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Abstract
The present age can be considered the age of corridors in the
world. The present century is called the century of corridors
because of the importance of the movement of goods and the
means of communication that can overshadow the geoeconomics
of different regions. For this reason, in geo-economics, the routes
that can form the land and sea communication route between
countries, regions, and even continents are of great importance.
The Middle East region has always been considered an important
region in this regard; because for a long time, the world has been
the communication route from east to west and vice versa. The
vastness and geopolitical position of the Middle East has always
led to the passage of various important trade routes through this
region. This feature can be seen in the periods of formation of
ancient civilizations and the efforts of various civilizations in this
region to dominate important highways. Among the most important
roads that passed through this region, we can mention the Silk
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Road, which is as old as the life of the civilizations in this region.
For this reason, the importance of this region can’t be considered
solely dependent on the provision of world hydrocarbon resources
by countries in the region; rather, the role of this region and its
gateways in the transit routes of the world can be an important
element in the importance of this region in the eyes of other world
powers. In recent years, the transit importance of the Middle East
region has increased due to changes in the political, security, and
economic structure of the world and regional order. Especially
since the world economic structure has undergone serious changes
with the significant and growing growth of India and China as two
Asian powers. India, along with China, is considered one of the
most important economic powers in the world.
The Arab-Mediterranean Corridor is one of the most important
projects between the crossings through the Persian Gulf region and
the member states of the Gulf Cooperation Council. The corridor
starts at the port of Mumbai in India and crosses the Oman Sea
via some parts of the Saudi Arabian Peninsula to the port of
Haifa in the eastern Mediterranean, ending at Europe by sea. To
this end, India, to be able to supply its various goods to different
parts of the world, has directly designed and implemented transit
projects around it. In particular, in the meantime, India has been
economically engaged with a rival such as China and has drawn
strategic and diverse polls so that its economic interests do not
interfere with a great power like China. One of these important
steps in the strategic documents of the Government of India is the
passage called the Arab-Mediterranean Corridor with the IndoEuropean Corridor. The initial route starts from the west coast of
India and originates from the port of Bombay and reaches the ports
of the United Arab Emirates by sea, where it connects by land to

Saudi Arabia and finally by rail from Saudi Arabia to Jordan and
the regime. It connects to Zion and ends at the port of Haifa on
the east coast of the Mediterranean. It is noteworthy that this route
eventually reaches Greece and Rupa by sea. In the meantime, this
trade route can be the most important and economical route from
India to other parts of the world. from this route, India will be
directly connected to Europe and its market.
It seems that the completion of this roadmap, which requires
the provision of political, security, and economic grounds
among the countries involved, could have consequences, and
these consequences could overshadow the interests of the
Islamic Republic of Iran in the region. To this end, the authors
of the present study sought to answer the question of how the
consequences of the Arab-Mediterranean Corridor project will
affect the security and economic interests of the Islamic Republic
of Iran in the region. Using the descriptive-explanatory method,
the authors have reached the hypothesis that “the consequences of
completing the Arab-Mediterranean project can be summarized in
the geopolitical change of the region, strengthening the formation
of an economic-political crescent by the Hebrew-Arab axis and
strengthening relations between countries along this corridor.
As a result, the completion of the Arab-Mediterranean corridor
will change the geopolitics of the region and reduce the strategic
importance of Iran’s southern borders to the Strait of Hormuz,
and these issues will create economic and security threats to the
Islamic Republic of Iran in the region.”
Keywords: Arab-Mediterranean Corridor, Interests of the Islamic
Republic of Iran, Regional Geopolitical Change, Hebrew-Arabic
Crescent, Economic-Commercial Threats
.
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چکیده
راهگــذر عربمدیترانــه یکــی از طرحهــای مهــم در میــان راهگذرهــای عبــوری از منطقــۀ
خلیجفــارس و کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیجفــارس اســت .ایــن راهگــذر از
بنــدر بمبئــی هنــد آغــاز میشــود و بــا گــذر از مســیر دریایــی عمــان و بعضــی کشــورهای
شــبهجزیرۀ عربســتان ســعودی بــه بنــدر حیفــا در شــرق دریــای مدیترانــهمیرســد .س ـرانجام
بــا گــذر از مســیر دریایــی در اروپــا پایــان مییابــد .تکمیــل ایــن راهگــذر کــه مســتلزم
فراهمشــدن زمینههــای سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی میــان کشــورهای درگیــر در آن اســت،
پیامدهایــی را در پــی خواهــد باشــد .ایــن پیامدهــا میتوانــد منافــع جمهــوری اســامی ایـران
در منطقــه را تحــت تأثیــر ق ـرار دهــد .از ای ـنرو ،در پژوهــش حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن
پرســش هســتیم کــه پیامدهــای طــرح راهگــذر عربمدیترانــه چگونــه منافــع امنیتــی و اقتصادی
جمهــوری اســامی ای ـران در منطقــه را تحــت تأثیــر ق ـرار میدهــد؟ بــا بهرهگیــری از روش
توصیفیتبیینــی ،ایــن فرضیــه مطــرح میشــود کــه پیامدهــای تکمیــل طــرح عربمدیترانــه
1. miladlotfi@ut.ac.ir

64

میتوانــد در تغییــر ژئوپلیتیــک منطقــه ،شــکلگیری هــال اقتصادیسیاســی توســط
محــور عبریعربــی و تقویــت روابــط کشــورهای موجــود در مســیر ایــن راهگــذر باشــد.
بهتبــع ،ایــن پیامدهــا ،تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه بــا تغییــر ژئوپلیتیــک منطقــه و کاهــش
اهمیــت راهبــردی مرزهــای جنوبــی ای ـران بــا محوریــت تنگــۀ هرمــز هم ـراه خواهــد بــود.
ایــن موضوعــات موجــب شــکلگیری تهدیدهــای اقتصــادی و امنیتــی در مقابــل جمهــوری
اســامی ای ـران در منطقــه خواهــد شــد.

