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 چکیده

 عربی متحده اتامار و ستیصهیونی رژیم میان صلح موضوع به توانمی مختلفی منظرهای از
 فهم   و دهدمی رُخ گفتمان یا زبان در ماجرا از بخشی ،گفتمان انتقادی تحلیل منظر از. نگریست

 یرغ واقعیت یزن ماجرا از دیگری بخش و است «گفتمان در قدرت  » تحلیل و بررسی مستلزم آنْ
 «گفتمان پشت  قدرت » هایهمؤلف و ابعاد بررسی ،آنْ فهم  برای و گیردمی دربر را یگفتمان

 پژوهش، این در. گیردمی صورت اجتماعی کنش یا تبیین سطح در ایبررسی چنین است؛ ضروری
 هشد بررسی «صلح ن گفتما» پیشبرد در صهیونیستی رژیم گفتمانی پشت  قدرت   ابعاد و هامؤلفه
 در آمریکا خارجۀاست یس و یهود هایالبی برعالوه که دهندمی نشان پژوهش هاییافته. است
 هاابستگیو این از بخشی که) اسرائیلی تولیدات و هافناوری به امارات وابستگی خاورمیانه، منطقۀ

 هایشرکت همچنین و دولتی هایشرکت ،(است اسرائیل و آمریکا هراسی ایران پروژۀ محصول
 رژیم گفتمانی پشت   هایقدرت ترینمهم از یکی به را اسرائیلی خصوصی ظاهربه پیشرفتۀ

 اخیر سالیان طی در امارات که طوریبه کرده، بدل صلح گفتمان   پیشبرد در صهیونیستی
 و جاسوسی سایبری، نظامی، نظیر مختلفی هایزمینه در را متعددی همکاری قراردادهای
 .  ستا کرده منعقد هاآن با غذایی و آبی امنیت کشاورزی، بهداشتی، اطالعاتی،
 یستی،صهیون رژیم ،(مآبراها) ابراهیم پیمان اجتماعی، کنش گفتمان، پشت  قدرت   :هاهکلیدواژ
 .عربی متحده امارات
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 مقدمه
 نامهتوافق»حت عنوان تکه از آن عربی  رژیم صهیونیستی و امارات متحده صلح میان نامۀتوافق

در محل کاخ سفید             2020پتامبر س 15شود، در تاریخ نیز یاد می« (آبراهامصلح ابراهیم )
 ه سومیناردن ب امارات پس از مصر و ،این توافق اساس بربه امضا رسید.  -سی.دی واشینگتن-

ناختن رژیم ش رسمیت بهفارس بدل شد که با خلیج کشور عربی و نخستین کشور حاشیه
مارات یررسمی ا. هرچند روابط غسازی روابطش با این رژیم کرده استصهیونیستی، اقدام به عادی
ین روابط، م کردن اها قبل آغاز شده بود اما توافق مذکور با علنی اعالو رژیم صهیونیستی از سال

فی در عط ول  مهم و نقطۀتواند به سرآغاز  تحمی بخشی به رژیم صهیونیستیمشروعیت ضمن
 اعراب منطقه و رژیم صهیونیستی بدل شود.  رابطۀ
عربی  رژیم صهیونیستی و امارات متحده گی و چرایی برقراری صلح میانچگون خصوص در
توان به موضوع دیگر، از زوایای مختلفی می عبارتهای مختلفی را ارائه کرد. بهتوان تحلیلمی

گرایان، عها، واقسازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی نگریست. برای مثال، لیبرالعادی
کوشند با برجسته کردن نگرند و میکدام از منظری خاص به این رابطه می... هرانگارها و سازه

تواند جزئیات بیشتری را از این رابطه بیان عنوان تحلیلی که میبخشی از ماجرا، تحلیل خود را به
سزایی برای توضیح  هایی که از قابلیت تحلیلی بیکردکند، ارائه دهند. در این راستا یکی از رو

عربی برخوردار است،  رژیم صهیونیستی و امارات متحده روند صلح میان شدن ممکنی چگونگ
 است. 2نورمن فرکالف 1«تحلیل گفتمان  انتقادی »

ا از دو مارات رای و روند صلح میان رژیم صهیونیست ،از منظر تحلیل گفتمان انتقادی  فرکالفْ
ثبیت تار و ونگی استقرتحلیل چگ منظر نخست،از منظر مرتبط با یکدیگر باید تحلیل کرد. 

ر دقدرت  »با  تر،تعبیر دقیق با زبان یا بهدیگر،  عبارتنام گفتمان صلح است. بهگفتمانی به
 یم. واقعیت گفتمانی مواجه هست منزلۀ سازندۀبه« گفتمان

کارگیری گفتمانی فرکالف مستلزم به مبنای نظریه فهم و تحلیل قدرت  در گفتمان  صلح بر
نظر از قالب یک متن درآمده و متن  مورد ش خاصی است. در این روش ابتدا گفتمان دررو

این  واسطۀاین طریق، ردپای قدرت به شود تا ازشناختی توصیف میمنظرهای مختلف  زبان
شود که چگونه متن شناختی نمایان شود؛ سپس به تفسیر این موضوع پرداخته میتوصیفات زبان

های متنوع و گاهاً متناقضی تشکیل شده است )اثبات این نکته تون و گفتمانم مجموعۀمذکور از 

                                                           
1. Critical Discourse Analysis (CDA) 

2. Norman Fairclough 
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است(، در این مرحله نیز با تفسیر  2و بیناگفتمانیت 1ظاهر منسجم، درواقع یک بینامتنیتکه متن  به
 یم.هست کارسازی نوع دیگری از روابط قدرتمتن به دنبال آش

بر الف عالوهدیگر، فرکبیانغیرگفتمانی قرار دارد. بهمنظر دوم در ارتباط با واقعیت غیرزبانی یا 
ست. نیز ا انیگفتم غیررزبانی و واقعیت غی شود، قائل بهواقعیتی که توسط گفتمان برساخته می

دست گر نتایج بههای انتقادی قرار داد. در این منظر، تحلیلرئالیست توان در زمرۀرو، او را میازاین
های شناختی و کنشای که توصیفات زبانرا درون زمینه و فضای اجتماعیقبل  مرحلۀآمده از دو 

کند. در این یکوشند تا درون این زمینه و فضا مثمرثمر واقع شوند، تبیین مگفتمانی  متن می
شده است، مکنمای که متن در آن برای تولید کارکردی اجتماعی گر هرچه به زمینۀمرحله، تحلیل

تری کنندگی باالاصطالح آن را زیست کرده باشد، از قدرت تبیینو به باشدط بیشتری داشته تسل
 برخوردار خواهد بود.
البته از نظر فرکالف، زبان  3های بسیار مهم در منظر دوم )یعنی کنش اجتماعییکی از مؤلفه

توان به زبان تقلیل شود اما تمام کنش اجتماعی را نمینیز بخشی از کنش اجتماعی محسوب می
است.  4«پشت  گفتمان قدرت  »کند، موضوع ( که کمک فراوانی به درک این منظر میداد

ن رُخ طور که گفته شد، در تحلیل گفتمان  انتقادی تمام ماجرا درون زبان یا همان گفتماهمان
دهنده به یک گفتمان را در های مهمی از قدرت  شکلگر باید حوزهدهد بلکه تحلیلنمی

های قدرت»قالب  ای که درهای غیرگفتمانیجو کند؛ واقعیتوفتمانی جستهای غیرگواقعیت
رژیم صهیونیستی و  نقش بسیار مهمی در استقرار و تثبیت گفتمان صلح میان« پشت  گفتمانی
 قدرت  »کوشیم با محوریت این سؤال که اند. در این پژوهش میعربی ایفا کرده امارات متحده
یستی در پیشبرد گفتمان صلح با امارات متحده عربی چه نقشی را ایفا رژیم صهیون« پشت  گفتمان 

رژیم صهیونیستی  گفتمان صلح میان دهندهاز ابعاد غیرگفتمانی شکل کرده است؟ به بررسی برخی
عربی بپردازیم. شایان ذکر است جهت پاسخ به این سؤال، با مبنا قرار دادن   و امارات متحده

تحلیلی و از  –گیری از روش توصیفی و با بهره ان انتقادی فرکالفظری تحلیل گفتمچارچوب ن
اند، آوری شدهتحلیلی  معتبر جهانی جمع -های خبری دی که عمدتاً از پایگاهطریق مراجعه به اسنا

های پشت  گفتمانی  رژیم صهیونیستی در ترین قدرتیم که مهمهست دنبال اثبات این فرضیهبه
 آمریکا در منطقۀ خارجه سیاسترویکرد های یهود و بر البیعالوهپیشبرد گفتمان صلح، 

                                                           
1. Intertextuality  

2. Interdiscursivity 

3. Social Practice  

4. Power Behind Discourse 
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ند؛ هست اسرائیلی ظاهر خصوصی های نوپای بههای دولتی و همچنین شرکتشرکت خاورمیانه،
 های صنایع نظامی و دفاعی، توسعهشان در حوزهتوجهها با دستاوردهای قابلاین شرکت

ویژه مبارزه با ویروس کرونا(، علوم و ی  پزشکی )بهمحصوالت و صنایع کشاورزی، دیپلماس
 اند.تحقیقات، سایبری و هوش مصنوعی نقش مهمی را در استقرار و تثبیت گفتمان صلح ایفا کرده

 

 پژوهش مروری بر پیشینه -1
عموماً به موضوع صلح  میان رژیم صهیونیستی و اعراب  شده در این حوزهتحقیقات انجام

طور ها بپردازند. بهجی و ارزیابی موانع  صلح میان آنسنکوشند به امکانمدتاً میند و عاپرداخته
اند و تحریر درآمده حامیان رژیم صهیونیستی به رشتۀ کلی نوشتجات طرفدار صلح، از سوی

در  1رابینوویچ ایتامارند. برای مثال، و اسرائیل هست ان برداشتن موانع صلح میان فلسطینخواه
بینی به روند صلح ضمن خوش 2«ن برای صلح: اسرائیل و اعراب در پایان قرنجنگید»کتاب 

ای از منافع، روابط و انتظارات متقابل وقوع صلح میان اعراب و اسرائیل را معتقد است که شبکه
ممکن خواهد کرد. هرچند از نظر او برطرف شدن موانع و مشکالت بر سر راه صلح به زمان 

