پوند در مقابل دالر بهطور چشگمگیری
کاهش یافت؛ روابط دیپلماتیک بریتانیا با هدف جبران ناکامیها و کاستیهای احتمالی بگا
کشورها گسترده شد؛ مذاکرات خروا از اتحادیه شروع شد و تالش بگرای پگیشگیگری از
بروز بحرانهای احتمالی افزایش یافت .نباید از خاطر دور ساخت که بریتانیگا یگک قگدرت
استرات یک در قارهی اروپا بهشمار میرود و بهواسطهی نفوا جهانی خود بگهدنبگال تگوازن
سیاسی و نهادی در اروپای دورهی پسابرگزیت است؛ به همین منظور و برای جلوگیری از
بروز مشکالت و بحرانهای احتمالی با در پیشگرفتن دکترین بریتانیای جهگانی ،منگاطق
مختلفی از جهان را برای فیالیت و گسترش روابط در سیاست خارجی خود در اولویت قرار
داده است .ازآنجایی که پس از انتخاب ترزا می ،او شخراً در نشسگت شگورای همکگاری
خلیج فار شرکت و سخنرانی کرد ،بهنظر میرسگد خاورمیانگه از منگاطقی اسگت کگه در
زمرهی اولویتهای اساسی سیاست خارجی بریتانیا قرار گرفته است.
اسرائیل بنابر دالیلی همچون )3 :تنها جامیه یهودی طرفگدار سیاسگتهگای رگرب در
خاورمیانه  )2نزدیکی به اتحادیهی اروپا )1 ،روابط نظامی و اقترادی با خارا از خاورمیانه،
 )4همجواری بگا سگوریه )5 ،دارا بگودن سگاله هسگتهای )4 ،نزدیکگی بگیشازانگدازه بگه
ایاالتمتحده و  )7از همه مهمتر بهعنگوان کشگوری منبیگز از سیاسگتهگای بریتانیگا در
دورهی جنگ جهانی اول ،همواره مورد توجه بریتانیا قگرار داشگته اسگت .هرچنگد در چنگد
دههی گذشته روابط دو کشور با فراز و نشیبهایی همراه بوده ،اما بریتانیا همواره بهعنوان
حامی قوی اسرائیل درصدد تقویت این ارتباطات بوده است .پگس از رفرانگدوم برگزیگت و
انتخاب ترزا می به نخستوزیری ،روابط بریتانیا و اسرائیل با سفر ترزا می به تلآویگو وارد
مرحلهی تازه و وی های شد که نمایانگر اهمیت خاورمیانه برای بریتانیا و توجه به همگهی
مناطق و حوزههای آن بود .بریتانیا تالش میکند در جهت حفظ ،تقویت و دستیگابی بگه
منافع ملی ،حضور گستردهای در جایجای خاورمیانه داشته باشد؛ ازاینرو پ وهش حاضگر
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درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیندهی سیاست خاورمیانگهای بریتانیگا در قبگال
اسرائیل در دورهی پسابرگزیت براسا چگه مولفگه هگایی خواهگد بگوده بگهعبگارتبهتگر،
چه سناریوهایی را بگرای رابطگهی بریتانیگا بگا اسگرائیل در دورهی پسگابرگزیت مگیتگوان
در نظر گرفته
فرضیهی پ وهش آن است که باوجود تفاوتهای آشکار در استرات یهگای دو طگرف،
روابط آنان تحت تاثیر برگزیت قرار نخواهگد گرفگت و تگداوم رابطگهی لنگدن -تگلآویگو،
همسویی بیشتر با آمریکا از طریق این رابطه ،حمایت از سیاستهگای اسگرائیل در قبگال
فلسطین ،مقابله با ظهور قدرتهای ضد بریتانیا بهوی ه گروههای مقاومت از مطلوبتگرین
سناریوهایی خواهد بود که بریتانیا در راستای دستیابی به آن از هگر موقییگت و راهحلگی
بهره خواهد گرفت .برای بررسی علمی این مطلب از روش سناریونویسی اسگتفاده شگده و
برای گردآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای و از متون اینترنتی بهره گرفتهایم .مقالگهی
حاضر در چهار بخش سازمان دهگی شگده اسگت :در بخگش اول بگه بحگز آینگدهپ وهگی
پرداختهایم؛ ازآنجایی که موضوع تحقیق دارای ریشههای تگاریخی اسگت ،در بخگش دوم
ریشههای روابط تگاریخی دو طگرف را بررسگی کگردهایگم .در بخگش سگوم ،سگناریوهای:
"مطلوب"" ،محتمل" و "ممکن" را ترسیم کرده و درنهایت ،نتایج حاصگل از تحقیگق را
ارائه نمودهایم.
 .1روش پژوهش

آیندهپ وهی بازگردانی از اصطاله  Futures Studiesاست که در میانهی سدهی بیسگتم
میالدی در اندیشکدهی رند آمریکا شکل گرفت .با توجه به تغییرات تدریجی و وی گیهای
اجتماعی و اقترادی ،نیاز به پیشبینی ،فنّاوریهای جدید و توسیهی اجتماعی و اقترادی
در جامیه کامالً احسا شد .بدینترتیب از طریق درک گستردهی انسگان از دورهای کگه
تغییرات سریع و بحرانهای محیطی را تجربگه مگیکگرد ،درصگدد ایفگای نقگش ویگ ه در
آیندهپ وهی برآمدند .آیندهپ وهی مطالیگهی مگنظم و نظگامدار آینگده اسگت کگه در درک
حوزههای مهم مطالیاتی ازجمله حوزهی سیاست خارجی نقش وی های را از خود به نمایش
میگذارد .این اصطاله عبارت است از فرایند شکلدادن به گسترهای از دیدگاهها دربارهی
روش های ممکنی که به فراخور آن ،آینده شکل میگیرد و از طریگق آن بگهکفایگت ایگن
روشها پی میبریم و درمی یابیم برای رسیدن به فردایی بهتگر چگه ترگمیماتی را اتخگاا
کنیم (.)Horton,1999,P.6

1. Possible.
2. Plausible.
3. Probable.
4. Preferable.
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از مشهورترین و مهم ترین تیاریف در خروص آیندهپ وهی میتوان به تیریگف "ونگد
بل" ( )3131اشاره کرد .وی بر این باور است که آینگدهپ وهگی در پگی شناسگایی ،ابگداع،
ارائهی آزمون و ارزیابی آینده های ممکن و محتمل است تا بر پایهی ارزشهگای جامیگه،
آینده های مرجح را انتخاب کرده و برای پیریزی ساخت مطلوبترین آینگده کمگک کنگد
(ص .)72 .او آینده پ وهی را شاخهی جدیدی از علوم پ وهشی میرفی میکنگد کگه شگامل
تفکری سیستماتیک در خروص آینده های بدیل است و هدف آن امکان ایجاد شناخت و
افزایش کنترل بر آینگده مگیباشگد ( .)Bell,2010,P.46از نگگاه برخگی صگاحبنظگران ،در
آینده پ وهی چهار نوع آینده وجود دارد ( :)Voros,2003,P.15نخست" ،آیندهی ممکن" 3یا
2
تمامی وضییتهای ممکنی که میتوانند در آینده محقق شوند؛ دوم" ،آیندهی باورپگذیر"
یا موجه یا حالتی از آینده که براسا دانش امروز بشر قابلیت وقوع دارد و میتواند محقق
شود؛ سوم" ،آیندهی محتمل" 1یا آن دسته از آیندههایی که احتماالً تحقق مییابند و برای
آنها میتوان احتماالت وقوع مختلفی در نظر گرفت و محتملترینشان را شناسایی کرد.
چهارم" ،آینده مطلوب" 4یا مرجح است که بگرخالف سگه گزینگهی قبلگی  -کگه از نگوع
شناختی بودند – آیندهی برانگیزانندهای میباشد.
متخرران آیندهپ وهی روشهای متیددی برای این رشته ارائه کردهاند که ازجملهی
آن ها "سناریوپردازی" است .سناریونویسی از روش هگایی اسگت کگه همگهی روشهگای
آیندهپ وهی می توانند به تگدوین آن بینجامنگد و از ایگن طریگق وحگدت روششگناختی را
بهارمغان آورند .اگرچه استفاده از آن بسیار قدیمیتر از آیندهنگری اسگت ،امگا ایگن واژه از
دههی  3341میالدی و پس از جنگ جهانی دوم توسط ایاالتمتحده آمریکا مطره شد و
با ورود به گفتمان سیاسی به شکل گیری اندیشکده رند در سال  3345منجر گردیگد و در
بخش های دفاعی و نظامی نیروی هوایی آمریکا شروع به فیالیت کرد .پسازآن" ،هرمان
کان" روش برنامهریزی سناریو را بهعنوان روش نوین برنامهریزی در مگدیریت و اقترگاد
مورد استفاده قرار داد (.)Reilly & Willenbockel,2010,p.3052
سناریو عبارت است از داستان یا شره رویدادهایی که میتواند در آینده اتفگاق بیافتنگد
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(بل ،3131 ،ص" .)43 .شوارتز" ( )3114سناریو را ابزاری برای نظمدهی به ادراک یک فگرد
دربارهی محیطهای بدیل آینده میدانند که ترمیمهای فرد در آن محیطها گرفته خواهد
شد .سناریو دارای سه وی گی" :اهنیبودن"" ،نگاه کلگرایانهداشتن" و "ترویری کلی از
آیندهی احتمالی" است ،اما وقوع سناریو الزاماً بهمینای مطلوبیت آن نیست" .دیتور" میتقد
است که تحوالت کنونی به آینده شکل میدهند ،بنابراین ،شناسایی و تحلیل این تحوالت
در گذر زمان ظرفیت ما را در شناسایی آینده افزایش خواهد داد (.)Dator,2002,P.33-35
بهطورکلی سناریوها شیوه ای برای مطالیات آینگده هسگتند کگه در برنامگهریگزیهگا و
ترمیمگیریهای دولت ،مدیریت شرکتها و تحلیلهای نظامی نقش مهمی ایفا کگرده و
به ترمیمگیرندگان کمک میکنند تا بتوانند عدم قطییتهای پیش روی خود را مگدیریت
نمایند ( .)Mietzner & Rege,2005,P.7عالوهبراین ،سناریوها امکان تجزیهوتحلیل آینگده را
برای محققین فراهم ساخته و در مورد اینکه چه احتماالتی در آینده وجود خواهد داشت و
یا از میان این احتماالت ،مطلوبترین احتمال کدام است ،کمک فراوانی میکنند.
در سناریونویسی سه دسته سناریوی" :مطلوب"" ،محتمل" و "ممکگن" را مگیتگوان
شناسایی کرد (زالی ،3131 ،ص" .)43 .سناریوی مطلوب" همان آیندهی دلخواه و خوشگایند
یک بازیگر براسا قضاوتهای ارزشی است؛ یینی ممکن است آیندهای که برای فرد یگا
گروهی مطلوب باشد ،برای دیگران مطلوب نباشد .دومین سگناریو" ،سگناریوی محتمگل"
است که به احتمال وقوع برخی از سناریوها داللت دارد .درنهایت "سناریوی ممکگن" بگه
وضییتی اشاره دارد که می تواند در آینده محقق شود؛ هرچند ندانیم چگونه محقق خواهگد
شد (علیزاده ،وحیدی مطلق و ناظمی ،3113 ،ص.)4 .
قبل از طراحی و تقسیمبندی سناریوها در سه دستهی فوق ،برخی از وی گیهایی کگه
موجب دقت در پ وهش خواهند شد را باید مدنظر قرار داد .ازجمله اینکگه :امکگان وقگوع
داشته باشند؛ مسیری منطقی و قابلقبول از آینده را ترسیم کنند؛ به توصیف روابط علت و
میلولی بپردازند؛ بر امر ترمیمگیری متمرکز باشند؛ به چالشهگا ،تهدیگدها ،فرصگتهگا و
نیازهای آینده توجه کنند؛ با گذشته کامالً بیارتباط نباشند؛ از نظگر سگاختاری و کیفگی از
یکدیگر متمایز باشند؛ دارای احتمال وقوع برابر باشند ،بهطوریکه مجموعهی سگناریوها
طیف وسییی از عدم قطییتها را پوشش دهنگد و قابگلبگاور باشگند (نپگوریزاده ،3111 ،ص.
 .)347به طورکلی ،برای تدوین سناریو ابتدا باید رویدادهایی که احتمال دارنگد در آینگده رخ
دهند را در وضییتی مشخص ترور کنیم و پساز آن سیی نماییم تا سناریوهای محتملگی