 .1مقدمه
عصــر حاضــر را میتــوان عصــر راهگذرهــا در جهــان دانســت .بهدلیــل اهمیــت جابهجایــی
ت تأثیــر قـرار
کاالهــا و راههــای ارتباطــی کــه میتواننــد ژئواکونومیــک مناطــق مختلــف را تحـ 
دهنــد .ژئواکونومیــک راهگذرهایــی کــه میتواننــد مســیر ارتباطــی زمینــی و دریایــی میــان
کشــورها ،مناطــق و حتــی قارههــا را شــکل دهنــد اهمیــت زیــادی دارنــد .منطقــۀ خاورمیانــه
ن نظــر همــواره منطقــهای مهــم در نظــر گرفتــه میشــده اســت؛ زیــرا از دیربــاز،
نیــز از ایــ 
شــاهراه ارتباطــی جهــان از شــرق بــه غــرب و برعکــس بــوده اســت .گســتردگی و موقعیــت
ژئوپلیتیــک خاورمیانــه همــواره ســبب شــده اســت مســیرهای مهــم تجــاری مختلفــی از ایــن
منطقــه عبــور کننــد .ایــن ویژگــی در دورههــای شــکلگیری تمدنهــای باســتان و تــاش
تمدنهــای مختلــف در ایــن منطقــه بــرای تســلط بــر شــا هراههای مهــم دیــده میشــود.
جــادۀ ابریشــم از راهگذرهــای مهمــی اســت کــه از ایــن منطقــه عبــور میکــرده اســت .عمــر
ایــن جــاده بهانــدازۀ عمــر تمدنهــای موجــود در ایــن منطقــه اســت .اهمیــت ایــن منطقــه
فقــط وابســته بــه تأمیــن منابــع هیدروکربنــی جهــان توســط کشــورهای موجــود در ایــن منطقــه
نیســت؛ بلکــه نقــش ایــن منطقــه و راهگذرهــای موجــود در آن در مســیرهای عبــوری ترانزیتــی
جهــان ،عنصــری مهــم در اهمیــت ایــن منطقــه در نــگاه دیگــر قدرتهــای جهانــی اســت.
در ســالهای اخیــر نیــز اهمیــت ترانزیتــی منطقــۀ خاورمیانــه بهدلیــل تغییــر و تحــوالت
ســاختار سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی نظــم جهانــی و منطقـهای افزایــش یافتــه اســت؛ بهویــژه
کــه ســاختار اقتصــادی جهــان بــا رشــد چشــمگیر و رو بــه فزونــی کشــورهای هنــد و چیــن
بهعنــوان دو قــدرت آســیایی دچــار تغیی ـرات جــدی شــده اســت .هنــد نیــز در کنــار چیــن

فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال چهارم ،شمارۀ یازدهم ،بهار 1401

کلیدواژهها :تغییر ژئوپلیتیک منطقه ،تهدیدات اقتصادیتجاری ،راهگذر عربمدیترانه ،منافع
جمهوری اسالمی ایران ،هالل عبریعربی.

65

بهعنــوان یکــی از قدرتهــای مهــم اقتصــادی در جهــان در نظــر گرفتــه میشــود .اقتصــاد
هنــد بــا ورود بــه قــرن بیس ـتویکم ،رشــد شــتابانی داشــته اســت .بهطــوری کــه هنــد ایــن
رشــد شــتابان را پابهپــای همســایه و رقیــب اقتصــادیاش چیــن طــی کــرده اســت .ایــن رشــد
بــه کمــک نیــروی انســانی زیــاد و افزایــش تولیــدات متنــوع و صــادرات آن بــه نقــاط مختلــف
جهــان ممکــن شــده اســت .همچنیــن هنــد بــا موقعیــت جغرافیایــی و همچنیــن آبوهــوای
مناســب و معتدلــش ،اقتصــادی متنــوع دارد .ایــن اقتصــاد متنــوع همــۀ حوزههــا ماننــد
کشــاورزی ،نســاجی و صنعــت هنــد را در برمیگیــرد .بــر ایــن اســاس ،هنــد در حــال حاضــر
جــز پنــج قــدرت اقتصــادی برتــر جهــان اســت و در ســالهای اخیــر بــا رشــد شــتابانی کــه
داشــته اســت طبقــۀ متوســط بزرگــی را در درون خــود بــه وجــود آورده اســت .از ســویی هنــد
مبــدأ بســیاری از ســرمایهگذاریهای خارجــی اســت.
هنــد بـرای اینکــه بتوانــد کاالهــای متنــوع خــود را بــه نقــاط مختلــف جهــان عرضــه کنــد،
بهصــورت مســتقیم در پیرامــون خــود طرحهــای ترانزیتــی طراحــی و اجــرا کــرده اســت.
بهویــژه هنــد از نظــر اقتصــادی بــا رقیبــی چــون چیــن درگیــر بــوده اســت و بـرای اینکــه منافــع
اقتصــادیاش بــا قــدرت بزرگــی چــون چیــن تداخــل نکنــد راهگذرهایــی راهبــردی و متنــوع
طراحــی کــرده اســت .یکــی از ایــن راهگذرهــای مهــم در اســناد راهبــردی دولــت هنــد ،راهگــذر
موســوم بــه راهگــذر عربمدیترانــه یــا راهگــذر هنداروپــا اســت .مســیر اولیــۀ ایــن راهگــذر از
ســواحل غربــی هنــد و بــا مبــدأ بنــدر بمبــی آغــاز میشــود و بــا طــی مســیر دریایــی بــه
بندرهــای امــارات متحــدۀ عربــی میرســد .ازآنجــا از راه زمینــی بــه خــاک عربســتان
ســعودی متصــل میشــود .سـرانجام بــا مســیر راهآهــن از عربســتان بــه اردن و اسـرائیل مرتبــط
میشــود و در بنــدر حیفــا در شــرق ســاحل مدیترانــه پایــان مییابــد .ایــن مســیر س ـرانجام
از راه دریایــی بــه یونــان و اروپــا میرســد .در ایــن میــان ،ایــن مســیر تجــاری میتوانــد
مهمتریــن و بهصرفهتریــن راهگــذر هنــد بــا دیگــر نقــاط جهــان باشــد؛ بهویــژه کــه ایــن
مســیر برخــاف دیگــر راهگذرهــای ترســیمی هنــد بهصــورت مســتقیم بــه اروپــا و بــازار آن
متصــل خواهــد شــد.