 بار شکست و داشتن صبر و استقامت روند صلح پس از هر نوویچ احیای دوبارۀز دارد. رابیزیادی نیا
حقوق  استاد مدرسه 3الن درشویتس (,1999Rabinovich) .کندزیاد در این راه را توصیه می

ستیز  توانمی باب صلح: چگونه کاوشی در»هاروارد و از حامیان رژیم صهیونیستی در کتاب 
شد؛  متمرکز صلح روند مشترک عناصر روی بر باید که است معتقد 4«کرد حل را اسرائیل -اعراب 

مذاکرات  در عین حال او .دارند توافق هاآن مورد در فلسطینیان هم و هااسرائیلی هم عناصری که
دهد و از کشور فلسطینی که دارای مناطقی کمپ دیوید را مبنایی برای توافق صلح قرار می

رسمیت شناخته شدن اسرائیل به درشویتساز نظر  کند.ت، دفاع میپراکنده و جدا از یکدیگر اس
عمومی، خلع صالح  های برجستهدانشگاهیان و شخصیت المللی،های بینتوسط سازمان

های عربی و یهودی موجبات المقدس به بخشطلبان فلسطینی و اسرائیلی و تقسیم بیتخشونت
 (Dershowitz, 2006) .تسریع روند صلح را فراهم خواهند کرد

                                                           
1. Itamar Rabinovich 

-96) یر سابق اسرائیل در ایاالت متحده( و سف1992-95صلح با سوریه ) رابینوویچ رئیس هیئت اسرائیلی در مذاکرات
 ( است.1993

2. Waging Peace: Israel and the Arabs at the End of the Century 

3. Alan Dershowitz 

4. The Case for Peace: How The Arab–Israeli Conflict Can Be Resolved 
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ها و موانع صلح میان رژیم صهیونیستی و کشورهای نیز با هدف بررسی امکان 1مارک تسلر
است. او  تحریر درآورده به رشته 2«در صلح با جهان عرب لیاسرائ» عربی کتابی را تحت عنوان

در  نهداند و در این خصوص معتقد است که امکان دستیابی طرفین به صلح را بسیار بعید می
صلح، باعث یافت. از نظر او اسراییل به صلح دست نخواهد  نیز مدتحتی در میان ،مدتکوتاه

نهایت این شکاف اجتماعی مهم را  شود و درها میافزایش مشکالت و تناقضات در دیگر زمینه
 (1380. )تسلر، گذاشتآفرین باقی خواهد همچون همیشه عمیق و بالقوه مشکل

ر المللی دو بینای در آن ضمن بررسی عملکرد بازیگران منطقهایی که هیکی دیگر از کتاب
شود،  ان ارائههای استراتژیکی مهمی نیز به جمهوری اسالمی ایرروند صلح، تالش شده تا توصیه

قد تاب معتکر این است. نویسنده د به قلم محمدباقر سلیمانی« بازیگران صلح خاورمیانه»کتاب 
 لح میانصراری ایران برای در امان ماندن از تهدیدات احتمالی برقاست که جمهوری اسالمی 

ا سوریه و تر کردن پیوند خود بعمیق»های زیر را مدنظر قرار دهد: اعرب و اسرائیل باید استراتژی
ها به زدایی در رابطه با کشورهای عرب منطقه و متقاعد کردن آنهای تنشلبنان، اجرای سیاست
ویژه به -روپاهایی چون روسیه، اد صلح، گسترش تحرکات دیپلماسی با قدرتناعادالنه بودن رون

ها در منظور جلب حمایت آنند و چین بهه -یل ارتباط سنتی با سوریه و لبنان دل فرانسه به
 «.عدم تعهد مخالفت با طرح صلح آمریکایی و جلب حمایت کشورهای اسالمی و جنبش

   (313: 1380)فریادرس، 
 واعراب  ها و ابعاد مختلف صلح میانباب ویژگی کتب فوق، مقاالت متعددی نیز در برعالوه

میانه و لح خاورانداز صچشم» در مقالۀ مثال، محمود دهقانی . برایاندرژیم صهیونیستی نوشته شده
( یل )کنستهای پارلمان اسرائکه پس از کسب اکثر کرسی« یل و فلسطینئتحوالت اخیر در اسرا

روی شیء میانهنوشته شده است، معتقد است که با توجه به م 2006کادیما در سال  توسط حزب
 وحل دو دولت هسرکوب و نابسامانی در نهایت را فلسطینی خسته از نیم قرن ۀجامعاین حزب، 

 .یرفتد پذباختری را خواهن ۀه و کرانتشکیل دولت مستقل فلسطینی در اراضی اشغالی غز
 (97: 1385)دهقانی، 

در روند صلح  لئینقش احزاب اسرا» مشترکی با عنوان در مقالۀ دی طوسی و علی آزادهم
 لئیاعراب و اسرا انیمانگاری معتقدند که سازه با مبنا قرار دادن نظریۀ« (2014-1993) انهیخاورم
 کیرا دشمن درجه  گریکدی داردیمرا وا  نیو انتظارات نسبتاً ثابت شکل گرفته که طرف هاتیهو

در قبال اعراب  یاسیدر رفتار احزاب س کنندهنییعامل تع از نظر ایشانحساب آورند. هم به

                                                           
1. Mark Tessler 

2. Israel at peace with the Arab world 
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 .دارد انیهودیو منافع  تیبر هو میمستق ریکه تأث ستا یینبوده، بلکه هنجارها یماد یفاکتورها
 (215: 1397)طوسی و آزاد، 

 ۀین مقالعربی چند رژیم صهیونیستی و امارات متحده صلح میان همچنین پس از توافقنامۀ
ی به نوشتار اظ سبکد که از لحو مراکز راهبردی منتشر ش هادی از سوی اندیشکدهکوتاه  راهبر

ای با عنوان در مقاله سید رضی عمادی هبردی شباهت دارند. برای مثال،نویسی راگزارش شیوۀ
 بردیراه کدۀندیشا که توسط« توافق صلح امارات و رژیم صهیونیستی: اهمیت، اهداف و پیامدها»

 اکمانداند و معتقد است حوافق میتاصلی این  عربی را بازندۀ منتشر شد، امارات متحده تبیین
داخله ستی و میونیامارات باید منتظر روزی باشند که مردم این کشور، روابط رسمی با رژیم صه

کام خود حرکناری لتی و بعنوان دلیلی برای تظاهرات ضد دواین رژیم در امور داخلی امارات را به
زگاری واقع ساتی دررژیم صهیونیس-عرابسازی روابط اعادی نویسنده، . همچنین از نظرکنند بیان

. ستامین و جمعیت زخصوص  ذیرش امتیازات رژیم صهیونیستی درگری و پجهان عرب با اشغال
با  یعرب یاورهح کشصل یاست که مبنا نیتوافق ا نیا یاصل یامدهایاز پ یکی تر،قبیان دقیبه
با « صلح ابرر برد نیزم» یبر مبنا یعرب یکشورها یداد. تاکنون برخ رییرا تغ یستیونیصه میرژ
را  «بر صلحر برادصلح »توافق صلح را امضا کرده بودند، اما امارات معادله  یستیونیصه میرژ
 (1399)عمادی،  .کرد« صلح رابردر ب نیزم» نیگزیجا

رژیم صهیونیستی  با و بحرین ی راهبردی پس از صلح میان اماراتهایکی دیگر از گزارش
با  نیتوافق امارات و بحر»، تحت عنوان سی.بی.سردبیر بخش خاورمیانه بی 1بوئن یجرمتوسط 
این  ارائه شد. او در این گزارش مدعی است که« ستیتوافق چ نیا تیاهم لیدال ،لیاسرائ

 ند از:اد که عبارتدارن از پنج جنبه اهمیت هاتوافقنامه
 .نندیبیم شتریت بتجار یبرا یها را فرصتتوافق نیفارس ا جیحوزه خل یکشورها( 1 
 .دهدیخود را کاهش م یامنطقه یانزوا لیاسرائ( 2 
 .ردیگیرا جشن م یخارج استیس یدونالد ترامپ کودتا( 3 
 .کنندیم انتیاحساس خ هاینیفلسط( 4 
  (2020، بوئن) .ددار یاتازه کیدردسر استراتژ رانیا( 5 
 
 
 

                                                           
1. Jeremy Bowen 
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قطر از اعراب »تحت عنوان ای را گزارش راهبردی 2020سپتامبر  14در تاریخ  1ایدی کوهن
نوشته است. در  3سادات -نیبگ کیمرکز مطالعات استراتژ برای 2«است رانیو طرفدار ا جیضد خل

صلحْ  نسبت به مسئلۀعرب در حال حاضر  شود که جهاناین گزارش بر این نکته تأکید می
متحد ایرانْ با استقرار صلح میان ن واعنموضعی یکپارچه را اتخاذ کرده، تنها کشور عربی که به

میان اعراب و اسرائیل  تقابلگیرد کند، قطر است. او نتیجه میاعراب و اسرائیل مخالفت می
این تغییر  در تقابل باعث سرعت در حال تغییر کردن به تقابل ایران با اعراب و اسرائیل است. به

  (Cohen, 2020) دهای استراتژیک خاصی را شکل دهند.شده است تا هر دو طرفْ اتحا
شده در این مانجا نهایت ذکر این نکته ضروری است، آنچه این پژوهش را از سایر تحقیقات در
عربی  هحدت متمیان رژیم صهیونیستی و امارا صلح  ، نگریستن به مسئلۀکندمتمایز می حوزه
شگران ار پژوهدی در اختیتحلیل گفتمان انتقا که نظریۀ ای استبرخی ابزارهای تحلیلی واسطۀبه

ف، ادی فرکالدر تحلیل گفتمان  انتق« نگفتما قدرت  پشت »دیگر، مفهوم  عبارتدهد. بهقرار می
د ر پیشبرده کند که به بررسی قدرت  غیرگفتمانی رژیم صهیونیستی کاین امکان را فراهم می
تواند می ای این پژوهشهسزایی را ایفا کرده است، بپردازیم. بنابراین، یافتهگفتمان صلح نقش به

 بخشی از )هرچند زبان نیز .رسان باشدیاری تحلیل گفتمان انتقادیکنش اجتماعی   در مرحلۀ
 گفتمانی های پشت  شود اما بخش مهمی از این کنش توجه به قدرتکنش اجتماعی محسوب می