برای بهترویرکشیدن چندوچون وقوع این رویدادها تدوین کنیم (کورنیش ،3111 ،ص.)52.
 .2پیشینهی روابط بریتانیا -اسرائیل
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اعالمیهی بالفور در سال  3337و حمایت بریتانیا از ایجاد وطگن ملگی یهودیگان در داخگل
فلسطین بهعنوان بخشی از فرایند گستردهی استیماری ،مهمترین عامل تقویت یهودیگان
بود و به تشدید اختالفات اعراب و آنان منجر گردید .پیگروزی حگزب کگارگر در انتخابگات
 3345و حمایت از مهاجرت یهودیان به فلسگطین زمینگهسگاز تشگکیل دولگت یهگودی در
خاورمیانه گردیگد؛ امگا درعگینحگال ،پیشگنهاد تشگکیل واحگدهای جداگانگهای شگبیه بگه
کانتونهای سوئیس را مطره کرد که مورد موافقت فلسطینیها قرار نگرفت و عکسالیمل
نظامی یهودیها را دربر داشت .حمایتهای جزئگی و انگدک بریتانیگا از فلسگطین موجگب
انفجار ارتش بریتانیا در هتل دیوید شاه در بیتالمقد توسط گروهی از یهودیگان بگهنگام
گروه آزادی در ژوئیهی سال  3344با هدف ترک مناطق اشغالی شد .درنهایت ،بگا توافگق
کابینه در اواخر  3344خروا نیروهای بریتانیا در سپتامبر  3347در دستورکار قرار گرفت و
استقالل اسرائیل در  34مه  3341با ترویب طره تقسیمبندی  23نگوامبر  3347سگازمان
ملل اعالم شد و با بهرسمیتشناختن موجودیت اسرائیل توسط لندن در  27آوریل ،3351
روابط دیپلماتیک دو طرف شکل گرفت (.)Wilson,1981,P.228
ملیشدن کانال سوئز و تالش برای جلوگیری از سقوط رژیمهگای سگنتی و گسگترش
پانعربیسم در منطقه ،بریتانیا را به حمایت از اسگرائیل از طریگق افگزایش قگدرت نظگامی
تلآویو وا داشت .سفیر بریتانیا گفت :هدف ما از دادن اسلحه به اسرائیل ،ثبات و جلوگیری
از جنگ و حفظ منافع ما در خاورمیانه است؛ بهاحتمال زیاد هگر جنگگی کگه در خاورمیانگه
اتفاق بیافتد ،علیه منافع قدرتهای رربی و از جمله ما خواهد بود (.)Gat,2003,P.26
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگگ سگرد موجگب بهبگود روابگط بریتانیگا و
اسرائیل شد؛ بهگونه ای که با لغگو تحگریم صگادرات اسگلحه بگه اسگرائیل در سگال ،3334
رابطهی آنها در زمینههای اقترادی ،سیاسی و دفاعی بهمیزان قابلتوجهی افزایش یافت.
درعین حال ،بریتانیا درصدد بود تا از طریق همکاری با آمریکا زمینهی ایجاد صلح اسرائیل
و فلسطین فراهم گردد .بریتانیا در کنار روابط روبگهرشگد خگود بگا اسگرائیل ،از تشگکیالت
خودگردان فلسطین نیز حمایت میکرد .به گونهای اولین دیدار یک رهبر رربگی بگا یاسگر
عرفات در سال  3335توسط "میجر" صورت گرفگت .بگا انتخگاب "تگونی بلگر" در سگال
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 ،3337وی علیررم حمایت از تشکیل دو دولت ،بر پشتیبانی از جامیهی یهود تاکید کرد و
در کابینهی خود از حامیان انگلو -یهودی استفاده نمود؛ "لرد مایکل لگوی" یکگی از ایگن
افراد در بخش خاورمیانه بود ( .)Henderson,2003امروزه دولت محافظهکار بریتانیا علیررم
مخالفت های داخلی ،با ارزیابی سودمندیهای وی ه ،این رابطه را ادامه داده و تقویت کرده
است؛ لذا اسرائیل را پس از آمریکا یکی از متحگدین اصگلی خگود در جهگان و خاورمیانگه
میداند و او را حفاظت منافع بریتانیا در خاورمیانه برمیشمرد .با بررسگی رویکگرد احگزاب
حاکم و اصلی بریتانیا اینگونه بهنظر میرسد که هر دو حزب اصلی آن کشگور از حامیگان
اسرائیل هستند؛ از همه مهمتر ،البیها و رسانههای وابسته به اسرائیل نیز مهمترین نقش
را در حمایت بیقیدوشرط بریتانیا از اسرائیل مهیا ساختهاند .بهطورکلی ،رویکرد چندسالهی
بریتانیا در قبال گسترش همکاریها با اسرائیل رویکردی عملگرایانه بوده است.
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 .3عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه

اگرچه بریتانیا یکی از عوامل اصلی دخیل در شکلگیری و بقای امنیت اسرائیل بوده است،
اما روابط دو طرف بهگونه ای نیست که تنها بریتانیا متمایل به حفگظ یگا تقویگت آن بگوده
باشد؛ بلکه اسرائیل نیز با ارزیابی منافع خود تحکیم و تقویت این رابطه را دنبال میکند .با
این اوصاف قطیاً عوامل متیددی در راستای تگامین منگافع و تگداوم رابطگهی دوجانبگهی
انگلو -یهودی نقش داشتهاند که بهنظگر مگیرسگد جهگت تحلیگل بهتگر موضگوع و بیگان
سناریوها باید بدانها توجه کرد.
 .3.1عوامل اقتصادی

پایه و اسا روابط اقترادی دو طرف به ابتدای تشکیل اسرائیل برمیگردد ،اما بگا پایگان
جنگ سرد و بازگشت ریرمستقیم بریتانیا به خاورمیانه بهطور چشمگیری رشد یافگت و در
اوایل سالهای هزاره جدید اسرائیل را به یکی از بزرگترین شگرکای تجگاری بریتانیگا در
خاورمیانه تبدیل نمود .امروزه اسرائیل پس از آمریکا یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی
بریتانیا در سطح جهان محسوب میشود .تجارت دوجانبهی دو کشور در سال  2111برابگر
 225میلیارد پوند و  22درصد بیشتر از سال  3333بود؛ این رقگم در سگال  2132بگه 221
میلیارد پوند رسیده است ( .)The Secretary of State for International Trade,2019در سال
 2137از مجموع  123میلیارد پوند میاملهی تجاری بین دو طرف 221 ،میلیگارد متیلگق بگه
بریتانیا و  324متیلق به اسرائیل بود (.)Ons,2018