ایـران در مرکــز ژئوپلیتیــک غــرب آســیا قـرار دارد و برخــورداری از گســتردگی ســرزمینی و
موقعیــت ژئوپلیتیــک مطلــوب ،آن را در مســیرهای ترانزیتــی مختلــف جهــان قـرار داده اســت.
طــرح موســوم بــه «ابتــکار یــک کمربنــد و یــک راه» و همچنیــن راهگــذر «شــمالجنوب» از
مســیرهای ترانزیتــی مهــم در جهــان هســتند کــه اولــی از چیــن و دومــی از هنــد آغــاز میشــود
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 .2پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای انجامشده در موضوع این مقاله را در دو محور ارزیابی میکنیم:
نخســت ،پژوهشهایــی کــه بهصــورت ویــژه بــه موضــوع راهگــذر و نقــش آن در حــوزۀ
روابــط بینالملــل پرداختهانــد .محمــد عبدالقیــوم ( )2019بــا توجــه بــه رابطــۀ راهگذرهــای
بینالمللــی و مســئلۀ توســعه میگویــد کــه دو هــدف کلــی از توســعۀ راهگذرهــای بینالمللــی
وجــود دارد :اول بهبــود کارایــی در فرایندهــای حملونقــل و لجســتیک در راهگذرهــا و
دوم ایجــاد توســعۀ اقتصــادی در منطقــۀ راهگــذر .مــدن رجمیــا 1و شــینیا هانــاوکا)2012( 2
راهگذرهــای حم لونقــل بینالمللــی را ارزیابــی کــرده و بــا توجــه بــه ایــن ارزیابــی بــه ایــن
Regmia
Hanaoka
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و از مســیر ای ـران در غــرب و شــمال جهــان پایــان مییابــد .بــر ایــن اســاس ،طــرح راهگــذر
عربمدیترانــه بــه ایــن دلیــل کــه بــر ژئوپلیتیــک ایــن مســیرها و منطقــه تأثیــر میگــذارد،
زمینــۀ شــکلگیری چالشهــای مهــم اقتصــادی و سیاســی و امنیتــی را در مقابــل جمهــوری
اســامی ای ـران ایجــاد میکنــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت راهگــذر عربمدیترانــه و نقــش آن در تغییــر ژئوپلیتیــک منطقــه
میخواهیــم بــا بررســی علمــی و دقیــق ایــن راهگــذر بــه پیامدهــای آن و چالشهایــش در
مقابــل منافــع اقتصــادی و امنیتــی جمهــوری اســامی ای ـران بپردازیــم .س ـرانجام بــر اســاس
شــناخت ایــن پیامدهــا و چالشهــا ،راهبردهایــی را در جهــت منافــع جمهــوری اســامی
ایــران در مقابــل ایــن چالشهــا و پیامدهــای امنیتــی و اقتصــادی ارائــه کنیــم .در پژوهــش
حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش هســتیم کــه پیامدهــای راهگــذر عربمدیترانــه
چگونــه منافــع اقتصــادی و سیاســی جمهــوری اســامی ایـران در منطقــه را تحــت تأثیــر قـرار
میدهــد؟ بــا بررســی توصیفیتحلیلــی ،ایــن فرضیــه مطــرح میشــود کــه «پیامدهــای
تکمیــل طــرح عربمدیترانــه میتوانــد در تغییــر ژئوپلیتیــک منطقــه ،تقویــت شــکلگیری
هــال اقتصادیسیاســی توســط محــور عبریعربــی و تقویــت روابــط کشــورهای موجــود در
مســیر ایــن راهگــذر خالصــه شــود .بهتبــع ایــن پیامدهــا ،تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه بــا
تغییــر ژئوپلیتیــک منطقــه و کاهــش اهمیــت راهبــردی مرزهــای جنوبــی ای ـران بــا محوریــت
تنگــۀ هرمــز همـراه خواهــد بــود .ایــن موضوعــات موجــب شــکلگیری تهدیدهــای اقتصــادی
و امنیتــی در مقابــل جمهــوری اســامی ای ـران در منطقــه خواهــد شــد.