 (.است
 تواند دستاورد نظری پژوهش تلقی شود، تأکید بر مفهوم قدرت  پشت دیگری که می نکتۀ 

گفتمان عموماً  دیگر، محققان تحلیلبیانکنش اجتماعی است. به عنوان بخشی از مرحلۀگفتمان به
تلقی  ترمراحل یا سطوح اول و دوم  تحلیل گفتمان )یعنی سطوح توصیف و تفسیر( را جدی

کنند و در سطح تبیین مباحث، یعنی ارتباط برقرار کردن دو سطح اول با زمینه، واقعیت و کنش می
تعبیری عموماً محققان تحلیل گفتمان انتقادی بحث کنند، بهچندان موفق عمل نمیاجتماعی 

فل تحلیل غا کنند و از ضرورت ارتباط آن با سطوح دیگر قدرت  پشت گفتمان را یا مطرح نمی
گیرند. در این پژوهش، با تأکید عنوان بخشی از سطح کنش اجتماعی درنظر نمیند یا آن را بههست

                                                           
1. Edy Cohen 

2. Qatar Is Pro-Iran and Anti-Gulf Arabs 

3. BESA Center 

جمهور سابق مصر رئیس« انور سادات»صهیونیستی و وزیر سابق رژیمنخست« مناخیم بگین»نام این مرکز از ترکیب نام 
 است.« یدپ دیوکم»وجود آمده و در حقیقت یادآور پیمان به
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 قدرت  پشت   گفتمان نشان خواهیم داد که در پیشبرد گفتمان صلح، بر اهمیت بحث قدرت  پشت  
 توجهی را ایفا کرده است.  رژیم صهیونیستی نقش قابلگفتمان 

 

 پشتِ گفتمان  چارچوب مفهومي: قدرتِ -2
نزد فرکالف است.  1«قدرت  پشت  گفتمان»مفهوم محوری مورد استفاده در این پژوهش، مفهوم 

تحلیل گفتمان فرکالف و  طور اجمالی نظریۀضروری است، بهبرای درک این مفهوم، نخست 
ین ای که او در تحلیل گفتمان اتخاذ کرده است، توضیح داده شود. درواقع، با ارویکرد میانه

فرکالف مشخص خواهد  و قدرت  پشت  گفتمان در اندیشۀ توضیحات، جایگاه واقعیت اجتماعی
 خواهیم پرداخت.« قدرت  پشت  گفتمان»شد. پس از مشخص شدن این جایگاه، به تشریح مفهوم 

 

 تحلیل گفتمان نزد فرکالف. 1-2
شناسان اجتماعی نشانههای فکری دار تالشکه وامرویکرد فرکالف در تحلیل گفتمان، ضمن آن

به گفتمان عرضه شده است، اما تمایزات بارزی با  2«الکالئو و موف»است و در ارتباط با رویکرد 
اجتماع  شود که حوزۀاین عقیده ناشی می گفتمان الکالئو و موف از نظریۀها نیز دارد. رویکرد آن

ها و تالش برای تعریف نشانهشناختی است که در آن مبارزه بر سر نحوی همان نظام نشانهبه
شناسی اجتماعی بازتعریف جهان به لی نظام نشانهاص تثبیت معنا جاری و ساری است. کارویژۀ

 .یابندهای اجتماعی هویت میها و گروهشده، سوژهخودش است. در این جهان تعریف شیوۀ
ها( ن تمام موضوعات )ابژهبنابراین، این دو معتقد به گفتمانی بود (57: 1388اردستانی،  )بخشایش
دن اشیاء و رفتارها تنها به عبارت دیگر، قابل فهم ش( به139: 1379. )هوارت، هستند 3و رفتارها
ای پذیر است. درنتیجه، از نظر الکالئو و موف ما در پیلهها امکانمعانی  محصول گفتمان واسطۀ

ها با جهان در ارتباطیم. واقعیت همین نامایم و تنها از درون زبان است که نام زبان محصور شدهبه
 شویم.این معانی با جهان مواجه می ند و ما از دریچۀهست و معناها

ها آن شناسانۀ متون و بررسی رابطۀعنوان رئالیستی انتقادی، با تحلیل زباننورمن فرکالف به
)حقیقت و  .کندهای گفتمان ایجاد با واقعیت و قدرت، توانست گرایشی بینابینی در نظریه

ای از سه عنصر  کنش تافته هماز نظر فرکالف گفتمان مجموعۀ به (105: 1387زاده، حسینی
اجتماعی، کنش گفتمانی )تولید، توزیع و مصرف متن( و متن است، و تحلیل یک گفتمان خاص، 

                                                           
1. Power Behind Discourse 

2. Laclau and Moffe 

3. Practices 



 111  ......................................عربی متحده امارات با صلح گفتمان پیشبرد در صهیونیستی رژیم گفتمانِ پشتِ قدرت نقش

 

ت، پیوندی ما این اس فرضیۀ»کند: ها را طلب میتحلیل  هر یک از این سه بُعد و روابط میان آن
یابند و تعبیر هایی که متون با یکدیگر پیوند میهای خاص متون، شیوهمعنادار میان ویژگی

 (96-98: 1379)فرکالف، « .شوند و ماهیت عمل اجتماعی وجود داردمی

ای اجتماعی است. جریان و بستری است که دارای زمینهنیز به تعبیر مک دانل گفتمان   
مطرح شده، کلمات و عبارات مورد استفاده و  2و قضایای 1هاشده، گزاره اظهارات و مطالب بیان

شده، قضایای های مطرحشده، گزارهبه این نکته دارند که مطالب بیانها جملگی بسته معانی آن
مفروض و ... کی، کجا، چگونه، توسط چه کسی، له یا علیه چه چیزی یا چه کسی صورت 

هر مطلب، یا  کنندههای استفادهر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژهدیگر، بستبیاناند. بهگرفته
-17: 1383)تاجیک،  .روندشمار میکنندۀ شکل، نوع و محتوای هر گفتمان بهگزاره و قضیه تعیین

جهان و  ای خاص برای سخن گفتن دربارۀنهایت گفتمان شیوه بر این اساس است که در (16
 (17: 1389فیلیپس،  . )یورگنسن وفهم آن است

 صۀا در عرخاصی ر کنند که امورها وجوهی از جهان را چنان بازنمایی مینتیجه، گفتمان در
اربرد کمحصول  تماناجتماعی، تضعیف یا تقویت کنند و این بازنمایی از منظر تحلیل انتقادی گف
عی خاص ید منافداز  قدرت و ایدئولوژی است؛ زیرا در این نگاه، ایدئولوژی متضمن بازنمود جهان

وژی معنا در ایدئول ت کهو ابزار ایجاد و حفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه است. فرکالف معتقد اس
کلی بر  طورای از بافت و جامعه بهاگر مشخصه (Fairclough, 1995: 14) .خدمت قدرت است

( و 89: 1389 یک،دانگفتار و نوشتار تأثیر گذارد )و برعکس(، مسلماً آن مشخصه قدرت است )و
ق از طری الخصوصعلی ایدئولوژی، واسطۀطور روزافزونی بهکاربست قدرت در جوامع امروزی به

 (Fairclough, 1996: 2) .گیردکارکردهای ایدئولوژیک زبان شکل می
 

 شناختي فرکالفرویکرد روش. 2-2

 جتماعی،انصر کنش ه از سه عتافت همای بهگونه که بیان شد، فرکالف گفتمان را مجموعههمان
هر  ، تحلیلن خاصداند و تحلیل یک گفتماکنش گفتمانی )تولید، توزیع و مصرف متن( و متن می

وعی رکالف نویکرد فعبارت دیگر، رکند. بهها را طلب مییک از این سه بُعد و روابط میان آن
 تلفیق کند: کند سه سنت را با یکدیگرمحور است که تالش میتحلیل گفتمان متن

 شناسی )شامل گرامر کارکردی مایکل هالیدی(؛تحلیل مفصل و دقیق متن در حوزۀ زبان ـ
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شناسی مشخصی برای تحلیل متن در شناختی کالن کنش اجتماعی )که روشـ تحلیل جامعه
 دهد(؛اختیار ما قرار نمی

س اسا وگو(، که برتشناسی )شامل اتنومتدولوژی و تحلیل گفـ سنت تفسیری و خُرد در جامعه
اساس  هایی که برآیند؛ کنششمار میهای اجتماعی افراد بهها زندگی روزمره محصول کنشاین

)یورگنسن و  .گیرندمشترک انجام می« معرفت عامیانه»های ای از قواعد و رویهپیروی از مجموعه
 (117 :1389فیلیپس، 

ن  ل گفتمای تحلیورار داده است. از نظر بُعدی تحلیل ق فرکالف این مفاهیم را در مدل سه
 رویداد ارتباطی باید هر سه بُعد را تحت پوشش قرار دهد.

 

 اجتماعی  کنش
 متن  

 

 کنش
 گفتمانی

 

 . تحلیل مدل سه بعدی فرکالف1شکل شماره 
 

 : ه استگونه ترسیم کردمتن را این رکالف رابطۀ متن با زمینۀبه عبارت دیگر، ف
رآیند فر یک داین متن  ی عناصر تشکیل شده که با یکدیگر مرتبط هستند؛امتن از مجموعه

ط حت شرایسیر( تاین مجموعه )بافت متن، فرآیند تولید و تف شود؛گسترده تولید و تفسیر می
 (543: 1391)حقیقت،  .گیرداجتماعی شکل می

کنش  واسطۀهط بقف ،رواینی بین متن و کنش اجتماعی است. ازبنابراین، کنش گفتمانی میانج
عی شکل اجتما برند، متون توسط کنشکار میمردم برای تولید و مصرف متون به گفتمانی که

رآیند وری( هم فصشناختی نزمان متن )خصایص زباطور همدهد. بهها شکل میگیرد و به آنمی
با این   (86: 1392. )قجری و نظری، دهدتأثیر قرار میلید و هم فرآیند مصرف متن را تحتتو

 تحلیل باید بر موارد زیر استوار باشد: وجود
 ؛و...( رامریگ)تحلیل ساختار زبانی، قواعد  سطح توصیف: هر رخداد ارتباطی یک متن است