جدول  )3صادرات و واردات لندن – تلآویو در یازده سال گذشته
منبع:

))Matthew & Curtis,2018

سال

صادرات

واردات

میانگین

2111

323

325

124

2113

321

324

124

2131

221

323

123

2133

225

224

-123

2132

221

221

-125

2131

223

224

1و-5

2134

323

324

121

2135

221

327

121

2134

223

325

124

2137

221

324

127

عمدهترین کاالهای وارداتی و صادراتی دو طرف در سال  2137در جگدول ( )2اکگر
شدهاند.
جدول  )2عمدهترین کاالهای صادراتی و وارداتی لندن – تلآویو
منبع)Hmrc,2018( :
صادرات پنج کاالی برتر
بریتانیا به اسرائیل
وسایل نقلیه ریر از سهام راه آهن
یا تراموا

ارزش

واردات پنج کاالی برتر
بریتانیا از اسرائیل

ارزش

211

پالستیک و محروالت آن

354
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2117

327

324

123
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ماشین آالت و وسایل مکانیکی

314

سنگ های قیمتی و فلزات

351

محروالت دارویی

357

ماشین آالت و وسایل مکانیکی

312

ماشین آالت و تجهیزات پزشکی

314

ماشین آالت و تجهیزات پزشکی

322

عکاسی ،سینما و تجهیزات پزشکی

37

عکاسی ،سینما و تجهیزات پزشکی

44

یارانه ها و تیرفه های سنگین اتحادیهی اروپا بر محروالت کشاورزی سگبب شگده تگا
بریتانیا جهت رفع نیازمندیهگای خگود ،قراردادهگا و توافقنامگههگای متیگددی را در ایگن
خروص با اسرائیل داشته باشد؛ بهگونهای که در سال  2134صادرات کشاورزی اسگرائیل
به بریتانیا در حدود  344میلیون دالر و شامل خرما ( 25میلیگون دالر) ،سگیبزمینگی (25
میلیون دالر) ،آووکادو ( 1میلیگون دالر) ،هگویج ( 7میلیگون دالر) ،انبگه ( 5میلیگون دالر)،
گریپ فروت ( 5میلیون دالر) و میوههای دیگر ( 5میلیگون دالر) بگود .واردات اسگرائیل از
بریتانیا حدود  331میلیون دالر بوده است (.)Bicom’s research team,2017
در همینراستا ،بریتانیا به مقرد مهمی برای سگرمایه گگذاری شگرکت هگای اسگرائیلی
تبدیلشده است؛ بهگونهای که در سال  2111صندوقی تحتعنوان صندوق سرمایهگذاری
مشترک تاسیس شد کگه سگالیانه  35میلیگون پونگد در آن سگرمایهگگذاری مگیکننگد .بگا
افزودهشدن تیداد  12شرکت به شرکتهای اسرائیلی در سال  511 ،2137میلیون دالر در
بریتانیگگا سگگرمایهگگگذاری کگگردهانگگد و بگگرای بگگیش از  3111نفگگر شگگغل ایجگگاد نمگگودهانگگد
( .)Bicom,2018سرمایهگذاری اسرائیل نیز در بریتانیا پس از برگزاری رفراندوم 11 ،درصگد
افزایش یافته است (.)God Tv,2018
عالوهبر این ،با توجه به وابستگی شرکت های بریتانیایی به نفت و گاز ،لندن با هگدف
تامین وابستگیهای نفتی خود در خاورمیانه فیالیتهای گستردهای دارد .حدود  41درصگد
از مررف فیلی نفت بریتانیا وارداتی است که احتمال میرود تا سال  2111بگه حگدود 75
درصد برسد ( .)Hm Government,2015بنگابراین ،بریتانیگا بگا تکیگهبگر جریگان آزاد نفگت از
خاورمیانه ،سیاست خود را در جهت تامین انرژی از طریق خرید نفت از کشورهای خاورمیانه
قرار داده است .همچنین با توجه به کاهش تولید گاز طبییی بریتانیا ،انتظار میرود وابسگتگی
بریتانیا به گاز طبییی در آینده بیشتر شود و احتماالً تا اواسط سال  2121به  21درصد و تگا
سال  2111به  15درصد افگزایش یابگد (.)Uk Department of Trade and Investment,2014

این آمار نشان می دهند ثبات در خاورمیانه و تداوم روابط با اسرائیل ،تاثیر فراوانی بر رونق
اقترادی بریتانیا خواهند داشت؛ زیرا وقوع هرگونه بحران در ایگن منطقگه بگه اخگتالل در
تامین منابع نفتی ،افزایش قیمت جهانی نفت و گاز ،ناپایداری در کشگورهای واردکننگدهی
نفت و گاز ،تاثیر بر اقتراد جهانی و رفاه مررفکنندگان منجر خواهد شگد .بگرایناسگا
تضمین امنیت و عرضه و تقاضای نفت ازیگکسگو و دسگتیگابی بگه منگابع ارزان فگراوان
ازسوی دیگر ،از راهبردهای بریتانیا در خاورمیانه است که از طریق حفظ رابطه با اسگرائیل
دنبال میشود.
 .3.2عوامل نظامی
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پس از خروا بریتانیا از اسرائیل ،عادیسازی روابط دو طرف در مدت کوتاهی برقرار شد و
بهتدریج به حوزههای دفاعی نیز تیمیم پیدا کرد؛ بهگونهایکه در طول دهههگای  3351و
 3341بریتانیا در کنار فرانسه یکی از تامینکننگدگان اصگلی اسگلحهی اسگرائیل ،ازجملگه
سالههای هستهای بود .اسرائیل هماکنون از مهم ترین شرکای نظامی بریتانیگا محسگوب
میشود که در زمینههای اطالعاتی ،ماهوارهای ،هستهای ،موشکی ،تسلیحات استرات یک و
رزمایش های نظامی مشترک ،تحقیقات مربوط بگه سگاختوسگاز توسگیهی موشگکهگای
کوتاهبرد و میانبرد با یکدیگر همکاری دارند .باید توجه داشت که همکاریهای بریتانیا و
اسرائیل در زمینهی تجهیزات نظامی ناقض شیار حقوق بشری بریتانیاست .زیرا ازیکسگو،
اسرائیلیها فناوریهای حاصل از رابطهی دوجانبگه را در مقابلگه بگا فلسگطینیهگا بگهکگار
میگیرند؛ ازسویدیگر ،میاملهی هستهای دو طرف بگا وجگود عگدم عضگویت اسگرائیل در
میاهدهی منع گسترش سالههای هستهای ادامه دارد و تهدیگدی جگدی بگرای منطقگه و
جهان بهشمار میرود .بااینوجود ،اسرائیل بهدنبال سلطه بر بازار تسلیحات بریتانیگا اسگت.
نخستین نفوا قابلتوجه اسرائیل بر بازار تسلیحاتی بریتانیا عقد قراردادی از سگوی صگنایع
هوایی اسرائیل با نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به ارزش  25میلیون دالر در سپتامبر سال
 2111بوده است ( .)O'Sullivan,2000امروزه همکگاری هگای لنگدن و تگل آویگو عگالوهبگر
میامالت تسلیحاتی ،موارد دیگری را نیز شامل مگیشگود کگه بگه برخگی از آنهگا اشگاره
میکنیم:
 .1.2.3امنیت سایبری

امنیت سایبری از نگرانیها و چالشهای روبهرشد دولتهگا و بخگشهگای خروصگی
بهشمار میرود؛ چراکه اکثر وسایل نقلیه ،لوازم خانگی ،تجهیزات صنیتی و زیرساختها به
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اینترنت وصل میشوند و در مقابل حمالت سایبری کامالً آسیبپذیر میباشند .اسگرائیل و
بریتانیا با درک جدی این تهدید و با امضای یادداشت تفاهمی در سال  2134فرصتهای
سرمایهگذاری را در این خروص افزایش دادند تا با بهکارگیری مهگارتهگای سگایبری در
بخش عمومی و خروصی از تخرص سرویسهای امنیتی در هر دو طرف استفاده کننگد.
امنیت سایبری اسرائیل برای بخش مالی لنگدن بسگیار مهگم اسگت؛ زیگرا اکثگر میگامالت
دیجیتالی ،تجگارت الکترونیگک و کگارتهگای اعتبگاری در بریتانیگا توسگط فنگاوریهگای
توسیهیافتهی اسرائیل پشتیبانی میشوند .بههمیندلیل ،فناوری اسرائیل بهطور گستردهای
مورد استقبال شرکتهای بریتانیایی قرار گرفته است؛ بهگونهای که با فیالیت  117شرکت
فناوری اسرائیل در بریتانیا در سال  ،2137این تیداد در مقایسه با سال  41 ،2134درصگد
رشد داشته است ( .)Bicom,2018عالوهبراین ،بریتانیگا و اسگرائیل عضگو ( D5کشگورهای
پیشرفتهی دیجیتالی شامل :بریتانیا ،اسرائیل ،کرهی جنوبی ،استونی و نیوزیلند) هستند که
با هدف بهبود خدمات عمومی دیجیتالی و استفاده از تکنولوژی تشکیل شده است.
 .1.2.2بازتعریف نقش راهبردی و افزایش نفوذ خود در خاورمیانه