1. Madan
2. Shinya
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نتیجــه رســیدهاند کــه بهبــود زیرســاختهای فیزیکــی و کمینهکــردن موانــع غیرفیزیکــی ب ـرای
افزایــش کارایــی عملیاتــی راهگذرهــای حملونقــل بینالمللــی میتوانــد ب ـرای دیگــر کشــورها
و بخشهایــی از آســیا مفیــد باشــد .چارلــز کونــاکا 1بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته اســت کــه
بهتریــن گذرگاههــای مــدرن در جهــان تصادفــی شــکل نگرفتهانــد .درواقــع ،آنهــا اغلــب
نتایــج توســعه و همــکاری هماهنــگ در طــول ســالهای متمــادی هســتند .از ســویی او معتقــد
احــی طرحــی خــوب راهگــذر و چالشهــا و احتمــاالت ناشــی
اســت درک بهتــر اهمیــت طر ِ
از بهبــود عملکــرد راهگــذر میتوانــد تــا حــدودی مســائل مختلــف مربــوط بــه راهگذرهــای
بینالمللــی را حــل کنــد ( .)Kunaka, 2014التوسزینســکا 2معتقــد اســت ایــدۀ توســعۀ
راهگذرهــای بینالمللــی و توســعۀ زیرســاختهای متعــدد حملونقــل یکــی از ضروریتریــن
جهتهــای سیاســت حملونقــل دنیــای امــروز اســت .ایــن مونوگ ـراف مشــکالت مربــوط بــه
مطالعــات راهگــذر را بــا توجــه ویــژه بــه مدلســازی و پیشبینــی پیامدهــای توســعۀ زیرســاخت
راهگذرهــای حملونقــل ارائــه میکنــد .او مطابــق بــا اصــول مدلســازی نتیجــه میگیــرد کــه
مدلســازی راهگذرهــای بینالمللــی مرحلــۀ بســیار پیچیــدهای از تجزیــه و تحلیــل اســت؛ زیـرا
ایــن کار مســتلزم درنظرگرفتــن جنبههــای دامنــۀ فضایــی آثــار توســعه ،دورۀ طوالنــی پژوهــش و
بهرهبــرداری از زیرســاختهای برنامهریزیشــده و پیامدهــای متعــدد و عامــل عــدم قطعیــت
اســت (.)Latuszynska, 2005
دومیــن محــور نیــز پژوهشهایــی اســت کــه دربــارۀ راهگــذر عربمدیترانــه نوشــته
شــدهاند .در ایــن مــورد بهدلیــل اینکــه طــرح راهگــذر عربمدیترانــه بــه تازگــی اجــرا
شــده اســت تنهــا پژوهــش علمــی کــه میتــوان بــه آن اســتناد کــرد؛ پژوهــش مایــکل
تانکــوم  3اســت .او در ایــن پژوهــش بــا معرفــی ایــن راهگــذر ،جزئیــات همــکاری در ایــن
راهگــذر را بیــان و پیامدهــای مختلــف آن را بررســی میکنــد ( .)TanchuM, 2021
باتوجــه بــه آنچــه گفتیــم میتــوان گفــت پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه از منظــری
علمــی و همچنیــن بــا توجــه بــه بعــد نظــری بــه موضــوع راهگــذر عربمدیترانــه پرداختــه
اســت و پیامدهــای آن را بررســی میکنــد در نــوع ارائــۀ موضــوع و همچنیــن از نظــر
محتوایــی حــاوی مطالــب نوآورانــه اســت کــه آن را از دیگــر پژوهشهــای انجامشــده
در ایــن حــوزه متمایــز میکنــد.
1. Charles Kunaka
2. Latuszynska
3. Michaël Tanchum
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بســیاری از پژوهشــگران حــوزۀ روابــط بینالملــل معتقدنــد بــا پایــان جنــگ ســرد میــان دو
بلــوک شــرق و غــرب مســئلۀ همکاریهــا و رقابتهــا در ســطح ژئوپلیتیکــی نیــز متحــول
شــد .بــه بــاور بســیاری از اندیشــمندان پایــان جنــگ ســردُ ،مهــری بــر پایــان رقابتهــای
ژئوپلیتیکــی بــا محوریــت ارتبــاط جغرافیــا و قــدرت نظامــی ســخت بــود و بــا گذشــت زمــان،
محــور رقابــت و همــکاری در مناطــق مختلــف بــه ارتبــاط جغرافیــا و اقتصــاد گــره خــورد.
در ایــن زمــان مفهــوم ژئواکونومیــک اهمیــت و رواج یافــت و بهعنــوان محــور همــکاری یــا
رقابــت در مناطــق مختلــف درنظــر گرفتــه شــد .در نتیجــه ،بســیاری از اندیشــمندان دربــارۀ
مفهــوم گــذار از ژئوپلیتیــک بــه ژئواکونومیــک بحــث کردنــد ).(Luttwak, 1990: 17
در نتیجــه ،ژئواکونومیــک بهعنــوان رشــتهای مجــزا از دانــش ژئوپلیتیــک کالســیک ریشــه
گرفــت .بــه بیــان دقیقتــر ،ژئواکونومیــک گســترش حــوزۀ ژئوپلیتیــک بهکارگرفتهشــده در
روابــط اقتصــادی بینالمللــی اســت .از ایــن منظــر ،ژئواکونومیــک آشکارشــدن ژئوپلیتیــک
در ســطحی دیگــر اســت .بنابــر درک نویــن از مفهــوم ژئوپلیتیــک ،ایــن دانــش بــه تحلیــل
توزیــع و پیکربنــدی قــدرت در نظــام بینالملــل و تأثیـرات آن بــر روابــط میاندولتــی سیاســت
بینالملــل و نیــز بــر ســاختار راهبــردی فضــای جهانــی اشــاره دارد .نکتــه ایــن اســت کــه هــم
ژئوپلیتیــک و هــم ژئواکونومیــک بهطــور ذاتــی بــا رقابــت ژئواســتراتژیک میاندولتــی مرتبــط
هســتند .بــا ایــن حــال ،ژئواکونومیــک ،حــوزۀ تحلیــل ژئوپلیتیــک را محــدود میکنــد و بــر
ارتبــاط قــدرت اقتصــادی و تجــاری بهعنــوان یــک عامــل تحلیــل تأکیــد میکنــد .از ایــن
منظــر ،نــوع خاصــی از رقابــت ژئوپلیتیکــی را در بــر میگیــرد ) .(Jaeger, 2020: 24در
نتیجــه ،راههــای ارتباطــی در جهــان و مناطــق مختلــف یکــی از مهمتریــن مفاهیــم در ادبیــات
ژئواکونومیــک هســتند.