ولید و ه در تهایی ک)تحلیل گفتمان گفتمانی است کنشسطح تفسیر: هر رخداد ارتباطی یک 
 مصرف متن وجود دارند(.
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ه ه اینک)مالحظات مربوط ب اجتماعی است کنشرتباطی دارای سطح تبیین: هر رخداد ا
بازتولید  ستقر راممانی اند و نظم گفتهای موجود در متن از چه بافت اجتماعی به وجود آمدهگفتمان

 (159: 1392 گران،)نوذری و دی (.دهندیا به عکس ساختاربندی مجدد و متضادی از آن انجام می
د یقت وجوگونه یک حقچآموزد که عد زبانی  واقعیت به ما میبُ واسطۀدرنتیجه، فرکالف به

 ان بر یکآن وجود دارد و زب های گوناگون و گاه متعارض ازیا نسخه« هاحقیقت»ندارد بلکه 
  کند. یولید مهای ممکن  متعددی از واقعیت را تکند بلکه فهمواقعیت پایدار داللت نمی

یرهای ها و تفسگران را متقاعد کند که ادعان است که دیمتن ای عبارت دیگر، کار نویسندۀبه
 دهرائه نکراا بدون مبنا ه او این ادعاها و تفسیرها رند و اینکهست «ممکن»و « قابل قبول»ی و

رهگذر  ن ازاوی متگر انتقادی گفتمان این است که با واکاست؛ از سوی دیگر، کار تحلیل
انی بخش زب ا بودنمبنو واقعیت و کنش اجتماعی، بینی ، کنش گفتمامیان متن دیالکتیک پیچیدۀ

رت لید قدوبازت ونویسنده در خدمت منافع  های ارائه شدۀواقعیت را از این جهت که استدالل
درتی قزتولید فع و بادر خدمت  منا عبارت دیگر، این دیالکتیک پیچیدهخاصی است، نشان دهد. به

 شان دهدناید بگر . برای مثال در تحلیل متن، تحلیلخاص، همان امر سیاسی نزد فرکالف است
ست و چه ب شده اکیبی انتخابینامتنیت، از میان کثرت متنوعی از متون، چنین تر واسطۀکه چرا به

ر خدمت ین، دا براند؛ عالوهدال مرکزی  معنابخش و چه مفروضاتی این متن را منسجم کرده
ممکن را  ک معناینها یا از کثرت معانی خود تهی شده و تهبازتولید کدام قدرت و چه منافعی، دال

 اند. برگزیده
 طۀکه نقیناوجود  محور است که در آن بارویکرد فرکالف نوعی تحلیل گفتمان متن بنابراین،

ترتیب بدین ،ارددشروع، متن است اما متن در ارتباط منطقی با کنش گفتمانی و اجتماعی قرار 
ه تنها ممکن، بلکحول نهتنتقادی گفتمان، مقاومت و منظر تحلیل ا شود که ازنشان داده می

 همواره در حال وقوع است. 
 

 پشتِ گفتمان قدرتِ . 2-3
اجتماعی  رهگذر تولید گفتمان در عرصۀ بر قدرتی که ازطور که گفته شد نزد فرکالف عالوههمان

وابسته به روابط  هانفوذ گفتمان ایم که دامنۀگفتمانی نیز مواجهتأثیرگذار است، با واقعیت غیر
 اقعیت گفتمانی برای گسترش دامنۀدیگر، و عبارتحاکم در این سطح غیرگفتمانی است. به 1قدرت 

نامد. این قدرتْ می« قدرت  پشت  گفتمان»اش نیازمند قدرتی است که فرکالف آن را تأثیرگذاری

                                                           
کند، روابط قدرت برای او در سطح ماکرو جاری است و بیشتر فرکالف روابط قدرت را در سطح میکرو بررسی نمی. 1

 پشت  گفتمانی دارد. ۀجنب
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دهد که معموالً در ف تشکیل میبخش مهمی از وجه غیرزبانی و غیرگفتمانی را نزد فرکال
شوند، توجه کمی به آن گفتمانی  فرکالف انجام می ای که با محوریت نظریۀگفتمانی هایتحلیل
 شود. می

فرکالف چگونه میان واقعیت گفتمانی و واقعیت  شویم کهاین سؤال مواجه میحال با 
گفتمان در چه سطحی از تحلیل بیان دیگر، قدرت پشت  کند؟ بهغیرگفتمانی ارتباط برقرار می

ابتدا باید رویکرد نیز نظر گرفته شود؟ برای پاسخ به این سؤال  گفتمانی فرکالف باید در
قالب سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین شرح داده  شناختی فرکالف را که در بخش قبل درروش

قدرت  پشت  »و  1«قدرت  در گفتمان»شد، بر اساس تمایزی که فرکالف میان دو نوع قدرت یعنی 
 گذارد، توضیح داد.می« گفتمان
ا عمال و  ت عمالًقدر  روابطمکانی که در آنْ ۀمثابدر ارتباط با گفتمان به« قدرت  در گفتمان»

بر این است که چگونه انواع « پشت  گفتمان قدرت  »قرار دارد و تمرکز  شود،به نمایش گذاشته می
 (Negm, 2015: 285) .یابندگیرند و قوام میمیشکل رت توسط روابط قدها خاصی از گفتمان

عنوان تالشی برای تواند بهط، میو وابسته به شرای مندمبارزه در سطح  موقعیتعبارت دیگر، به
توان می ماعی راو اجت که مبارزات نهادیحالی ، درنظر گرفته شود در «در گفتمان قدرت  »کسب 

 (Ibid) .وصیف کردت« قدرت  پشت  گفتمان» منزلۀبه
، «قدرت  در گفتمان»توانیم بگوییم که بر مبنای دهد: میباره چنین توضیح میفرکالف در این

در  ده برنک برگ ی، گفتمانْ «قدرت  پشت  گفتمان»گفتمانْ محل مبارزات قدرت است و از منظر 

رای درتمند بهای گفتمانی، مکانیسمی قجهت کنترل بر نظمو شود مبارزات قدرت محسوب می
 (Fairclough,1996: 74) .حفظ قدرت است

ربوط به م« قدرت  در گفتمان»گرفت که  توان چنین نتیجهبا توجه به آنچه گفته شد می
 ا عمال های گوناگونیشکلی از کنش اجتماعی به شیوه عنوانسطوح توصیف و تفسیر است و به

گفتمانْ در  قدرت  پشت  ، های جمعین رسانهرو یا در گفتمامثال در مواجهات  رودربرای  .شودمی
های اجتماعی است که های کنشگیری نظمشکل دهندۀتبیین قرار دارد و توضیح ارتباط با سطح

 اند.م یافتهتوسط روابط قدرت شکل گرفته و قوا
تری ارتباط انواع قدرت )قدرت  در گفتمان و قدرت  پشت  دقیق طوربه 2هیالری جنکس

دهد که چگونه تحلیل شناختی فرکالف توضیح داده است. او نشان میا با سطوح روش( رگفتمان
هایی که )ابعادی که همانند جعبه هم مرتبط  فرکالفبه ۀگانانتقادی گفتمان از طریق ابعاد سه

                                                           
1. Power in Discourse 

2. Hillary Janks 
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مورد استفاده قرار ابزاری تحقیقی  ۀمثابتواند بهکنند( میگیرند، عمل مییدرون یکدیگر قرار م
تحلیل )شامل متون  کالمی، بصری یا  یانگر بخش گفتمانی است، یعنی ابژۀ. نخستین بُعد نماگیرد

نظر گرفته  ای درزمینه عنوان منظر هتواند بدومین بُعد می (Janks,1997: 26) کالمی و بصری(.
تعبیر پیوندد، یا به یوقوع مشود، یا مکانی که در آن مبارزات بر سر روابط قدرت در گفتمان به

های انسانی ابژه تولید و توسط سوژه ،هاآن واسطۀفرآیندهایی که به»در آن  جنکس بُعدی که
)فرآیندهایی نظیر نوشتار، گفتار، طراحی و خواندن، گوش دادن و مشاهده « .شودپذیرفته می

 (Ibid( ).کردن

ی های اجتماعکنش یا «قدرت  پشت  گفتمان» ۀمنزلتواند بهسرانجام، سومین بُعد گفتمان می
آیندهای فر]ندها جتماعی  حاکم بر این فرآیا -شرایط تاریخی» زیرا دربرگیرندۀ ظر گرفته شود،ن در

ی بُعد ورت گیرد: براصبرای هر بُعد، نوع متفاوتی از تحلیل باید  (Ibid« ).است [تولید و پذیرش
د سوم رای بُعبو  ا تفسیری« تحلیل فرآیندی»د دوم، یا توصیف، برای بُع« تحلیل متن»نخست 

  (Ibid) .یا تبیین« تحلیل اجتماعی»

ماعی د که کنش اجتندهخوبی نشان میبه ،کندتودرتویی که جنکس بیان می یهاجعبه
طوح  این سدرت  مختص قسطوح توصیف و تفسیر و روابط  ن بزرگترین جعبه هم دربرگیرندۀعنوابه

ن سطح ایبیان دیگر، در به«. قدرت  پشت  گفتمان»است و هم شامل « قدرت  در گفتمان»یعنی 
 ترتیب، تحلیلنظر گرفته شده و بدین رفت و برگشتی با یکدیگر درتمام سطوح در یک رابطۀ 

شت  قدرت  پ»ر گرفتن نظ حائز اهمیت این است که بدون در گیرد. نکتهمی نهایی صورت
 بر آن را فهم کرد.  اعی و روابط قدرت  حاکمتوان سطح کنش اجتمنمی« گفتمان

ای ی عناصر اجتماعانواع گوناگون  بندیتوان مفصلاجتماعی را میهای در تحلیل نهایی، کنش
های اجتماعی باب کنش مهم در ند. نکتۀاتماعی مرتبطهای خاصی از زندگی اجدانست که با حوزه
دیگر ی به یکغیرگفتمان ر اجتماعینتیجه زبان( را با سایر عناص ها گفتمان )دراین است که آن

 دانیم: ای از این عناصر ببندیتوانیم هر کنش اجتماعی را مفصلکنند. میمرتبط می

 کنش،  کنش و برهم( 1
 روابط اجتماعی، ( 2
 ها و غیره(، ها، سرگذشتافراد )با عقاید، نگرش( 3
 جهان مادی،( 4
  (Fairclough,2003: 25-26) .گفتمان( 5
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هایی توان شیوههای اجتماعی را میهای خاص زندگی اجتماعی، کنشدر حوزهدیگر،  عبارتبه
قای های دیگر و همچنین حفظ و ابهای ساختاری و حذف امکانبرای کنترل  انتخاب برخی امکان