بریتانیا از ابتدای دههی  3331درصدد بازگشت به جایگاه خود در خاورمیانه بوده است؛
توجه وی ه به صلح اسرائیل -فلسطین ،ایجاد رابطه بین اعراب و اسرائیل ،ایجاد پایگاههای
نظامی در خاورمیانه و  ...همگی شواهدی واقیی برای اثبگات ایگن ادعگا هسگتند .از نگگاه
بریتانیا ،اسرائیل عاملی برای حرکت روبهجلو و ابگزاری بگرای پگروژهی قگدرت و نفگوا در
خاورمیانه است؛ لذا کمتوجهی به این رابطه میتواند به حاکمشگدن و نفگوا بگیشازپگیش
ایران و یا اتحاد ایران و روسیه در خاورمیانه و یگا در کشگور همسگایهاش (سگوریه) منجگر
گردد .بههمیندلیل بریتانیا میکوشد تا از طریق ایفای نقش مگوثر در میگادالت امنیتگی و
اقترادی خاورمیانه و درپیشگرفتن سازوکارهای امنیتی ،نقش وی های در تحکیم و ثبگات
منطقهای از خود به نمایش بگذارد.
 .1.2.1مبارزه با تروریسم

001

موضوع امنیت بهعنوان عنرری مهم و ضروری برای تداوم عمر دولتها و درعینحال
وسیلهای برای اندازهگیری و ارزیابی قدرت یک دولت در نظام بینالملگل اسگت؛ ازایگنرو
بخش عمدهای از سیاستهای بریتانیا را شکل میدهد .خاورمیانه از بحرانیتگرین منگاطق
جهان است و رشد گروههای افراطی و تروریسگم در ایگن منطقگه از نگرانگیهگای جگدی
جامیهی بینالملل ،از جمله اسرائیل و بریتانیا محسوب میشود .این مساله موجب نزدیکی

مواضع دو طرف به یکدیگر شده است .بریتانیاییها بر این باورند که در صورت نابودی یا
مهار گروههای تروریستی میتوانند بقای رژیم هایی را که در راستای منافع ملی آن کشور
گام برمیدارند ،تضگمین نمایگد؛ عگالوهبگراین ،ایگن احتمگال وجگود دارد تیگداد زیگادی از
شهروندان بریتانیایی که به گروههای تکفیری پیوستهاند ،باهدف انجام حمالت تروریستی
به کشور خود بازگردند؛ بنابراین با قدرتیابی داعش در عراق و سوریه ،دولگت بریتانیگا بگا
حمایت از سیاست های اسرائیل ،از حامیان اصلی اقدامات نظامی علیه تروریستها بگوده و
مقابله با تروریسم و ایجاد ثبات در خاورمیانه را از اهداف اصلی دو طرف برمیشمارد.
 .1.2.3مقابله بانفوذ ایران

سیاست خاورمیانهای بریتانیا در دورهی پسابرگزیت...

با پیروزی انقالب اسالمی و تیرهشدن روابط با ایران ،سفارت اسرائیل در اختیار سازمان
آزادیبخش فلسطین قرار گرفت و سیاستهای منطقهای ایگران برپایگهی مخالفگتهگای
عملی جدی علیه اسرائیل ساختهوپرداختگه شگد (قنبرلگو ،3117 ،ص .)345 .امگروزه اسگرائیل
امنیت ملی خود را در مقابل ایران درخطر میبیند .شیمون پرز بر این باور است که اسرائیل
از سوی هیچ کشوری جز ایران تهدید نمیشود و دولت ایران بگزرگتگرین تهدیگد بگرای
امنیت ملی و موجودیت اسرائیل است (موسویفگر ،3135 ،ص)513 .؛ عگالوهبگراین ،پیگروزی
انقالب اسالمی ،نفوا بریتانیا را در ایران با چالش جدی مواجه کرده است.
امروزه ،جمهوری اسالمی ایران از بازیگرانی است که توانسته است با همهی تغییگرات
و بحرانهای اخیر که در خاورمیانه بهوقوع پیوستهاند ،مقابلگه کنگد .رویکارآمگدن دولگت
شییی در عراق ،پیروزی بشار اسد در سوریه و حتی جنگ یمن تا به امروز بگه نفگع ایگران
بوده است .ایران یکی از اصلیترین و مهمترین دشمنان اسرائیل در طول دهههای گذشته
در جهان بوده است .مالحظات استرات یک لندن -تلآویو در قبال توسیهی نفوا ایگران در
منطقه موجب نگرانی از جانب قدرتهای نزدیک به ایران شده است که عمدتا از مخالفین
اصلی اسرائیل ،سیاستهای ررب و سیاست رژیمهای محافظهکار عربی در منطقه بهشمار
میروند؛ بههمین دلیل رویکردهای مشابه و تندی را در مقابگل ایگران در پگیشگرفتگهانگد.
بریتانیا و اسرائیل درصدد هستند تا با هماهنگی آمریکا ،در راستای مقابله با نفوا و قگدرت
منطقهای ایران ،جبههای با هدف ایرانهراسی تشگکیل دهنگد تگا از ایگن طریگق بتواننگد
سیاست تغییر رژیم را در ایران دنبال نمایند.
 .1.2.3همکاریهای تحقیقاتی

با توجه به کوچکی و وابستگی بازار اسرائیل به سرمایهگذاریهگای خگارجی ،بگیش از 000
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چهار درصد تولید ناخالص داخلی به هزینههای تحقیقاتی اختراص یافته است که فرصت
منحرربهفردی برای بریتانیا بهشمار میرود .مراکز تحقیقاتی بریتانیگایی ماننگد،HSBC :
بارکلیز ،بانک سلطنتی اسکاتلند و  ARMمهمترین مرکز تحقیقاتی را در اسگرائیل ایجگاد
کرده و در سالهای اخیر صدها تحقیق را بگهصگورت مشگارکتی انجگام دادهانگد .امگروزه،
مجموعهای از برنامههای تحقیقاتی علمی مشترک ،با هدف تشویق همکاری علمی توسط
انجمن تحقیقات پ وهشی بریتانیا و بگور تحرگیلی " "BIREXایجگاد کگردهانگد کگه
هرساله بگیش از  321میلیگون دالر در آن هزینگه مگیکننگد ( .)Bicom,2018همچنگین بگا
پیشرفت و توسیهی بخش داروسازی اسرائیل ،لندن بهلحاظ دارویی وابستگی شدیدی بگه
تل آویو پیدا کرده است که موجب میشود شرکتهای داروسازی بریتانیا عالوهبر خگدمات
دارویی ،صدها شغل را برای شهروندان اسرائیلی فراهم سازند و بریتانیا را متقاعد نمایند که
آنها نقش مهمی در سیستم مراقبتهای بهداشتی بریتانیا ایفا میکنند.
ازآنجاییکه یکی از وی گیهای بارز رابطهی بازیگران در صحنهی سیاست بینالملل،
نسبیبودن روابط است ،بنابراین ،اهداف و انگیزهی بریتانیا در رابطه با اسرائیل حائز اهمیت
میباشد .زیرا این وی گی ماهوی ،پایهی تنظیم اهگداف و منگافع هگر کشگوری در تییگین
رابطهی دوستانه ،خرمانه و یا بیطرفانه با سایر کشورها بهشمار میرود (کگوزهگگر کگالجی،
 )3131و بریتانیا نیز از چنین قاعدهای مستثنی نیست.
 .4سناریوهای روابط آنگلو-اسرائیلی در دورهی پسابرگزیت

برگزیت ضمن بگهچگالشکشگاندن دیگدگاه هگا و انتظگارات نظگام سیاسگی بریتانیگا ،عگدم
قطییتهای فراوانی را پیش روی سیاست خارجی این کشور قرار داده اسگت؛ لگذا در بگاب
تحلیل روابط بریتانیا و اسرائیل در دورهی پسابرگزیت نیگز ،بگا توجگه بگهپگیشفهگمهگا و
پیشفرضها ،تفسیرهای متفاوتی را میتوان ارائه کرد .در این پ وهش ضگمن جمگعآوری
اطالعات از منابع در دسگتر و هگمچنگین بگا توجگه بگه پیشگینهی رابطگهی دو کشگور،
سناریوهایی که از عدم قطییت نسبی بگاالتری برخوردارنگد و مناسگبت بگیشتگری بگرای
محورهای سناریونویسی تحقیق دارند ،مشخص شدهاند .این عدم قطییتها همان عوامگل
کلیدیای هستند که در مقایسه با سایر گمانهها اهمیت بیشتری دارند .با توجه بگه روش
سناریونویسی ،برای درک روابط اسرائیل و بریتانیا باید با دید جامعتری نسبت به مناسبات
دو کشور و عوامل تاثیرگذار در روابط آنان  -در طی هفت دههی گذشته  -توجه کرد .در
ادامه تالش خواهیم کرد این سناریوها را در سه دسته مورد بررسی قرار دهیم:

 .4.1سناریوهای مطلوب

با توجه به وجود ابهامات فراوان در خروص سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسگابرگزیت،
تحلیل های متفاوتی در خروص روابط انگلو -یهودی ارائهشده است؛ امگا ایگن لزومگاً بگه
مینای رد ،تائید و یا احتمال وقوع صددرصدی آنها نیست؛ زیرا برگزاری رفراندوم برگزیت
به مینای قطع روابط بریتانیا با اروپا و جهان نیست بلکه این کشور قطیاً برنامههگایی را در
سیاست خارجی خود بگرای دوره پسگابرگزیت تگدارک دیگده اسگت .بگههرحگال ،برخگی از
سناریوهایی که وقگوع آنهگا دارای مطلوبیگت و خوشگایندی بیشگتری بگرای بریتانیاسگت
میتوان به شره ایل موردبررسی قرار داد.
 .3.3.3تداوم رابطهی لندن -تلآویو

سیاست خاورمیانهای بریتانیا در دورهی پسابرگزیت...