راهگذرهــا نقــش مهمــی در توســعۀ اقتصــادی دارنــد؛ زیــرا امــروزه اقتصادهــا را
سیســتمهای لجســتیکی کارآمــد و پایــدار پشــتیبانی میکننــد .راهگــذر بیشــتر بهعنــوان یــک
مفهــوم در جهــت توســعه بــرای ایجــاد خطــوط ســریع بیــن مبــدأ و مقصــد در کشــورهای
مختلــف اســتفاده میشــود .راهگــذر بهعنــوان یــک مفهــوم بــرای شناســایی و نشــاندادن
تســهیل ارتباطــات تجــاری و جابهجایــی و همچنیــن افزایــش ارتباطــات اســتفاده میشــود
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) .(ESCAP, 2020: 9در حالــی کــه زنجیرههــای تأمیــن کاالهــای مــدرن ماهیــت جهانــی
دارنــد و خدمــات حملونقــل آنهــا ،بهعنــوان یــک قاعــده ،نمیتوانــد بــا اســتفاده از یــک
نــوع حملونقــل ارائــه شــود .ارتقــای مؤثــر کاال در زنجیــرۀ تأمیــن ،نیازمنــد حملونقــل
بیــن قــارهای هماهنــگ ،حملونقــل از راه دور یــا از راه زمیــن و تحویــل کاالهــای محلــی و
همچنیــن عملیــات ترمینــال در کل مســیر کاال اســت .در لجســتیک حملونقــل و در سیســتم
مســیرهای تجــارت خارجــی و فعالیتهــای شــرکتکنندگان در فراینــد حملونقــل ،توجــه
ویــژهای بــه ایــن مــوارد میشــود :ســازگاری و هماهنگــی میــان اقدامــات شــرکتکنندگان
و کمینهکــردن پیوندهــا و هزینههــا در زنجیــرۀ حملونقــل در امتــداد بهتریــن مســیر
).(Makarova & et al, 2019: 655
راهگذرهــای اقتصــادی در سراســر کــرۀ زمیــن در حــال ســاخت هســتند و تریلیونهــا
دالر بــرای تســهیل راههــای ارتباطــی هزینــه میشــود .ایــن موضــوع پیامدهــای مهمــی
بـ�ر سیاس��ت بینالمل��ل و در نهایتــ نظ�مـ جهانــی خواه��د داش��ت .بــا وجــود ایــن،
چارلــی تیــم  1معتقــد اســت مفهــوم راهگذرهــای بینالمللــی دربــارۀ چهــار ایــده
در چرخــش اســت :نخســت ،راهگذرهــای اقتصــادی ،راه حلــی بــرای بحرانهــای
ســرمایهداری هســتند؛ دوم ،راهگذرهــای اقتصــادی مبــارزۀ طبقاتــی را تشــدید میکننــد؛
ســوم ،راهگذرهــای اقتصــادی ابــزاری بــرای بهرهبــرداری هســتند و ســرانجام راهگذرهــای
اقتصــادی اســتخراج مالــی را تســهیل میکننــد .چارلــی تیــم براســاس ایدههایــی کــه
بیــان شــد ،نتیجــه میگیــرد راهگذرهــای اقتصــادی متقارننبــودن قــدرت بیــن دولتهــا،
کشــورها و طبقــات را تقویــت میکنــد .بنابرایــن فرایندهــای توســعۀ ناهمــوار و ترکیبــی را
گســترش میدهــد ).(Thame, 2021: 550
 .2-3راهگذر عربمدیترانۀ

راهگــذر عربمدیترانــه یــا راهگــذر هنــد بــه اروپــا راهگــذر تجــاری چندوجهــی در حــال
ظهــور اســت کــه میتوانــد الگوهــای تجــاری بیــن منطقــۀ اقیانــوس هنــد ،خاورمیانــه و
اروپــا را بــا ایجــاد قــوس ارتبــاط تجــاری در حاشــیۀ جنوبــی اوراســیا از نــو تنظیــم کنــد.
مســیر ایــن راهگــذر از ســواحل دریــای عــرب و اقیانــوس هنــد تــا ســواحل مدیترانــه و
دریــای شــرقی یونــان کشــیده میشــود .ایــن ارتبــاط جدیــد بـرای هنــد یــک تغییــر پارادایــم
1. Charlie Thame
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راهبــردی بــا پیامدهــای ژئوپلیتیکــی عظیــم اســت کــه میتوانــد نقــش آن را در نظــم
اقتصــادی اوراســیا تغییــر دهــد.
هنــد و اروپــا سالهاســت کــه در پــی ارتبــاط اقتصــادی و تجــاری مســتقیم بــا یکدیگــر
هســتند .از منظ��ر هن��د و اروپ��ا اتصــال یــک راه جدیــد بــرای تقویــت مشــارکت سیاســی و
اقتصــادی اتحادیــۀ اروپــا و هنــد الزم اســت .در حالــی کــه نــه هنــد و نــه اتحادیــۀ اروپــا
نمیتواننــد در مســیر ایجــاد راهگــذری بینالمللــی بــا بودجههــای ارائهشــده توســط چیــن بـرای
ایجــاد ابتــکار «یــک کمربنــد و یــک راه» برابــری کننــد؛ امــابهنظــر میآیــد هــر دو بــه ایــن نتیجه
رســیدهاند کــه بــا مشــارکت یکدیگــر میتواننــد جایگزینهایــی ب ـرای کشــورهای کوچکتــر
در آســیا فراهــم کننــد .از آنجایــی کــه هــر دو سالهاســت بــر ارتبــاط نــرم تمرکــز میکننــد،
میتواننــد در حوزههــای تنظیــم اســتاندارد ،ظرفیتســازی و کمکهــای فنــی ،شــکاف
مهمــی را در نیازهــای اتصــال و ارتبــاط در آســیا پــر کننــد ).(Mohan & Baruah, 2019: 1
بهویــژه کــه هــم اروپــا و هــم هنــد رشــد شــتابان چیــن و توســعۀ ابتــکار «یــک کمربنــد و یــک
راه» آن را در جهــت مقابلــه بــا منافــع خــود میبیننــد .بــه ایــن دلیــل منافــع مشــترکی در ترســیم
راهگذرهــای جدیــد دارنــد .همچنیــن بهدنبــال توســعۀ همکاریهــای خــود در حوزههــای
متنــوع ژئواکونومیــک ،اقتصــاد ،تجــارت ،حوزههــای دیجیتالــی و همچنیــن فنــاوری و انــرژی
هســتند ).(Jain, 2021: 133
عادیســازی روابــط اســرائیل بــا امــارات متحــدۀ عربــی زمینــۀ ترســیم ایــن راهگــذر
را در دســتور کار هنــد و کشــورهای متنفــع از آن قــرار داد .شــکلگیری و ترســیم راه
ارتباطــی جدیــدی چــون راهگــذر عربمدیترانــه نتیجــۀ عادیســازی روابــط دیپلماتیــک
ســال  2020میــان امــارات متحــدۀ عربــی و اســرائیل بــود کــه ســبب اتصــال شــبکۀ
راهآهــن امــارات بــه بنــدر حیفــا در شــرق مدیترانــه از مســیر ریلــی عربســتان ســعودی
و اردن میشــود .ارتبــاط دریایــی فرامدیترانــهای از حیفــا بــه ســرزمین اصلــی اروپــا
در بنــدر بــزرگ ترانشــیپی «پیرئــوس»  1یونــان نیــز بــه ایــن معنــی اســت کــه کاالهــای
هنــدی کــه بــه بندرهــای امــارات فرســتاده میشــوند میتواننــد بــه بازارهــای اصلــی