 (Ibid) .نظر گرفت ها در طول زمان دراین انتخاب
 

رات با امابرد گفتمان صلح قدرتِ پشتِ گفتمان رژیم صهیونیستي در پیش -3

 عربي متحده
« فتمانگ پشت  قدرت »نظر گرفتن  وب نظری توضیح داده شد، درگونه که در بخش چارچهمان

ل وجود، برای انجام تحلیشود. با این یکی از مراحل مهم تحلیل انتقادی گفتمان محسوب می
نظر  در گفتمان قادینتاگفتمان در ارتباط با سطوح دیگر تحلیل  پشت   انتقادی  گفتمان باید قدرت 

تعبیر ا بهیگفتمانی دنبال برجسته کردن ابعاد غیرکه در این پژوهش صرفاً به یگرفته شود. از آنجای
 متحده امارات با صلح گفتمان گفتمان  رژیم صهیونیستی در پیشبرد پشت  نقش قدرت  ،تردقیق
 ،هیونیستیدرت  غیرگفتمانی رژیم صبط قترین ابعاد رواکوشیم تا با اشاره به مهم، میهستیم عربی

 نیم. دریح کبخش مهمی از سطح کنش اجتماعی گفتمان  صلح میان امارات و اسرائیل را تشر
 شوند.رژیم صهیونیستی آورده می« قدرت پشت  گفتمان»های اساسی ادامه برخی از مؤلفه

 

در  انهایاالت متحده در خاورمی خارجي های یهود و سیاستنقش البي. 3-1

 پیشبرد گفتمان صلح
ه شود، تنظر گرف ترین مواردی که هنگام تحلیل در سطح کنش اجتماعی باید دریکی از مهم

های یهود  یانه و نقش البیخاورم آمریکا در منطقۀ یاالت متحدهاهای سیاست خارجۀ اولویت
 استاد علوم هبیست و ستوسط  زارشی کهگها است. بر اساس یاستدهی به این سآمریکا در جهت

 و مرکز یکسوننرابز، مرکز  ۀبا حمایت دانشگاه هاروارد، مؤسس والملل سیاسی و روابط بین
 «یلو کبلابرت ر»و  «گراهام آلیسون»به سرپرستی  و بلفرالمللی تحقیقات علمی و مسائل بین

 :دانشده یبندرده ریدر سه سطح به شرح ز کایآمر یاانهیمنافع خاورم، تهیه شده است
 ی،اتیح یمنافع مل( 1 
 ،مهم یلیخ یمنافع مل( 2 
 ی.منافع مل (3 

اند. منافع ملی حیاتی منافع به ترتیب اولویت ذکر و بررسی شده های فوق،ردهیک از در هر 
ب( تضمین تداوم  ،ای اسرائیلقالف( ب: اندآمریکا در منطقه خاورمیانه به ترتیب زیر بیان شده

 .های کشتار جمعیهای منطقه به سالحج( جلوگیری از دستیابی دولت ،دجریان نفت به بازار آزا
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یند صلح اعراب و اسرائیل در بند آدر منافع ملی بسیار مهم نیز تداوم و توفیق فرشایان ذکر است، 
 (502: 1395فر، موسوی) .دوم ذکر شده است

نیکسون، ) .ستنده هنمیاورخادر  مریکاآ صلیا منافع ئیلاسرو ا نفت ننیکسو ردیچاراز نظر 
بندی دهت چنین رای آمریکا را به ترتیب اهمینیز منافع خاورمیانه رگراهام فول (266: 1371
  :کندمی
 ؛حفاظت از منابع انرژی و تداوم جریان آن به غرب( 1
 ؛آمریکا از امنیت، بقا و رفاه اسرائیل ۀوستحمایت پی (2
 ؛یت ثبات کلی منطقههای دوست برای تضمین و تقوکمک به دولت (3
به  Fuller,1990: 419) .دسترسی آمریکا به بازارهای منطقه و حفظ تداوم و نفوذ سیاسی (4

  (503-502: 1395فر، نقل از موسوی
این رژیم با  سازی روابطعادی تبع  آن،حفظ و بقای رژیم صهیونیستی و بهکنیم که مشاهد می

خاورمیانه است.  های سیاست خارجۀ آمریکا در منطقۀتترین اولویکشورهای عربی یکی از مهم
 ایاالت متحده، ویژه در سیاست خارجۀای یهود بههالبیفرد گفتنی است، به دلیل جایگاه منحصربه

های این ها و فعالیتشدت تحت تأثیر خواستخاورمیانه به قۀراهبردهای کالن آمریکا در منط
تنشی را با کنند تا ارتباطات کماالت متحده معموالً تالش میها قرار دارد. رؤسای جمهور ایالبی
ها و جمهوری ترامپ، ارتباط او با برخی البیریاست در دورۀهای یهود داشته باشند. یالب

توان به ارتباط نزدیک البی مثال میبرای  .تر از قبل دنبال شدثروتمندان یهودی بسیار نزدیک

با  2«شلدون ادلسون»یعنی  ترین حامی مالی این البیمهم و 1«ییکایآمر–یلیاسرائ یشورا»

ادلسون نیز  شرکت و« ییکایآمر–یلیاسرائ یشورا»های ترامپ بارها در نشست رد.کاشاره ترامپ 
میلیون  100توان به کمک میها این کمک از جملۀ ه ترامپ کرده است.های مالی فراوانی بکمک
 The) .اشاره کرد خواهانترامپ و جمهوری 2020ادلسون به کمپین انتخاباتی  دالری

Guardian,2020)  اندمیلیون دالر گفته 50برخی منابع نظیر تایمز  اسرائیل مبلغ این کمک را. 
(Kampeas,2020) 

زدایی  با اعراب و های یهودی که به دنبال تنشکلی، ارتباطات قابل توجه ترامپ با البی طوربه
باعث شد تا روند صلح میان رژیم صهیونیستی و اعراب با جدیّت بیشتری  برقراری صلح با آنهایند،

های یهود، نباید ضرورت انحراف افکار عمومی از سوی ترامپ دنبال شود. البته در کنار نفوذ البی

                                                           
1. Israeli-American Council 

2. Sheldon Gary Adelson 
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ویژه در مبارزه با کرونا، آن هم در ایام ترامپ به های داخلیسیاست های ناشی ازآمریکا از بحران
 را در سطح کنش اجتماعی  منجر به صلح نادیده گرفت. 2020جمهوری یاستانتخابات ر

ان صهیونیستی در پیشبرد گفتم های نوپای خصوصی رژیمهای دولتی و شرکتنقش شرکت
های پشت  گفتمانی رژیم ترین قدرتدر بررسی سطح کنش اجتماعی یکی از مهمصلح 

های شرکتهای بخش مهمی از فعالیت ود.باید در تحلیل این سطح لحاظ ش کهاست صهیونیستی 
عربی  متحده یشبرد صلح با اماراتپتای های اخیر در راسدر سالوپای ظاهراً خصوصی  اسرائیل ن

های گذشته کنند و در سالهای مختلفی فعالیت میها در زمینهسازماندهی شده است. این شرکت
گرفته  یع دفاعیا از تسلیحات نظامی و صنابه صلح، خدمات متنوعی ر ویژه در روزهای منتهیو به

محوریت  دامه باااند. در عربی ارائه داده و خدمات پزشکی به امارات متحده تا مبارزه با کرونا
 شود.ها اشاره میز این شرکتاگرفته به بخشی خدمات  صورت

 

ات نظامي و صنایع دفاعي به امارات خدماتِ تسلیح دهندۀهای ارائهشرکت. 2-3

 ی عربيمتحده
ت با امارا برد گفتمان صلحپیش رد رژیم صهیونیستی های پشت  گفتمانیین قدرتتریکی از مهم

 ند. ایاالتهست یدفاع عیو صنا ینظام حاتیخدمات تسل ۀدهندارائه یهاشرکت عربی، متحده
المی دیکال اسهای تندرو و راهای گروهسو با حمایت از فعالیتمتحده و رژیم صهیونیستی از یک

رهای مندی  کشوپی القای نیاز هراسی دردر خاورمیانه و از سوی دیگر با پیشبرد گفتمان ایران
بی به دستیاطریق ضمن  تا از این باشندمی یدفاع عیو صنا ینظام حاتیتسلبه  عربی منطقه

های شرکت جهت،دینشوند. بها نیز آنوابستگی کشورهای منطقه به موجب  ،درآمدهای کالن
 های پشت  ترژیم صهیونیستی یکی از قدر ی  دفاع عیو صنا ینظام حاتیخدمات  تسل دهندۀارائه

سوب حمستی گفتمانی مهم در سطح کنش اجتماعی  گفتمان صلح میان امارات و رژیم صهیونی
نی شدن لعربی پس از ع ها با امارات متحدهکتاز این شرچند نمونه  شوند. در ادامه به رابطۀمی

  شود.صلح میان امارات و رژیم صهیونیستی اشاره می

 سازیاسلحه بزرگ شرکت در حال حاضر دومین های البیتیا سامانه 1سیستمز البیتشرکت  
شود که می این رژیم محسوب سازیاسلحه خصوصی شرکت ترینبزرگ و رژیم صهیونیستی

 هایسامانه شامل که کند،می تولید را افزاریجنگ و دفاعی تجهیزات از ایگسترده طیف
 هایسالح دریایی، نیروی تجهیزات رادارها، انواع سرنشین، بدون هواپیماهای رادیویی، ارتباطات

                                                           
1. Elbit Systems 
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درصد  85 سیستمز تولیدکنندۀالبیت  1است. الکترونیکی افزارهایجنگ و دور راه از کنترل
 حمله طول است که در 9002هرمس  هاترین آنپهپادهای ارتش اسرائیل است که یکی از مهم

 Who) .ای شدگسترده از این پهپاد استفادۀ 2014 سال در غزه به رژیم صهیونیستی مرگبار

Profits, 2014) 
منتشر شده، مدعی است که  3«سریالنکا گاردین» سایت خبریتازگی در وبگزارشی که به
چه ( البته آنHazani, 2020) .ه استتازگی دفتر خود را در امارات تأسیس کرد البیت سیستمز به