این سناریو از مهم ترین سگناریوهای مطلگوب پگیش رو و خوشگایند بریتانیگا براسگا
قضاوتهای ارزشی است که با روابط چند دههی گذشتهی دو طرف نیز ارتباط مستحکمی
دارد و امکان ادامهی آن را پیشبینی میکنگد .امگروزه بگا توجگه بگه عگدم قطییگتهگای
ایجادشده توسط رفراندوم خروا بریتانیا از اتحادیگهی اروپگا ،در مگورد جایگگاه بریتانیگا در
جهان و نقش آن در خاورمیانه در دورهی پسابرگزیت ،بهنظر میرسد بریتانیا بگیش از هگر
زمان دیگری نیازمند و وابسته به رابطهی نزدیک با اسرائیل خواهد بود؛ چراکگه از عوامگل
اصلی شکلگیری اسرائیل بوده و در سالهای گذشته تالشهای جدی برای حفظ امنیگت
و بقای اسرائیل بهعمل آورده است؛ اما بهطور یقین میتوان گفگت کگه روابگط دو کشگور
بهگونهای نیست که تنها بریتانیا متمایل به حفظ یا تقویت آن باشد ،بلکه اسگرائیل نیگز بگا
ارزیابی منافع خود در این رابطه ،تحکیم و تقویت آن را دنبال خواهد کرد.
با توجه به کلیت بررسیها ،بریتانیا اسرائیل را پس از آمریکا ،یکی از متحگدین اصگلی
خود در جهان و خاورمیانه میداند؛ رویکردش در قبال تداوم و گسگترش همکگاریهگا بگا
اسرائیل نیز بیشتر عملگرایانه بوده است .هر دو حزب اصگلی بریتانیگا از حامیگان اصگلی
اسرائیل هستند و در چند سال اخیر ،دولت محافظهکار بریتانیگا علگیررگم مخالفگتهگای
گستردهی داخلی (بهوی ه از طرف حزب کارگر و رهبر آن ،جرمی کوربین) ،با ارزیابیهگای
وی ه و بهره گیری از الگوی بازیگر خردمند و تاکیگد بگر سگودمندیهگای ویگ ه در مقابگل
هزینه های آن ،این رابطه را ادامه داده و تقویت خواهد کرد .فارغ از نگاه احزاب ،البیها و
رسانه های وابسته به اسرائیل نیز نقش مهمی در حمایت بیقیدوشرط بریتانیگا از اسگرائیل
خواهند داشت.
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ازآنجایی که برگزاری رفراندوم برگزیگت در بریتانیگا همزمگان بگا گسگترش فیالیگت و
قدرتیابی گروهک های تروریستی ،تداوم ناآرامیهگای خاورمیانگه (بگه ویگ ه در سگوریه و
عراق) و نگرانیهای اسرائیل از حاکمشدن افراطیهگا بگر سگرزمین سگوریه بگود ،بریتانیگا
کماکان حفاظت از موجودیت و امنیت اسرائیل و کمک به ارتقای نفوا راهبردی تلآویو در
منطقه را بهعنوان یکی از سیاستهای اصولی خود در خاورمیانگه مگدنظر قگرار داده و بگر
تداوم روابط دو کشور تاکید خواهد نمود .تداوم این رابطه در دورهی پسگابرگزیت نگهتنهگا
بهنفع بریتانیاست ،بلکه منافع وی ه ای نیز بگرای اسگرائیل دربگر خواهگد داشگت و از نگگاه
بریتانیاییها باعز ایجاد نظم و ثبات منطقهای در خاورمیانه خواهد شد.
دولت ترزا می عالقهی فراوانی به تداوم رابطهی نزدیک خود با اسرائیل داشت و آن را
به نفع دو کشور میدانست و همانند اسرائیل با دیدهی تهدید به ایران و گروههای مقاومت
در سراسر خاورمیانه  -بهوی ه در همسایگی اسرائیل  -مینگریست .او مایل نبود که ایران
به قدرت رالب و مسلط خاورمیانه و یا در همسایگی اسرائیل تبدیل شود .مگی در نشسگت
سالیانه دوستان محافظهکار اسرائیل در لندن در روز دوشنبه  32دسامبر  2134با اشاره بگه
اهمیت بیانیهی بالفور گفت :این بیانیه نشانگر تیهد بریتانیا در ایجاد موطن برای یهودیان
است .همچنین با تحریم خرید کاالهای شهرکنشینان یهودی که مورد حمایگت اتحادیگه
اروپا قرار داشت مخالفت کرد و گفت :جنبش بایکوت ،سرمایهبرداری و تحگریم اسگرائیل،
کار نادرست و ریرقابل قبولی است و این دولت به رهبری حزب محافظهکار ،بگا آنهگایی
که به آن میپیوندند ،هیچ تیاملی ندارد .وی همچنین اظهار کگرد :دولگت اسگرائیل نقگش
مهمی در آیندهی تحوالت بریتانیا خواهد داشت؛ من بر ایگن بگاور هسگتم کگه اسگرائیل و
بریتانیا منافع مشترک و اشتراکات زیادی باهم دارنگد ( .)May,2016پگس از ایگن بگود کگه
دیدارهای متیددی بین دو کشگور بیگد از ژوئگن  2134صگورت پگذیرفت .سگفر شگاهزاده
"ویلیام" به اسرائیل ،به عنوان اولین دیدار رسمی یک عضو خگانوادهی سگلطنتی بریتانیگا،
نمادی از روابط نزدیک و تقویت روابط بین لندن – تلآویو بهشمار مگیرود کگه زمینگهی
مناسبی را برای برگزاری نشستهای اقترادی و اعزام هیئتهای تجاری دو طرف فراهم
آورد .بدینترتیب ،یک هیئت تجاری بریتانیایی متشکل از  15مدیر کسبوکگار در نگوامبر
 2137با هدف ارزیابی فرصتهای تجاری ،سرمایهگذاری و بحز در خروص راهکارهای
مقابله با مشکالت احتمالی خروا بریتانیا از اتحادیه اروپا در اسرائیل گردهم آمدند و با هم
رایزنی کردند.

روابط نزدیک بریتانیا و اسرائیل پس از برگزاری رفراندوم در مجگامع بگینالمللگی نیگز
منیکس شده است ،بهگونهایکه "بوریس جانسون" وزیر خارجهی وقت بریتانیا در نشست
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواسگت اصگالحاتی را در بیانیگهی آن شگورا در
رابطه با اسرائیل مطره کرد و ترمیمات آن شورا را نامتناسب با جایگاه اسرائیل و ضربه به
صلح خواند و تهدید کرد علیه قطعنامههای ضد اسگرائیلی ریی خواهگد داد .بگدینترتیگب،
شواهد بیانگر آن هستند که بریتانیا در دورهی پسابرگزیت کمتر دردرهی حقوق بشری و
دموکراتیک خواهد داشت و سیاست خود را در قبال اسرائیل متمرکز بر ادامهی فیالیتهای
سابق خواهد نمود .با توجه به پیشینهی تاریخی دو کشور انتظار میرود لندن و تلآویو در
دورهی پسابرگزیت عالوهبر روابگط نظگامی ،اقترگادی ،صگنیتی و  ...در تیگداد کثیگری از
مولفههای مشترک ،از جمله مقابله با تروریسم ،مقابله بانفوا ایران ،مقابلگه بگا گگروههگای
مقاومت ،ثبات منطقهای و  ...دارای یکچشمانداز مشترک باشند.
امروزه بریتانیا و آمریکا در یک مدار دوستی و اتحاد قرار دارند و همسویی و همکگاری
آنان با اسرائیل این روابط و نزدیکی را تداوم و گستردهتر نموده است .ازآنجاییکه یکی از
نقاط اشتراک رابطهی وی هی دو کشور بریتانیا و ایاالتمتحده در خاورمیانه ،تاکید بر تداوم
رابطه با اسرائیل است و تلآویگو را بگهعنگوان یکگی از متحگدین و هگمپیمانگان اصگلی و
استرات یک خود در دهههای گذشته و حال بهشمار میآورند ،بارها در مجگامع بگینالمللگی
علیه اقدامات مخالف اسرائیل موضع گرفتهاند و به تیداد زیادی از قطعنامههگای سگازمان
ملل علیه اسرائیل ریی منفی دادهاند .هدف واحد هر دو کشور ،حفظ امنیت و بقگای رژیگم
صهیونیستی است ،بنابراین به همکاری یکدیگر در این زمینه نیاز دارند .درواقگع لنگدن و
واشنگتن تالش دارند تا از طریق نفوا خود در خاورمیانه به سگه امگر مهگم دسگت یابنگد:
نخست ،نزدیک ترکردن اسرائیل بگه کشگورهای عربگی و نمایانگدن آن بگهعنگوان بگازیگر
تیاملکننده با اعراب؛ دوم ،تاکید بر روابط استرات یک با اسگرائیل ،بگهویگ ه تیامگل مثبگت
نسبت به دردرهها و نگرانی هگای اسگرائیل در قبگال ایگران؛ سگوم ،فرسگتادن پیگامی بگه
کشورهای خاورمیانه که لندن ،واشنگتن و تلآویو حرف اول را در منطقگه خواهنگد زد و از
نظر لندن و واشنگتن ،هرگونه مقابلهای با اسرائیل مقابله با آنان محسوب خواهد شد.
اگرچه حمایت بریتانیا از اسرائیل همانند گذشته عمالً سیاست خارجی آن کشگور را در
مقابل اعراب و مسلمانان خاورمیانه قرار خواهد داد ،اما بریتانیگا تگالش دارد تگا از طریگق

سیاست خاورمیانهای بریتانیا در دورهی پسابرگزیت...