و مراکــز تولیــدی اروپــا برســند ) .(Tanchum, 2021: 4راهگــذر عربمدیترانــه،
مســیر حملونقــل تجــاری فرامنطقــهای جایگزیــن بــرای راهگــذر ترانزیتــی بینالمللــی
شــمالجنوب مســتقر در چابهــار اســت کــه در آن بهجــای چابهــار ،بندرهــای امــارات
1. Piraeus
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متحــدۀ عربــی بهعنــوان گــره ارتباطــی اقیانــوس هنــد عمــل خواهنــد کــرد و کاالهــای
هنــدی کــه از ایــن مســیر چندوجهــی حمــل میشــوند ،میتواننــد در کمتــر از  10روز
بــه ســرزمین اصلــی اروپــا برســند و ایــن یعنــی  40درصــد ســریعتر از مســیر دریایــی
کانــال ســوئز و راهگذرهــای دیگــر ) .(Tanchum, 2021: 4قــرار اســت ایــن مســیر از
بنــدر بمبئــی در هنــد شــروع شــود و بــه بندرهــا مهــم امــارات از جملــه بنــدر فجیــره
متصــل شــود .بندرهــای امــارات متحــدۀ عربــی میتواننــد بهعنــوان گــره ارتباطــی
اقیانــوس هنــد بــرای یــک راهگــذر تجــاری جداگانــه هنــد بــه اروپــا عمــل کننــد .شــبکۀ
ً
راهآهــن امــارات بــه اســرائیل نیــز در حــال حاضــر تقریبــا بهطــور کامــل تکمیــل شــده
اســت و تنهــا حــدود  300کیلومتــر مســیر ریلــی میــان اردن و عربســتان ســعودی باقــی
مانــده اســت .همچنیــن بعــد از «توافــق ابراهیــم» ،امــارات متحــدۀ عربــی متعهــد بــه
تأمیــن مالــی تکمیــل ســاخت راهآهــن و همچنیــن توســعۀ ظرفیــت بنــدر کانتینــری حیفــا
شــده اســت ).(Zaken, March 2021
گزارشهــا از پیشــرفت کار در مســیر امــارات بــه بنــدر حیفــا نشــان میدهــد
کــه  139کیلومتــر از مســیر ریلــی «اإلتحــاد» امــارات بهتازگــی تکمیــل شــده اســت؛
ایــن مســیر ریلــی امــارات متحــدۀ عربــی را بــه شــبکۀ راهآهــن عربســتان ســعودی در
«الغویفات»1متصــل میکنــد .همچنیــن یــک پیونــد ارتباطــی از «الغویفــات» در مــرز
عربســتان و امــارات متحــدۀ عربــی بــه «حــرض» 2نیــاز اســت کــه تکمیــل آن در مرحلــۀ
ســوم طــرح تکمیلــی گنجانــده شــده اســت .دوم اینکــه خــط ارتباطــی  1392کیلومتــری
شــمال بــه جنــوب عربســتان از «حــرض» در جنــوب شــرقی عربســتان ســعودی از راه
«الخــرج» تــا «الحدیثــه» در مــرز عربســتان و اردن برقــرار اســت و بهنوعــی ایــن مســیر
بــرای ارتبــاط بــا اردن آمــاده اســت .ســوم اینکــه یــک خــط ارتباطــی  300کیلومتــری از
امتــداد «الحدیثــه» تــا بنــدر اصلــی اسـرائیل در «حیفــا» نیــاز اســت کــه  70کیلومتــر آن از
«بیــت شــئان» 3در نزدیکــی مــرز اس ـرائیل و اردن تــا حیفــا فعــال اســت (Suri, october
) .2021بــه همیــن شــکل ،هنگامــی کــه ایــن مســیر حملونقــل عملیاتــی شــود ،کاالهــای
هنــدی کــه از بمبئــی خــارج میشــوند ،ظــرف مــدت  10روز بــه ســرزمین اصلــی اروپــا
میرســند ).(Zaken, March 2021
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مهمتریــن موضوعــی کــهبهنظــر میآیــد کشــورهای درگیــر در ایــن راهگــذر را بــه
یکدیگــر مرتبــط کــرده اســت فنــاوری و انــرژی اســت .فناوریهــای نوآورانــه ،از جملــه
فناوریهــای مربــوط بــه تولیــد ،ذخیرهســازی و اســتفاده از انــرژی تولیدشــده از منابــع
تجدیدپذیــر ،مهمتریــن بخشهــا بــرای ادغــام زنجیــرۀ ارزش آینــده در راهگــذر هنــد بــه
اروپــا یــا همــان عربمدیترانــه هســتند .تجزیهوتحلیلهــا نشــان میدهــد تأکیــد شــدید
سیاســتها در هنــد ،امــارات متحــدۀ عربــی ،عربســتان ســعودی ،اســرائیل و یونــان بــر
توســعۀ اکوسیســتمهای نــوآوری ،چارچوبــی فراگیــر ب ـرای همــکاری در توســعۀ فناوریهــای
نســل بعــدی و تولیــد ،بــر اســاس آنهــا فراهــم میکنــد .ضمــن اینکــه در بخــش نــوآوری
انــرژی ســبز ،هــر پنــج کشــور ،درگیــر توســعۀ بخــش خصوصــی هســتند کــه همافزایــی در
میــان آنهــا فرصتهایــی را بــرای مشــارکتهای ســرمایهگذاری مشــترک چندجانبــه در
تولیــد ایجــاد میکنــد ).(Tanchum, 2021: 5
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 .4پیامدهای اجرا و تکمیل راهگذر عربمدیترانه
بــا توجــه بــه آنچــه در رابطــه بــا راهگــذر عربمدیترانــه آمــد؛ میتــوان گفــت در صــورت
اجــرا و تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه پیامدهــای متعــددی در زمینههــای سیاســیامنیتی و
اقتصادتجــاری متوجــه منطقــۀ خاورمیانــه خواهــد شــد .پیامدهایــی کــه میتوانــد مســتقیم و
غیرمســتقیم منافــع جمهــوری اســامی ایـران در منطقــه را نیــز تحــت تأثیــر قـرار دهــد؛ زیـرا
مســیر عبــوری ایــن راهگــذر از جنــوب ای ـران اســت و تکمیــل آن موجــب شــکلگیری یــک
محــور سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی در مقابــل آن میشــود .در ادامــه ،تعــدادی از پیامدهــای
تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه را بیــان و نقــش ایــن پیامدهــا در ایجــاد چالــش در راه منافــع
جمهــوری اســامی ای ـران در منطقــه را تحلیــل میکنیــم:
 .1-4تغییر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه

یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای راهگذرهــا ایــن اســت کــه آنهــا در قالــب ژئواکونومیــک و
ژئوپلیتیــک مطــرح میشــوند .بعــد از جنــگ ســرد و بــا طــرح مفهــوم ژئواکونومیــک راهگذرهــا
نیــز بهعنــوان مفهومــی کالســیک بــه مقول ـهای مهــم در ادبیــات ژئوپلیتیــک مطــرح شــدند.