شکیل این دفتر و حتی قبل البیت سیستمز با امارات قبل از ت که مشخص است ارتباطات گستردۀ
 «سی ت ک» یسایت خبروبشدن صلح رژیم صهیونیستی با امارات است. بر این اساس، از علنی

 یهااست، شرکت 4وناست و مقرّ آن در شهر ریشون لتسی رژیم صهیونیستیکه وابسته به 
 یمعرف یهایرا شرکت 7اسرائیل یو صنایع هوافضا 6تاهال 5،البیت سیستمز، لوجیک یاسرائیل

با امارات  یروابط امارات و رژیم صهیونیست یسازیعاد یها قبل از اعالم رسمکند که مدتیم
ی عرب به امارات متحده یکردند و تاکنون صدها میلیون دالر تجهیزات نظامیم یهمکار
 تجهیز و روزرسانیبه« پُستاورشلیم»سایت طبق گزارش وب این، بر برعالوه (Ibid) .اندفروخته
 اسرائیل هوافضای صنایع امارات برعهده شرکت البیت سیستمز و همچنین 16 های افجنگنده
 (Melman, 2019) .است

ها و رات معموالً از حمایت، البیت سیستمز در معامالت خود با اماشودمیطور که مشاهده همان
ها در اسرائیل بهره برده است. به یکی دیگر از این همکاری هوافضای های صنایعهمکاری
اشاره شده است. در  نیز 2020سپتامبر  17 ورخ)آخرین اخبار( م «یدیعوت اخرونوت» ۀروزنام

ه شرکت از س یاسرائیل که یک یشرکت صنایع هوافضاگزارش این روزنامه آمده است که 
ها به کشور امارات دنبال فروش این جنگنده در جهان است، به 35اف  یهاجنگنده ۀتولیدکنند

گیرد که در این رابطه میان آمریکا و یصورت می قرارداد ۀواسطها بهاین جنگندهاست. فروش 
کنار این گزارش آمده است که این احتمال وجود دارد که در  ادامۀامارات بسته شده است. در 

 35اف  ۀجنگندک کاله ۀشرکت البیت سیستمز که تولیدکنند اسرائیل، یشرکت صنایع هوافضا

                                                           
1. https://elbitsystems.com/about-us-introduction/ 

2. Hermes 900 

3. The Sri Lanka Guardian 

4. Rishon LeZion 

5. Logic 

6. Tahal 

7. Israel Aerospace Industries (IAI) 
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 .ها از توافق صورت گرفته میان ایاالت متحده و امارات سود ببردکاست نیز با تولید این کاله
(The New Arab,2020) 

دهد، می رائههایی اسرائیلی که خدمات نظامی و دفاعی به امارات ایکی دیگر از شرکت
 ۀاست که در زمین 1«ایروناتیکس های دفاعیشرکت سامانه»یا « ایروناتیکس دیفنز سیستمز»

)مؤسس و یکی از  2«لئومی آوی» کند.های دفاعی هوایی و انواع پهپاد فعالیت میتولید سامانه
 رئیس اجرایی)مدیرعامل پیشین شرکت و  3«شاهار کراویتز»سران شرکت آیروناتیکس( و 

 ( نقش مهمی را در پیشرفت تسلیحاتی امارات متحدهایروناتیکس ۀهای تابع)از شرکت 4کامتکت
شرکت  دهندۀ ارتباطات گستردۀاند که این موضوع نشاندهعربی در سالیان اخیر ایفا کر

باب اهمیت لئومی  برخی منابع در اخیر است. عربی در دهۀ یروناتیکس با کشور امارات متحدهآ
اش در ده سال اخیر را تا اند که امارات رشد تسلیحاتیور امارات این ادعا را مطرح کردهبرای کش

همچنین، در  (09/10/2020: 71)االمارات .های لئومی استها و فعالیتحدود زیادی مدیون تالش
اش شاهار کراویتز و شریک آفریقای جنوبی( 2018 فوریه 3)منتشرشده در  5معاریو گزارش روزنامۀ

 ابزارهایتجهیز ابوظبی به مهمات و  ۀدر زمیناند که عنوان افرادی معرفی شدهبه 6«روالند لیند»
 (21سایت عربی، به نقل از وب2018، معاریو . )روزنامۀکنندمینظامی فعالیت 

از  عربی به امارات متحدهوش مصنوعی سایبری، جاسوسی و هخدمات   دهندۀهای ارائهشرکت
ت امارا ابفتمان صلح پیشبرد گ در رژیم صهیونیستی پشت  گفتمانی حائز اهمیت  های قدرت جمله
که  هستند یصنوعمو هوش  ی، جاسوسسایبریخدمات   دۀدهنارائه یهاشرکت عربی، متحده

این  ازمونه نچند  . در ادامه به رابطۀظر گرفته شوندن باید در تحلیل سطح کنش اجتماعی درمی
  عربی اشاره خواهد شد. متحدهها با امارات شرکت
در  ،2009است که در ژوئن  یلیاسرائ یافزارافزاری و جاسوسشرکت نرم 7«ان.اس.اُ گروپ»
 .کندیم تیجاسوسی در فضای مجازی و تلفن همراه فعال ۀشد و در حوز سیتأس 8«هرتزلیا»شهر 

 همراه تلفن روی بر صبن با نام دارد که «9پگاسوس» جاسوسی این شرکت، ترین بدافزارمعروف
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 همراه، تلفن ردیابی عبور، رمزهای آوریجمع ها،تماس ردیابی متنی، هایپیام خواندن به قادر
)الجزیره،  .است تلفن همراه از اطالعات آوریجمع و دوربین تلفن و میکروفون به دسترسی

05/08/2020) 
ی از برخی اعضا لفنیت اسوسیج در عملیات امارات دولت توسط پگاسوس افزاربد از استفاده

 یمشورت کمیته عضو و نویسوبالگ بشر، حقوق مدافع) «منصور احمد»خانواده سلطنتی قطر و 
 اب  «اُ گروپ.اس.ان»شرکت  همکاری شواهد جمله از( عربی متحده امارات در بشر حقوق باندیده

 (Marczak & Scott-Railton, 2016) .است عربی متحده امارات

توان (، میگذار و مدیرعامل شرکتبنیان) 1«هولیو شالو»های گوها و مصاحبهوگفتبر اساس 
 «اُ گروپ.اس.ان»های جاسوسی با اطمینان این موضوع را که کشور امارات از مشتریان فناوری

گوید: ای درخصوص همکاری شرکت با امارات چنین میاست، تأیید کرد. او در مصاحبه
 که با عربی متحده امارات. شد حاصل سرعت به موفقیت نیز قطر زا جاسوسی پروژه درخصوص»

 مکالمات رهگیری برای« اُ.اس.ان» سایبری ابزارهای از 2014در سال  ،دارد جدی رقابت قطر
در  گوهاوگفت این. کرد استفاده قطر امیر خود توسط بعداً  و قطر خارجهوزیر هایپیامک و تلفنی

« .صورت گرفت قطری چند آزادی برای اهللحزب و ایران برای باج دالر میلیون صدها ارتباط با
(Middle East Monitor,2019) ،سالح، در دستۀ اسرائیل توسط مذکور بدافزار گفتنی است 

 (Priest,2020) .شود تأیید دولت توسط باید آن صادرات هرگونه و شده است بندیطبقه
توجهی امنیت سایبری ارتباطات قابل در حوزۀاسرائیلی که -آمریکایی هاییکی دیگر از شرکت

پیشگیری  در زمینۀ سایبرآرک است. 2«سایبرآرک»افزاری های اماراتی دارد، شرکت نرمبا شرکت
شرکت  6300. بیش از کندفعالیت می هاسایبری به شرکت های ناشی از حمالت هدفمند از آسیب

های خود با این ها و پروژه، زیرساختهای اطالعاتیدر سراسر جهان برای حفاظت از داشته
عمده فعالیت شرکت سایبرآرک در امارات، از طریق دو شرکت واسط به . اندشرکت قرارداد بسته

با  2015اطالعات که از سال  فناوری )شرکت فعال در زمینۀ 3«ردینگتون گُلف» هاینام
در )شرکت فعال  4«زنلوشواسپایر س»و  (,2015Day of Dubaiکند )سایبرآرک همکاری می

قراردادی با شرکت سایبرآرک در  2019 سالاز که  هاهای پیشرفته امنیت دادهتکنولوژی ۀزمین
 شود.انجام می ،(Zawya,2019بسته است ) زمینه ارائه خدمات امنیت سایبری در امارات
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 عربي ه امارات متحدهبپزشکي خدماتِ  دهندۀهای ارائهشرکت. 3-3
ه با این های اسرائیلی بسیاری تالش کردند تا جهت مبارزیروس کرونا شرکتپس از شیوع و

جالب توجه این است که بسیاری از  عربی نزدیک شوند. نکته ویروس به امارات متحده
 هاییشرکت اماراتی امضا کردند، هایهایی که در این زمینه قراردادهای همکاری با شرکتشرکت

 ۀمیندر ز یهمکاررسد نظر میکنند. بهنظامی و دفاعی فعالیت میهای که در حوزه باشندمی
پیشرفته  یدفاع یهااسرائیل، سامانه یاینکه صنایع هوافضا یاست برا یمبارزه با کرونا پوشش

تر به هزینهتر و کم، آسانیجدید نظام یهایبازیگران فناور ی، البیت سیستمز و برخ1رافائل
واقعی  ۀمعامل»سایت هاآرتص نیز در گزارشی با عنوان . وبپردازندبا امارات ب یتبادالت نظام

به پوششی بودن مبارزه با ویروس کرونا اشاره  2،«اسرائیل و امارات بر سر تسلیحات نظامی است
 (Amit,2020) .کرده است

ضوع این مو توان منکرپوششی بودن مبارزه با کرونا درست باشد، نمی حال چنانچه هم فرضیۀ
کرونا  مبارزه با ویروس ی را در زمینۀتوجهگذاری قابللی سرمایههای دفاعی اسرائیشرکت شد که

 اند. بنابرده بهره عربی بیت گفتمان صلح با امارات متحدهانجام داده و از دستاوردهای آن، جهت تث
 یاریسب و دانشمندان مهندسان، پزشکان، دفاعی، پیمانکاران اسرائیلْ ،«تایمز نیویورک» گزارش بر