 .3.3.2همسویی بیشتر با ایاالت متحدهی آمریکا
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ترویج و گسترش رابطهی خود با اسرائیل ،روابط وی هی خود با آمریکا را حفظ کگرده و در
جهت حفظ امنیت اسرائیل در دورهی پسابرگزیت گام بگردارد .حتگی بریتانیگا آنگونگه بگه
موضوع میاندیشد که بتواند در خروص بیضی از موضوعات اسرائیل ،بهعنوان پلگی بگین
ایاالت متحده و اسرائیل عمل کند و از طریق همسویی بیشتر با ایاالت متحدهی آمریکا
بتوانند جایگاه خود را در خاورمیانه حفظ کنند و یا در صورت خروا آمریکگا از خاورمیانگه،
تنها کشوری باشند که از طریق حمایت و پشتیبانی واشنگتن موقییگت خگود را تحکگیم و
توسیه دهد .بدون شک ،حفظ یک اسرائیل قوی در خاورمیانه ،منافع امنیت ملی دو کشور
را در منطقه تقویت خواهد کرد.
 .3.3.1حمایت از سیاستهای اسرائیل در رابطه با فلسطین
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تجدیدنظر در سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوران پسابرگزیت کگه قگبالً بگا ایگدهی
تشکیل دو دولت در فلسطین همراه بود ،هم اکنون به تقویت روابط و مناسگبات دو طگرف
بدون تاکید جدی بر تشکیل دو دولت تقدم پیدا کرده است؛ زیرا نگگرشهگا و تهدیگدهای
سابق اعراب بهوی ه عربستان به عنوان کشوری که ادعای زعامت مذهبی جهان اسگالم را
دارد ،فروکش کرده و بهنظر میرسد مذاکرات پشت پردهای بگین عربسگتان و اسگرائیل از
طریق بریتانیا و ایاالت متحدهی آمریکا صورت گرفته است؛ عدم اتخگاا مواضگع قگاطع و
صریح در رابطه با انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقد و بیتفاوتی نسگبت بگه تاکیگد بگر
میاملهی قرن توسط ایاالت متحده ،دلیلی گویا بر این واقییت هست .مالقات نتانیگاهو بگا
سران عمان نمونهی آشکار دیگری بر فروکشکردن ناسیونالیسم عربی است .بدینترتیب
بریتانیا در راستای دستیابی به منافع خود و با هدف حفگظ رابطگه بگا اسگرائیل و اعگراب،
درگیرشدن بیش از این را در موضوع فلسطین و اسرائیل بهصاله نمیداند و به این نتیجه
رسگگیده اسگگت کگگه در دورهی پسگگابرگزیت وجگگود یگگک اسگگرائیل قگگوی حگگائز اهمیگگت
بیشتری است.
 .3.3.3مقابله با ظهور قدرتهای ضد بریتانیا
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تغییر استرات ی آمریکا در رابطه با خگروا از خاورمیانگه و ایجگاد فرصگتی ویگ ه بگرای
بریتانیا در جهت بازگشت به این منطقه ،لندن را در وضییتی قرار داده اسگت تگا از قگدرت
نفوا و یا تشکیل رژیمها و دولتهای ریرهمسو با خود در خاورمیانه جلوگیری کند؛ بریتانیا
در این خروص همکاری با اسرائیل را بهعنوان یکی از نیازهای وی ه خود برخواهد شمرد.
با توجه به اهمیت فوقالیادهی خاورمیانه بهلحاظ استرات یک ،انرژی ،اقترگاد و امنیگت در

سیاست خارجی بریتانیا در دورهی پسابرگزیت ،با پیدایی و قدرتگیگری قگدرتهگای ضگد
بریتانیا و اسرائیل  -و ازهمهمهمتر  -بر ابهام جریان انرژی و روابط خود با اسرائیل خواهد
افزود و تاثیرات منفی بر اقتراد لندن برجای خواهد گذاشت؛ بهوی ه اگر چنین قدرتهایی
بخواهند از نفت بهعنوان سالحی علیه آن کشور استفاده کنند.
 .3.3.3مقابله با گروههای مقاومت
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گروههای مقاومت شامل قویترین بازیگران ریردولتی عرب ،از جمله حزباهلل لبنان و
برخی گروههای فلسطینی موسوم به جبههی ضد اسرائیلی -ضگدآمریکایی در همسگایگی
اسرائیل هستند که از مخالفین اصلی اسرائیل ،سیاستهای رگرب و سیاسگت رژیگمهگای
محافظهکار عربی در منطقه بهشمار میروند .اسرائیل و کشورهای عربی همواره از گروهها
و جریان های مقاومت ،که آنهگا را وابسگته و تحگت حمایگت جمهگوری اسگالمی ایگران
میدانند ،نگران هستند؛ زیرا بهواسطهی آنها ایران را بهعنوان رقیب اصلی خود در منطقه
برمیشمارند .با توجه به اقدامات موفق حزباهلل ،دولت بریتانیا که در عرصهی عملیگاتی و
میدانی علیه گروههای مقاومت به موفقیتی دست نیافته است ،در عرصگهی سیاسگی و در
اقدامی یک جانبه ترمیم به محدودکردن حزباهلل گرفت و همزمان با تالشهای آمریکگا
برای تشدید فشار به این گروه" ،ساجد جاوید" وزیگر کشگور بریتانیگا در  25فوریگه 2133
گفت :دولت این کشور کلیت حزب اهلل را در فهرست گروه های تروریستی قگرار مگی دهگد،
حزب اهلل به تالش برای بی ثباتکردن وضییت شکنندهی خاورمیانه ادامگه مگی دهگد و مگا
دیگر نمیتوانیم میان شاخهی نظامی آنکه پیشازاین تحریم شگده و حگزب سیاسگی آن،
تمایز قائل شویم؛ بههمینجهگت مگن ترگمیم گرفتگه ام کگه کگل گگروه را تحگریم کگنم
( .)Holden,2019این ترمیم با استقبال رسانههای صهیونیستی مواجه شد.
بهطورکلی ،بریتانیا و متحدان منطقهای آن کشگور بگانفوا روبگهرشگد ایگران از طریگق
گروههای مقاومت در خاورمیانه و بهوی ه حزباهلل در همسایگی اسرائیل مخگالف هسگتند؛
بههمین دلیل نیز رویکردهای مشابه و تندی را در مقابل ایران در پیشگرفتگهانگد .بریتانیگا
تالش خواهد کرد تا در دورهی پسابرگزیت بهدنبال حذف و یا تضییف گروههای مقاومگت
از طریق کشورهای عربی منطقه و یا تحریمهای بینالمللی بهواسطهی ایاالت متحگدهی
آمریکا و سایر کشورهای رربی باشد تا از این طریق قدرت ایران را در منطقه و بهوی ه در
همسایگی دو متحد اصلی خود (اسرائیل و عربستان سیودی) محدود سازد.
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 .4.2سناریوهای محتمل

سناریوهای محتمل سگناریوهایی هسگتند کگه از احتمگال وقگوع زیگادی برخوردارنگد ،امگا
خوشایندی آنها برای بریتانیا بهاندازهی سناریوهای مطلوب نیست .در ادامه بگه برخگی از
این سناریوها میپردازیم:
 .3.2.3سیاست بیطرفی بریتانیا در قبال اسرائیل
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در این سناریو فرض بر این است که روابط دو طرف در مسیر سیاست بیطرفی پیش
خواهد رفت ،زیرا بریتانیا تمایل چندانی به تقویت رابطه با اسرائیل نخواهد داشگت و تمگام
تالش های لندن با توجه به موقییت آن کشور در خاورمیانه ،تنها در جهت ادامه و تقویگت
رابطهی با اعراب بهکار گرفته خواهد شد .دولت محافظهکار بریتانیا بر حفظ ارتباطات خود
با رژیم های موجود و یا بازیگرانی که احتماالً به قدرت میرسگند ،تاکیگد کگرده و درصگدد
خواهد بود خواسته های آنان را برآورده سازد و از مقابله با آنگان اجتنگاب کنگد .احتمگاالً از
مهمترین خواسته های آنان موافقت و همراهی با مواضع اعراب در خروص درگیریهگای
فلسطین خواهد بود .بدینترتیب بریتانیا خواهد کوشید از طریق سازمانهای بینالمللگی و
متقاعدنمودن ایاالت متحدهی آمریکا از حل موضوع فلسطین – اسگرائیل بگا تشگکیل دو
دولت حمایت کند .درصورت موفقیت این طره و حل موضوع فلسطین – اسگرائیل بگرگ
برنده ای برای بریتانیا رقم خواهد خورد و باعز تقویت نفوا آن کشور در منطقگه و اعمگال
سیاست بیطرفی نسبت به اسرائیل خواهد شد.
 .3.2.2انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی

با تضییف روابط اسرائیل-بریتانیا و کمترشدن میامالت تجاری بین دو طرف ،بریتانیگا
درصدد گسترش حوزه ی نفگوا خگود در بازارهگای جدیگد برخواهگد آمگد .در ایگن شگرایط
کشورهای عرب بهویگ ه عربسگتان از بهتگرین شگرکای تجگاری و خریگداران تسگلیحاتی
خاورمیانه محسوب خواهند شد و تا حدودی خواهند توانسگت شگکاف اقترگادی ناشگی از
برگزیت را پر کنند .گرچه فروش تسلیحات بریتانیایی از سالها پیش ،بازارهای مناسبی در
خاورمیانه پیدا کرده ،اما با برگزاری رفراندوم برگزیت ،سفرهای مقامگات بریتانیگایی بگرای
عقد قراردادهای فروش اسلحه به خلگیجفگار افگزایش یافتگه اسگت .عگالوهبگر فگروش
تسلیحات ،بازگشت مجدد نیروی دریایی و نظامی بریتانیا به منامه پس از سالها ریبت در
سال  2134و همچنین ساخت پایگاهی در بندر مینا سگلمان بحگرین ،دلیگل محکمگی بگر
سرمایه گذاری نظامی بریتانیا در این منطقه است .بدینترتیب ،سگرمایهگگذاری بریتانیگا در

مناطق اعراب خاورمیانه و تقویت سیاسی و اقترادی این مناطق نگهتنهگا تهدیگدی بگرای
اسرائیل بهشمار خواهند رفت ،بلکه کل منطقه را تحتتاثیر قرار خواهد داد.
 .3.2.1نزدیکی روابط اسرائیل و روسیه
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پس از استقالل اسرائیل ،دو کشور بریتانیا و ایاالت متحدهی آمریکا از روابگط پنهگانی
اسرائیل با روسیه و تقویت کمونیسم نگران بودند .هرچنگد در مقگاطع مختلفگی ارتباطگات
آشکاری باهم داشتند ،اما با ورود به دههی  3331و شروع روابط روسیه و اسرائیل ،جهگان
در همان سال های ابتدایی شاهد رشد قابگل توجگه همکگاریهگای اسگرائیل و روسگیه در
زمینههای اقترادی ،فرهنگی و دیپلماتیک بود .ازآنجاییکه امروزه تروریسم نگرانی جدی
تلآویو و مسکو قلمداد میشود ،تامین امنیت از مهمترین همکگاریهگا و دالیگل ویگ هی
نزدیکی دو طرف است.
تاثیر نقش روبهرشد روسیه در روندهای سیاسگی ،اقترگادی و اسگترات یک در سراسگر
جهان و بهوی ه خاورمیانه ،پس از انقالبهای عربی بهعنوان عوامل موثر بر نفوا آن کشور
در منطقه مورد توجه اسرائیل قرار گرفت .اسرائیل بهدلیگل نگرانگی از حضگور اسگترات یک
ایران در منطقه ،بهوی ه با شروع ناآرامی ها در سوریه و نقش مستقیم و حضور مستشگاری
ایران در آن کشور ،از همگان ابتگدا نگرانگی خگود را بگهنمگایش گذاشگت؛ امگا روسگیه بگا
دنبالنمود ن سیاست عدم تاثیرگذاری ایران بر سیاستهای سوریه ،نیاز به حضور ایگران و
حزباهلل برای تامین ثبات و امنیت در سوریه را پررنگ جلوه میداد .توافقنامهی برجام در
سال  2135به علنیشدن مخالفتها و نگرانی های شگدید اسگرائیل انجامیگد؛ بنگابراین در
اولین اقدام ترمیم گرفت تا در این خروص روسیه را تحت فشار قرار دهگد ،نگه ایگاالت
متحده ( )Gross,2017و بریتانیا را؛ زیرا دولت اوباما در مقایسه با سایر دولگتهگای آمریکگا
نظرات متفاوتی نسبت به موضوع هستهای ایران داشت.
بدون شک ،حداقل از پنج سال پیش رابطهی روسیه و اسرائیل وارد مرحلهی ویگ های
شده است و در همهی عرصهها ادامه دارد .دستیابی به موفقیت در روابط دوجانبه با تغییر
فرایندهای خاورمیانه و همچنین تغییر منافع ملی آمریکا در خاورمیانه شکل گرفت .روسیه
از ایدئولوژی اسرائیل حمایت میکند؛ زیرا به حفظ رابطهی پایگدار و دوسگتانه بگا جمییگت
روسی زبان اسرائیل نیاز دارد .طی یکی دو سال گذشته ،اسرائیل حمالت هوایی متیددی را
علیه بیضی از تاسیسات نظامی سوریه شروع کرده است که روسیه علیررم کنترل فضای
هوایی سوریه ،اقدام خاصی در این خروص انجام نداده است .گرچه باهدفقرارگرفتن یک
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هواپیمای نظامی روسیه و کشتهشدن  35نفگر روسگی توسگط اسگرائیل ،کگرملین بگا ایگن
برداشت که این یک حملهی برنامهریزیشده از سگوی آمریکاسگت ،بگا ارسگال سگامانهی
ا  300به آن پاسخ داد ،اما تاثیر چندانی بر رابطهی دو کشور نداشت .همچنین با شگروع
هماهنگی های استرات یک اسرائیل و آمریکا در سوریه ،مسکو نارضایتی خود را نشگان داد؛
اما بااینوجود اسرائیل و روسیه در سوریه هماهنگیهای خگود را در ایگن خرگوص ادامگه
دادهاند .بهطورکلی ،درگیریهای کوتاهمدت روسیه ،جبههی جنگ را از اسرائیل دور کگرده
است .با شکست داعش ،ظهور روسگیه بگهعنگوان حگامی اسگد و اعگالم خگروا نیروهگای
آمریکایی از سوریه بر سیاست های اتحاد روسیه ،ایران ،آمریکا و اسرائیل در رابطه با ایگن
کشور تاثیرگذار بود .بدینترتیب ،اسرائیل با هدف مقابله با هرگونه خطر احتمگالی درصگدد
تقویت روابط خود در جنوب سوریه با روسیه بود .بدون شک ،توسگیهی روابگط روسگیه بگا
اسرائیل در راستای منافع تلآویو است و با حجم عظیم بازار روسیه در کنار تکنولوژیهای
پیشرفتهی اسرائیل فرصتهای زیادی را برای حرکت مشترک بهسوی رفاه و امنیت ایجاد
میکند (.)Peres,1993
بر ایگن اسگا مگیتگوان گفگت ،افگزایش همکگاریهگای بگین اسگرائیل و روسگیه و
نزدیکی بیش از پیش بریتانیا به اعراب خاورمیانه ،به دوریجستن اسرائیل از بریتانیا منجر
خواهد شد.
 .3.2.3تداوم حمایت از توافق هستهای با ایران

بریتانیا در طی سال های گذشته همواره از طریق گروه  5+3بهدنبگال دسگتیگابی بگه
توافقنامه ای باهدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسالمی ایران بگه سگاله هسگتهای
بوده است .با توافقنامهی برجام در سال  ،2135نگرانیهای تلآویگو در رابطگه بگا ایگران
بیشتر شد و تالش کرد تا از طریق رایزنی و نفوا بر اعضای  5+3گگامهگایی اساسگی در
خروص لغو برجام بردارد .گرچه اسرائیل موفق شد با تاثیرگذاری بر ترامپ خروا اولیگهی
آمریکا را عملی سازد ،اما بهنظر نمی رسد در رابطه با بریتانیا به چنین توفیقی دست یافتگه
باشد؛ زیرا بریتانیا و بهوی ه حزب کارگر بر این باور است که موضوع هستهای ایگران حگل
شده و تحت نظر آژانس بینالمللی انرژی هستهای فیالیت میکند و این اتفاق یقیناً سگهم
مهمی در صلح و ثبات منطقهای خواهد داشت .آنچه امروزه برای بریتانیاییها مهم است،
حل مسالهی فلسطین است.
بااینوجود و خارا از حلشدن این موضوع ،تفاوتهای گستردهای در میان تگلآویگو و

لندن وجود خواهد داشت؛ زیرا نگرانی های اصلی اسرائیل تهدیدهای ایران خواهد بود و نه
درگیری با فلسطینیها .در طرف مقابل ،گرچه بریتانیاییها برنامهی هسگتهای و موشگکی
جمهوری اسالمی ایران را چالش بزرگی برای جامیهی جهانی میبینند ،اما آن را تهدیدی
برای جامیهی خود بهشمار نمیآورند.
 .4.3سناریوی ممکن

این دسته از سناریوها در مقایسه بگا دو نگوع سگناریوی قبلگی از احتمگال وقگوع کگمتگری
برخوردار هستند و شامل موارد زیر میشوند:
 .3.1.3تشدید منازعهی بین اسرائیل و بریتانیا

سیاست خاورمیانهای بریتانیا در دورهی پسابرگزیت...