اهمیــت ایــن مفهــوم در ایــن اســت کــه تغییــرات گســتردهای را در حوزههــای سیاســی،
امنیتــی ،اقتصــادی و حتــی گردشــگری و فرهنگــی بهجــای میگذارنــد .ایــران ســالها
بهعنــوان کشــوری گســترده در مرکــز خاورمیانــه همــواره بهعنــوان چهــا رراه بینالمللــی
شــناخته میشــد کــه راهگذرهــای متعــدد بینالملــی از گذشــته از آن عبــور میکــرد .عبــور
مســیر جــادۀ ابریشــم قدیمــی از فــات مرکــزی ایـران نیــز گــواه ایــن مدعــا اســت .از ایـنرو،
بهنظــر میآیــد تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه موجــب اینگونــه تغییــرات ژئوپلیتیکــی
متعــددی در منطقــه شــود.
 .2-4کاهش اهمیتراهبردی راهگذرهای عبوری از منطقۀ مرکزی خاورمیانه

تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه موجــب تغییــرات ژئوپلیتیکــی متعــددی در منطقــه
خواهــد شــد و بــا جایگزینــی مســیر عبــوری شــرق بــه غــرب ،دیگــر راهگذرهــای موجــود
در منطقــه را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد .یکــی از مســیرهای مهــم درحــال حاضــر
کــه ژئوپلیتیــک منطقــه بــا آن تعریــف میشــود ،مســیر جــادۀ ابریشــم اســت کــه چیــن
میخواهــد بهعنــوان طرحــی جدیــد بــا عنــوان «ابتــکار یــک کمربنــد و یــک راه» آن
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را احیــا کنــد .یکــی از شــاخههای مهــم ایــن طــرح ،راهگــذری شــاخهای اســت کــه از
چیــن آغــاز میشــود و بــا عبــور از کشــورهای آســیای مرکــزی بــه ایــران میرســد و بــا
عبــور از ایــران و مســیرهای مختلــف ،ســرانجام در اروپــا پایــان مییابــد (Osiewicz,
) .2018: 223خاورمیانــه از جملــه ایــران ،بخــش اصلــی طــرح جدیــد چیــن را تشــکیل
میدهــد .انــدرو اســکوبل  1بهدرســتی مینویســد ایــن منطقــه بــرای چیــن از هــر زمــان
دیگــری اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت .اکنــون بهنظــر میرســد ،پکــن خاورمیانــه و
ایــران را محــور پیرامونــی چیــن و همچنیــن منطق ـهای شــکننده میدانــد .عــاوه بــر ایــن،
چیــن پــس از دهههــای متمــادی نســبت بــه ثبــات رژیمهــا در ایــن منطقــه نگــران شــده
اســت ).(Scobell, 2018: 9
تکمیــل و اجــرای راهگــذر عربمدیترانــه میتوانــد مســیر عبــوری جدیــدی بــرای
عبــور کاال از شــرق بــه غــرب و برعکــس را فراهــم کنــد .ایــن مســیر شــاید نتوانــد مســیری
جایگزیــن بـرای مســیر جــادۀ ابریشــم نویــن از مســیر ایـران باشــد؛ امــا تغییـرات گســتردهای
را در ژئواکونومیــک منطقــه ایجــاد و مســیری نویــن را از شــرق بــه غــرب بــاز خواهــد کــرد،
بهویــژه کــه در رابطــه بــا ایــن موضــوع هنــد «طــرح یــک کمربنــد و یــک راه» چیــن را تهدیــد
امنیتیاقتصــادی بــرای خــود میبینــد .بــه ایــن دلیــل ،بهدنبــال ایجــاد راهگذرهــای متقابــل
اسـ�ت .ابتــکار «یــک کمربنــد و یــک راه» چش ـماندازراهبــردی و آینــدۀ چیــن ب ـرای ارتقــای
موقعیــت خــود در ســطح بینالمللــی بــا پیونــددادن اقتصــاد خــود بــه اقتصــاد بینالمللــی بــا
راهگذرهــا و مســیرهای ایــن طــرح اســت .هــدف از ابتــکار چیــن نیــز افزایــش تجــارت و رشــد
اقتصــادی آن ،افزایــش امنیــت دریایــی و توســعۀ کشــور و همچنیــن افزایــش نفــوذ آن اســت؛
امــا ایــن طــرح از ســوی کشــورهای مختلــف نگرانیهــای سیاســی دارد ،چــه از ســوی برخــی
کشــورهای شــرکتکننده در آن و چــه از ســوی نیروهــای امنیتــی منطقــهای یــا بینالمللــی
(.)Hamid and Nafee, 2020: 192
هنــد نیــز از دولتهــای نگــران شــکلگیری و احیــای مســیر جــادۀ ابریشــم و بهویــژه
مســیر آبــی آن اســت .مســیری کــه قـرار اســت در طــرح همــکاری چیــن و پاکســتان اجرایــی
شــود ) .(Neagle, May 2020زیـرا «گــوادر» در پاکســتان کــه بنــدری در آبهــای عمیــق
اســت بــه اســامآباد و پکــن نســبت بــه نقــش هنــد بهعنــوان قــدرت منطقــهای برتــری
راهبــردی میدهــد .بــه همیــن دلیــل ،در دهلینــو نگرانیهایــی وجــود دارد بــرای اینکــه