 از (Halbfinger,2020) .است کرده بسیج کرونا ویروس با مبارزه در را نهادها و افراد از دیگر
 «اسرائیل وافضایه صنایع» و« های دفاعی پیشرفته رافائلامانهس» شرکتنهادها،  این جمله
 (G42-1,2020) .ندهست

 رژیم دفاع ورده است که وزارتنیز در گزارشی آ 3«سی ت ک»اسرائیلی  سایتاین، وب برعالوه
 تولید جمله آن از که داده انجام کرونا ویروس با مبارزه زمینۀ در را زیادی هایتالش صهیونیستی

 از بخشی که است برقی دمنده یک با MOD ماسک نوعی و کرونا تشخیص برای تنفس دستگاه
که یک 4«نانوس نت»لی شده است. همچنین، شرکت اسرائی انجام رافائل شرکت توسط آن فناوری

تحقیقات سازمان »توجهی را با های جالبهمکاری ،خدمات بیوتکنولوژی است دهندۀشرکت ارائه
 .مبارزه با ویروس کرونا انجام داده است در زمینۀ 5«دفاعی  وزارت دفاعی اسرائیل و توسعۀ

(Etsion&Pick, 2020) 
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زه با مبار ای اسرائیل با امارات در زمینۀهها و همکاریبنابراین، بدیهی است که عمده فعالیت
التا »و  «نانوس نت»، «های دفاعی پیشرفته رافائلامانهس»های اسرائیلی  شرکت واسطۀکرونا به
های رافائل راستا، شرکت ( انجام شده باشد. در اینلیاسرائ یهوافضا عیصنا )وابسته به 1«سیستمز

ای جهت مبارزه با کرونا با شرکت داد همکاریرراق ،2020 جوالی 2 تاریخ در ستمزیالتا سو 
 (42G-0201,2) .امضا کردند 2«42جی » اماراتی 

 4رایان ش  ابریبر اساس مدل و  3هوش مصنوعی ی است که در زمینۀشرکت( 42گروه ) 42جی 
توسعه و اجرای راهکارهای  ،در ابوظبی تأسیس شد 2018در سال که  کند. این شرکتفعالیت می

بهداشت، خدمات، امور مالی، شهرهای هوشمند، های وژیک فراگیر و قابل  تکامل در عرصهتکنول
 42ونه که گفته شد، جی گرا در دستور کار خود قرار داده است. هماننفت و گاز، هواپیمایی و ... 

این  بقمنعقد کرد. ط ستمزیالتا سهای رافائل و را با شرکت ایمبارزه با کرونا توافقنامه در زمینه
استفاده از هوش مصنوعی و سایر  اند تا از طریقهای اسرائیلی موظف شدهشرکت قرارداد
 .در کشور امارات را دنبال کنند 19، مبارزه با کووید های نوآورانه از جمله لیزر و سنسورهافناوری

(Kore, 2020)  
به امضا رسانده  نتنانوس  قرارداد دیگری را جهت مبارزه با کرونا با شرکت 42همچنین جی 

موظف  این قرارداد واسطهبه ،کندرایحه فعالیت می شناسایی انواع ۀرکت که در زمیناین ش است.
تواند جدید تشخیص کرونا از طریق رایحه بازدم  بیماران )که می ۀابداع شیو زۀشد که در حو

گفتنی است،  (G42-2,2020) .نظر گرفته شود( فعالیت کند عنوان انقالبی در این حوزه دربه
و تأسیس دفتری در  پس از توافق با رژیم صهیونیستی ،42مدیرعامل جی  5،«پنگ شیائو»

 در تأسیس دفتر جدید»چنین بیان کرد:  اسرائیل درخصوص اهمیت رابطه با رژیم صهیونیستی
ترین و کند و به ما امکان دسترسی به یکی از فعالرا در منطقه تقویت می 42حضور جی  ،اسرائیل

                                                           
1. ELTA Systems 

2. Group 42 (G42) 

3. Artificial Intelligence 

4. Cloud Computing 

شت صحنه و آنچه های وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پای از شبکهبکه یا شبکهابر در اینجا استعاره از ش
ه بر در این است کانترنت به عبارت دیگر، دلیل تشبیه ایقیقی ندارد )مانند داخل ابر(. بهافتد اطالع ددر پی آن اتفاق می

ات فنی و زئیرا بین این ج ای از انتزاعسازد و الیهیهان ماش را از دید کاربران پناینترنت همچون ابر جزئیات فنی
 د.آورکاربران به وجود می

5. Peng Xiao 
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 ,Arabianbusiness) «.دهدهای فناوری و نوآوری در جهان را میترین اکوسیستمکامل

2020) 
 

به امنیت آب و محصوالت غذایي خدماتِ مربوط به  دهندههای ارائهشرکت. 4-3

 عربي امارات متحده
ین رژیم توجه اهای قابلیشرفتهای پشت  گفتمانی رژیم صهیونیستی پترین قدرتیکی از مهم

ویژه در تأمین منابع آبی نظر گرفتن این نکته که امارات به خصوص امنیت غذا و آب است. با دردر
اش به رو است، وابستگیتبع آن، تأمین محصوالت کشاورزی با مشکالت فراوانی روبهو به

استقرار و شمار آورد که در عنوان یکی از عواملی بهتوان بههای تأمین آب و غذا را میفناوری
عنوان تر، دبی بهدقیق عبارتسزایی را ایفا کرده است. بهتثبیت گفتمان صلح نقش به

های درصد از منابع آبی خود را از طریق دستگاه 98ترین شهر امارات، بیش از پرجمعیت
زدایی فرآیندی است که با مصرف انرژی نمک (,2020Piesse) .کندکن تأمین میشیرینآب

 ابع انرژی اماراتی در پایان دهۀدرصد از من 20شود که حداقل بینی میمراه است و پیشباالیی ه
به تأمین آب  شیرین اختصاص یاید. بنابراین، امارات جهت هدر نرفتن منابع  ،21سوم قرن 

تأمین منابع  های جدید و پیشرفته در زمینۀژیارگیری تکنولوکاش، بیش از پیش نیازمند بهنرژیا
درصد مواد غذایی امارات از طریق واردات تأمین  90تا  85رین است. همچنین، بین آب  شی

ای را در دستور استراتژی ملی امنیت غذایی ،2019شود، این امر موجب شد که ابوظبی در سال می
نوع مواد غذایی ازجمله تولیدات گیاهی،  18کار خود قرار دهد که هدفش افزایش تولید داخلی 

 (، این درIbidو شیالت، جهت کاهش وابستگی به واردات این محصوالت است )دامی، غالت 
هایی د. ازجمله تکنولوژیهستن شدت با کمبود خاک حاصلخیز مواجهها بهست که اماراتیا حالی

 ها برای مقابله با کمبود خاک حاصلخیز نیازمند دسترسی به آن هستند، کشتکه اماراتی
 2( و همچنین تکنولوژی کشاورزی عمودیکشتآبخاک یا  بدون اهگی کشت )شیوۀ 1هیدروپونیک

. دست آورده استها رژیم صهیونیستی دستاوردهای مهمی بههایی که در آناست؛ تکنولوژی
(Kavaler,2020) 

امنیت غذایی و  های پیشرفتۀش نیازمند تکنولوژیبا توجه به آنچه گفته شد، امارات بیش از پی
 کشاورزی در خشکی، کشت روترین کشورها در زمینۀعنوان یکی از پیشبهآبی رژیم صهیونیستی 
سازی روابط این دو کشور، فرصت جویی در مصرف آب است. بنابراین، عادیهیدروپونیک و صرفه

                                                           
1. Hydroponics 

2. Vertical Farming 
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راستا،  کند. در اینهای اسرائیلی فراهم میها جهت استفاده از تکنولوژیمناسبی را برای اماراتی

ا الون »غذایی  امارات و  امنیت وزیر 1،«مریم حارب المهیری»نجام شده میان بر توافقات اعالوه
امنیت غذایی و آبی  ها در زمینۀاورزی رژیم صهیونیستی جهت توسعۀ همکاریوزیر کش 2،«شوستر

(Reuters,2020)ها توافقاتی را در زمینۀ توسعهماراتیهای خصوصی اسرائیلی نیز با ا، شرکت 
 شود.ها اشاره میاند که در ادامه به برخی از آننبه انجام دادههای دوجاهمکاری
 از و رئیسنایب 3«الدرعی عبداهلل خدیم» سرپرستی به اماراتی هیئتی ،2020 اکتبر 19تاربخ  در

 به معروف است، نیز« الزراعیه الظاهره شرکه» به امارات در که« الظاهره هلدینگ» مؤسسان
تولید تجهیزات و توسعه  ۀهای مطرح در زمینشرکتیکی از ) 4منتافی شرکت اسرائیلی   دعوت

 و همکاری تقویت هایراه مورد در و کردند سفر اشغالی هایسرزمین ( بهتکنولوژی آبیاری
 .توافقاتی را با طرفین اسرائیلی انجام دادند فناوری، و کشاورزی زمینه در استراتژیک مشارکت

(WAM-The Emirates News Agency, 2020) نیز در پایان این سفر کلی،  طوربه
 ند از:اکه عبارت های اسرائیلی به امضا رسیدو شرکت الظاهره میان همکاری نامهتفاهم چهار

 ای در امارات.جهت افتتاح دفتر منطقه« نتافیم»تفاهم همکاری با شرکت ( 1
 جدید انواع در همکاری ارتقاء منظور به 5«وارگتس گراپا» شرکت با همکاری تفاهم( 2

 محصوالت.
 شوری اثرات به مربوط مطالعات اندازیراه تسهیل منظور به 6«ولکانی مرکز» با همکاری ( تفاهم3
 .کشاورزی محصوالت تولید بر
 .هوا از آب تولید زمینۀ در فناوری توسعه راستای در 7«واترجن» شرکت با همکاری ( تفاهم4
(Ibid) 
 
 

 

                                                           
1. Mariam Al Mheiri 

2. Alon Schuster 
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4. Netafim 
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6. Volcani Centre 

7. WaterGen 
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علميِ های ریعلمي و تحقیقاتي امارات از طریق همکاامکان ارتقای توان . 3-5

 دوجانبه
صلح  ۀوافقنامتشبرد توجهی را جهت پیقابل توان علمی و تحقیقاتی خود بهره رژیم صهیونیستی از

ی، ات فضایاکتشاف در زمینۀ درخصوص تحقیقات مشترک های اسرائیلبا امارات برده است. وعده
توان در تحلیل کنش ( را نمیGibney,2020آب و غیره )شناختی، امنیت غذایی و باستان