بسیاری از ناظران بر این باورند که با نزدیکشدن بریتانیا به اعگراب (بگهویگ ه اعگراب
خلیج فار ) و تقویت روابط اقترادی ،سیاسی امنیتی با آنگان ،اختالفگات عمیقگی میگان
بریتانیا و اسرائیل بهوقوع خواهد پیوست و در همان سالهای ابتدایی اثرات خود را نشگان
خواهد داد .دو طرف با تغییر مسیر از راهبرد همکاری به رقابگت منطقگهای روی خواهنگد
آورد؛ زیرا شراکت و همکاری با مجموعه ای از کشورها در مقایسه با تنها یک کشور ،هگم
بهلحاظ اقترادی و هم بهلحاظ سیاسی از جایگاه باالتری برخوردار خواهد بگود .بنگابراین
هرگونه توافقی با هر یک از کشورهای عربی خاورمیانه باعز نزدیکی بیشتر اعگراب بگه
بریتانیا و منزویشدن اسرائیل در منطقه خواهد شد .عالوهبراین ،توافق بریتانیا بگا اعگراب،
فشار برای خروا از مناطق اشغالی و توقف شگهرکسگازی در فلسگطین را درپگی خواهگد
داشت و روابط دو کشور را در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد.
ازآنجاییکه دو کشور رقابتهای گسگتردهای را باهگدف افگزایش منگافع منطقگهای و
شکلدهی به هندسهی قدرت و ترسیم مرزهای موازنهی منطقگهای در خاورمیانگه شگکل
خواهند داد ،مسلماً این امر زمانی نتیجه خواهد داد که به بازیگران منطقهای و فرامنطقهای
گره بخورد .روابط گستردهی بریتانیا با کشورهای عگربنشگین حاشگیهی خلگیج فگار و
حضور ترزا می در نشست شورای همکاری خلیج فار پس از برگزاری رفرانگدوم خگروا
بریتانیا از اتحادیه اروپا ،بهمینای همراهی و همکاری با کشورهای خلیج فار اسگت کگه
توانایی رقابت با حضور اسرائیل در منطقه را دارند .عالوهبراین ،افزایش گگروههگای مگورد
حمایت عربستان در سوریه ،فلسطین و  ...امکان ارتقای موقییت بریتانیگا را در مقابلگه بگا
اسرائیل در منطقه افزایش خواهند داد.
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بریتانیا در تالش است برای حل مشکالت خاورمیانه ،پس از انیقاد توافقنامهی برجام،
مسالهی اعراب – اسرائیل را نیز به سرانجام برساند؛ اما تفاوتهای گسترده و میناداری در
خروص درک تهدیدات ،بین بریتانیا و اعراب وجود دارد؛ زیرا نگرانیهای اصلی اسرائیل و
اعراب به قدرت و تهدیدهای ناشی از جمهوری اسالمی ایران برمگیگگردد ،نگه درگیگری
اسرائیل با فلسطینیها .در طرف مقابگل نیگز ،اگرچگه بریتانیگاییهگا برنامگهی هسگتهای و
موشکی جمهوری اسالمی ایران را چالش بزرگی برای جامیهی جهانی میبینند ،اما آن را
تهدیدی جدی برای کشور خود بهشمار نمیآورنگد .ایگن احتمگال وجگود دارد کگه بریتانیگا
بهاندازهی اسرائیل و اعراب از دستیابی ایران به سیستم موشکی پیشرفته نگگران نباشگد؛
زیرا موشک های ایران به بریتانیا نخواهند رسید و توانایی نابودی لندن را نخواهند داشگت.
بدینترتیب ،برداشتهای دو طرف از ساله هستهای و موشگکهگای جمهگوری اسگالمی
ایران کامالً متفاوت است .بهعبارتی دیگر ،درست اسگت کگه پیشگرفت ایگران در زمینگهی
موشک و تسلیحات نظامی پیشرفته تهدیدی جدی برای شرکای بریتانیا در منطقه بهشمار
می رود ،اما نگرانی های جدیای برای بریتانیا ایجاد نمیکنگد .بنگابراین درصگورت خگروا
امریکا از خاورمیانه ،اسرائیل و اعراب مجبور به تحمل تواناییهای موشکی ایران خواهنگد
بود و بدون پشتوانهی بریتانیا نخواهند توانست ایران را مورد تهدید قرار دهند.
نتیجهگیری

رابطهی اسرائیل و بریتانیا بهعلت گرهخوردن به حوزههای مشترک ،از چشمانداز بگهظگاهر
خلل ناپذیری برخوردار بوده است؛ لذا باوجود اختالفات جزئی دو کشگور در ابتگدای جنگگ
جهانی دوم ،همکاریهای ضمنی بین آنها ادامه یافت و با گسگتردهشگدن حمایگتهگای
نظامی و اقترادی بریتانیا این رابطه بیشتر مورد توجه قرار گرفت .تنها چند مگاه پگس از
اعالم استقالل اسرائیل روابط دو کشور به مرحلهی جدی و دیپلماتیک وارد شد و بریتانیگا
پس از ایاالت متحده به یکی از متحدان اصلی اسرائیل تبدیل گردید .این رابطه ،نگهتنهگا
بهدلیل عوامل داخلی از جمله البی و رسانههای اسرائیلی مستقر در بریتانیا ،بلکه بگهدلیگل
عوامل خارجی و منافع دو کشور در خاورمیانه تا به امروز تداوم داشته است.
برگزاری رفراندوم خروا بریتانیا از اتحادیهی اروپا و عگدم قطییگتهگای ناشگی از آن
موضوع بررسی این پ وهش قرار گرفت و نتایج حاصله از آن نشان داد که وقوع سناریوی

سیاست خاورمیانهای بریتانیا در دورهی پسابرگزیت...

مطلوب با تاکید بر تقویت و تداوم رابطهی بین بریتانیا و اسرائیل در مقایسه با دو سناریوی
محتمل و ممکن از خوشایندی بیشتری برای بریتانیگا برخگوردار اسگت .یافتگههگا نشگان
میدهند که بریتانیا به عنوان شریکی بهتر از قبل در کنار اسرائیل باقی خواهد ماند و بییگد
بهنظر می رسد برگزیت بتواند بر روابط دو طرف تاثیر منفی برجگای بگگذارد؛ زیگرا بریتانیگا
درصدد است تا از طریق تداوم ارتباط با اسرائیل در راسگتای اهگداف اسگترات یک خگود در
خاورمیانه ،ضمن حفظ رابطه با اسرائیل ،تلآویو را به عدم همراهی با حکومتهای مخالف
بریتانیا تشویق کند و حتیاالمکان با دولگتهگای متحگد بریتانیگا در خاورمیانگه در دورهی
پسابرگزیت همکاری داشته باشد .عالوهبراین ،روابط اقترادی ،امنیتی و سیاسی خود را با
اسرائیل ادامه خواهد داد و از موقییتهای اقترادی آن بهره خواهگد گرفگت تگا از طریگق
اسرائیل از نفوا کشورهای رقیب در خاورمیانه جلوگیری کند .بگرایناسگا بریتانیگا بگرای
کاهش روابط خود با اسرائیل برنامه و یا ترگمیم خاصگی نگدارد؛ زیگرا بریتانیگا در دورهی
پسابرگزیت این آمادگی را ندارد که بدون همکاری با اسگرائیل در راسگتای سیاسگتهگای
جهانی خود گام بردارد .ازسویدیگر ،بریتانیا بهلحاظ قدرت سخت و نرم خود همواره یکی
از قدرت های مهم و تاثیرگذار در عرصهی بین الملل خواهگد بگود و بگا عضگویت خگود در
شورای امنیت ،گروه  ،7گروه  21و نقش کلیدی در ناتو مگیتوانگد بگهصگورت مسگتقیم و
ریرمستقیم از اسرائیل حمایت کند.
عالوهبراین ،بریتانیا درصدد خواهد بود تا از طریق تیمیق رابطه بگا اسگرائیل در جهگت
مهار قدرت ایران در خاورمیانه عمل نموده و عمالً موازنهی منطقهای را در جهگت مقابلگه
با جمهوری اسالمی ایران تشدید کنند .زیرا بریتانیا اسرائیل را در منطقه بهعنگوان قگدرتی
میبیند که توانایی تاثیرگگذاری بگر رونگدهای اسگترات یک خاورمیانگه را دارد و مگیتوانگد
بهعنوان عاملی جهت جلوگیری از نفوا بیشتر ایران اقدام کند .بگهطگورخالصگه ،شگواهد
بیانگر آن هستند که باوجود اختالفنظرهگای دو طگرف در خرگوص خاورمیانگه ،خگروا
بریتانیا نهتنها به تضییف همگرایی بریتانیا و اسرائیل منجر نخواهد شد ،بلکه تقویت روابط
دو طرف را درپی خواهد داشت.
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(چاپ دوم) .تهران :موس ی مطالعات بینالمللی ا:رژی.
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 موسویفر ،ر .)0934( .روابط ایران و آمریکیا ،م یهلیی اسیرا یل .سیاست( .دا:شیکده حقیوو و علیوم
سیاسی) ،دوره  ،41شماره  ،2ص.431-404
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