 ی  تحقیقات وقدرت  علمی  شکاجتماعی منجر به صلح میان اسرائیل و امارات نادیده گرفت. بی
 زری صلح اکند تا در شرایط برقرااسرائیل، این امکان را برای محققان اماراتی فراهم می

 هایکتبا شر علمی در زمینۀ مند شوند وبهره اسرائیلی تحقیقاتی معتبر های علمی وپایگاه
 دادهایی را امضا کنند. رقرا اسرائیلی فناوری

 1«علوم وایزمن ۀمؤسس»امارات و رژیم صهیونیستی، میان  شدهیکی از تفاهمات علمی انجام
انجام شد و مقرّر  2020سپتامبر  12در تاریخ  2«زایددانشگاه هوش مصنوعی محمدبن»اسرائیل و 

 های مشترک، مؤسسهها و نشستایشبر تبادل دانشجو و برگزاری همکه طرفین عالوه شد
 ,Weizmann Institute of Science) .مجازی مشترکی برای هوش مصنوعی تأسیس کنند

 علمی باال در حوزۀ یکی از مؤسسات با رتبه علوم وایزمن مؤسسه شایان ذکر است، (2020
در حال  زایددانشگاه هوش مصنوعی محمدبنکه شود، در حالییای محسوب متحقیقات چندرشته

 تأسیس شد و هنوز تحقیقات علمی قابل توجهی را انجام نداده است. 2019
های مشترک مقاله ،ونیستییاز جمله رویدادهای علمی جالب توجه میان امارات و رژیم صه

اساس اسناد منتشرشده در  . برفراوان میان محققان اسرائیلی و اماراتی در سه سال اخیر است
مشترک  مقالۀ 248ن اماراتی و اسرائیلی محققا ،2019تا  2017 از سال 3اسکوپوس پایگاه علمی
های اماراتی اولین مدرک دکتری از دانشگاه ،2010اند. این درحالیست که در سال تألیف کرده

 (Gibney, 2020) .صادر شده است
امارات، ارسال کاوشگر به فضا قرار دارد و  2024انداز ه در چشماین، با توجه به اینک برعالوه

(، احتمال I24NEWS,2020طور جدی در پی دستیابی به این هدف است )این کشور به
 اسرائیلی غیردولتی و غیرانتفاعی )سازمان 4«ال.آی اسپیس»های علمی میان شرکت همکاری

 و امارات متحده کند(می فعالیت علوم نای آموزش و فضایی دانش پیشرفت زمینۀ در که است

                                                           
1. Weizmann Institute of Science 

2. Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) 

3. Scopus 

4. SpaceIL 
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 فضاپیمای ،2019 فوریه 22در تاریخ « ال.آی اسپیس»گفتنی است،  عربی وجود دارد.
 (,Arch Mission Foundation 2019) .کرد ارسال سوی ماهبه را 1«جنسیس»
 

 دسترسي امارات از طریق بنادر اسرائیلي به اروپا  .3-6
ل سطح کنش اجتماعی باید به آن توجه کرد، دسترسی دریایی امارات یکی از مواردی که در تحلی

سازی روابط میان امارات و رژیم تر، عادیدقیق بیانبه اروپا از طریق بنادر اسرائیلی است. به
 پی.دی»های ترابری جهان یعنی ترین شرکتصهیونیستی این امکان را برای یکی از بزرگ

 زمینۀ در که در جهاناترین اپراتورهای بنکی از بزرگاماراتی و ی دریایی ترابری )شرکت 2«ورلد
کند تا به کند( فراهم میمی فعالیت لجستیکی خدمات و بنادر اپراتوری کشتیرانی، خدمات ارائه

مدیرعامل و  3،«سلیمانسلطان احمد بن»آسانی دسترسی داشته باشد. بنادر حیاتی خود در اروپا به
ها درخصوص امکاناتی که رلد در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با اسرائیلیپی و.رئیس شرکت دی

این  ما به( اسرائیل در) بندری امکانات»چنین گفت:  ،کندها فراهم میصلح با اسرائیل برای آن
 (Mubasher, 2020« ).کنیم متصل خاورمیانه به اروپا در را خود بنادر دهد کهاجازه را می
در  4نقل مستقیم میان بندر ایالتویک مسیر حمل جهت ایجاد« ورلد پی.دی»راستا، دراین

 16در تاریخ  6«داورتاور»ای را با شرکت اسرائیلی هنامتفاهم دبی 5علیدریای سرخ و بندر جبل
های همکاری طرفین موظف شدند تا برای توسعهنامه امضا کرد. طبق این تفاهم ،2020سپتامبر 

زیرساخت میان دو کشور را ارزیابی کنند. گفتنی  های ایجاد و گسترشفرصتاقتصادی و تجاری 
مالک بندر ایالت و یکی از دو مالک  7«شلومی فوگل»متعلق به « داورتاور»است، شرکت 

 (Ibid) .است 8«سازی اسرائیلکشتی»
 

 گیرینتیجه
ها محسوب عربی دستاورد مهمی برای صهیونیست رژیم صهیونیستی و امارات متحده صلح میان

گو بر وگفت بدون زبانْها توانستند در مواجهه با کشوری عرببار آنزیرا برای نخستین ؛شودمی
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را مسلط سازند؛ گفتمانی که « صلح برای صلح»گفتمان  سر مسائلی نظیر زمین و اراضی اشغالی،
لزوم  گیدن وشدن از جنآمیز در کنار یکدیگر، خستهاز اولویت حقوق شهروندی و زندگی مسالمت

ترتیب، نزاع بر سر  زمین و اراضی اشغالی را به موضوعی گوید و بدینهمکاری و اتحاد سخن می
خوشایندی برای محور  تردید، استقرار و تثبیت چنین گفتمانی اتفاقکند. بیافتاده تبدیل میپاپیش

 شود.محسوب نمیمقاومت 
ونی ای گوناگتوان از زوایعربی را می دهرژیم صهیونیستی و امارات متح استقرار صلح میان

تر، تحلیل انتقادی دقیق نبیامورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یکی از این زوایا، تحلیل گفتمان و به
زم بررسی نْ مستلآدهد و فهم  گفتمان  فرکالف است. از این منظر، بخشی از ماجرا در زبان رُخ می

و اساس د را بر که فرکالف رویکرد روشی متناسب با آن است« قدرت  در گفتمان»ابعاد مختلف 
رُخ  دهد؛ بخش دیگری از ماجرا نیز در سطح غیرگفتمانیسطح توصیف و تفسیر توضیح می

است و  «قدرت  پشت  گفتمان»های مختلف هسی ابعاد و مؤلفدهد و فهم  آنْ مستلزم بررمی
عی نش اجتماکتبیین که معطوف به فهم   را در سطح شناختی  متناسب با آنفرکالف رویکرد روش

 کند. است، تشریح می
ونیستی یم صهیمیان امارات و رژ« گفتمان صلح»بررسی ابعاد مختلف قدرت  پشت  گفتمانی 

آنْ این  تبعتری کنش اجتماعی  منجر به صلح و بهطور انضمامیکند تا بهاین امکان را فراهم می
زنی بر سر گونه چانهبدون هیچ زبان،عنوان کشوری عربت بهمسئله را درک کنیم که چرا امارا

مزیستی  ههایی نظیر رعایت حقوق شهروندی و لزوم صلح و گزاره اراضی اشغالی به گفتمان 
 آمیز با اسرائیلیان رضایت داد. مسالمت

، نخست یستیدر تبیین سطح کنش اجتماعی و بررسی ابعاد قدرت  پشت گفتمان رژیم صهیون
های بیاله نفوذ یگر، بعربی و از سوی د آمریکا بر پادشاهی امارات متحدهسو به نفوذ د از یکبای
 های یهود موجبه اشاره کرد. نفوذ البیآمریکا در خاورمیان ها و سیاست خارجههود بر اولویتی

آن لزوم  تبعهبهای آمریکا در خاورمیانه بقای اسرائیل و ترین اولویتشده است که یکی از مهم
آمریکا را  ت خارجهگری یهودیان در سیاسبیپیشبرد صلح میان اعراب و اسرائیل باشد. بنابراین، ال

ای که گریالبی ترین ابعاد قدرت  پشت  گفتمانی رژیم صهیونیستی درنظر گرفت؛باید یکی از مهم
راب و همکاری میان اع شده تا دولت آمریکا زمینۀباعث هراسی،ایران ۀزمان با پیشبرد پروژهم

 اسرائیل را فراهم کند.
ظاهراً خصوصی  رژیم  های پیشرفتۀولتی و همچنین شرکتهای داین، شرکت برعالوه

سایبری، جاسوسی و اطالعاتی، های مختلف نظامی، توجهی در زمینهصهیونیستی که خدمات قابل
های بسیار مهم قدرت  پشت  ز مؤلفهدهند، یکی ابهداشتی، کشاورزی، امنیت آبی و غذایی ارائه می
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دیده گرفت. ها را ناکه نباید در سطح کنش اجتماعی آن هستند گفتمانی رژیم صهیونیستی
دلیل وابستگی شدید به  عربی به وهش نشان داده شد، امارات متحدهپژ طور که در بدنۀهمان
ویژه پس از لیان اخیر و بههای خصوصی رژیم صهیونیستی، در طی ساها و تولیدات شرکتفناوری

های خصوصی توجهی با شرکتقراردادهای همکاری قابل ،آبراهامصلح  نامۀامضای تفاهم
های اسرائیلی اسرائیلی منعقد کرده است. درنتیجه، توان باالی تکنولوژیک و قدرت تولیدی شرکت

 رنظر گرفت. های پشت  گفتمانی مهمی در پیشبرد گفتمان صلح دعنوان قدرترا باید به
نادر بپلیتیکی بر موارد فوق، پیشرفت علمی و تحقیقاتی رژیم صهیونیستی و موقعیت ژئوعالوه

کند، از  های اماراتی به کشورهای اروپایی را تسهیلتواند دسترسی دریایی  شرکتاین رژیم که می
رده شد، طور که آوشوند؛ همانهای پشت  گفتمانی رژیم صهیونیستی محسوب میدیگر قدرت

قد کرده های اسرائیلی منعای را با شرکتمالحظهاری قابلها قراردادهای همکامارات در این حوزه
 است.
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