1. Andrew
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ایــن بنــدر کــه متعلــق بــه یــک شــرکت دولتــی چینــی اســت ،بــه یــک مرکــز نظامــی دائمــی
تبدیــل و ســبب تهدیــد نیروهــای دریایــی هنــد شــود ) .(Ali, 2016همچنیــن تکمیــل ایــن
راهگــذر میتوانــد چالــش جــدی بــرای تکمیــل راهگــذر «جنوبغــرب» باشــد؛ راهگــذر
جنوبغــرب ،راهگــذری اســت کــه در ســال  2016بــا ابتــکار ای ـران و جمهــوری آذربایجــان
و گرجســتان ارائــه شــد و هــدف آن تســهیل ارتبــاط تجــاری هنــد و اروپــا بــا گــذر از مســیر
زمینــی ایـران ،جمهــوری آذربایجــان ،گرجســتان ،اوکرایــن و لهســتان بــود .در نتیجــه ،از ایــن
منظــر نیــز تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه میتوانــد موجــب چالشــی جــدی در عملیشــدن
چنیــن راهگــذری باشــد .چــون مســیر راهگــذر عربمدیترانــه مســیر کوتاهتــری اســت و هنــد
مســئلۀ ای ـران را نیــز بــا ایــن مســیر پشــت ســر خواهــد گذاشــت.
یکــی دیگــر از راهگذرهایــی کــه راهگــذر عربمدیترانــه میتوانــد آن را تحــت تأثیــر ق ـرار
دهــد ،راهگــذر شــمالجنوب اســت .ایــن راهگــذر یکــی از راهگذرهــای مهمــی اســت کــه بــر
ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک منطقــه تأثیــر میگــذارد .مســیر شــمالی ایــن راهگــذر از بمبئــی
آغــاز میشــود و بــه بنــدر «چابهــار» میرســد و بــا عبــور از ای ـران بــه بنــدر آســتاراخان در
روســیه میرســد و زمینــۀ اتصــال شــرق و بهطــور خــاص هنــد را بــه حــوزۀ قفقــاز و بهتبــع آن
حــوزۀ اروپــا فراهــم میکنــد .ایــن راهگــذر مســیری قدیمــی بــوده اســت کــه هنــد را بــه ایـران
و قفقــاز مرتبــط میکنــد .ایــن راهگــذر میتوانــد موقعیــت مناســبی ب ـرای ای ـران در منطقــه و
نظــام بینالملــل فراهــم کنــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه ای ـران سالهاســت در تحریــم آمریــکا
و مجامــع بینالمللــی اســت ایــن موضــوع زمینــۀ ســرمایهگذاری در زیرســاختهای ایــران
را تــا حــدی بینتیجــه میکنــد .از ســویی مســافت زمینــی طوالنــی ایــن مســیر موجــب
شــده اســت دهلینــو بهدنبــال مســیرهای جایگزیــن باشــد ) .(Ghiasi, 2019: 42بــه
همیــن دلیــل،بهنظــر میآیــد راهگــذر عربمدیترانــه در صــورت تکمیلشــدن بســیاری از
راهگذرهــای مختلفــی کــه از دوران قدیــم تــا بــه امــروز بهعنــوان راهگذرهــای اصلــی منطقــه
محســوب میشــدند یــا ق ـرار بــود اجرایــی شــوند ،دچــار چالــش کنــد.
 .3-4افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی شبهجزیرۀ عربستان

نکتــۀ مهــم دیگــر در رابطــه بــا مبحــث تغییــرات ژئوپلیتیکــی تأثیرپذیرفتــه از تکمیــل
راهگــذر عربمدیترانــه در اهمیتیافتــن ژئوپلیتیــک مناطقــی خالصــه میشــود کــه
مســیر ایــن راهگــذر از آنهــا عبــور میکنــد .راهگــذر عربمدیترانــه مســیر جدیــدی در
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تاریــخ خاورمیانــه خواهــد بــود کــه دنیــای شــرق را از راه ســرزمینهای عربــی حاشــیۀ
خلیجفــارس و بهویــژه ناحیــۀ مرکــزی شــبهجزیرۀ عربســتان بــه دنیــای غــرب متصــل
میکنــد .بــه بیانــی ،ســرزمینهای جنوبــی حاشــیۀ خلیجفــارس و بهویــژه شــبهجزیرۀ
عربســتان در پــی اجراییشــدن ایــن مســیر ،جایــگاه نوینــی در ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک
جهــانبهدســت خواهنــد آورد .در حالــی کــه ناحیــۀ مرکــزی شــبهجزیرۀ عربســتان همــواره
در طــول تاریــخ در مســیر عبــوری راههــای بینالمللــی جایــگاه مهمــی نداشــته اســت و
تنهــا مســیر عبــوری مهــم آن مســیرهای کنــاری ســواحل خلیجفــارس ،دریــای عــرب و
دریــای ســرخ بــوده اســت کــه شــرق و جنــوب شــبهجزیره را بــه شــمال شــبهجزیره متصــل
میکردهانــد ( .)Anderson, 2013ایــن مســیرها هــم مســیری جایگزیــن بودهانــد
کــه فقــط در زمــان بیثباتــی و جنــگ در مرکــز خاورمیانــه (فــات ایــران و بینالنهریــن)
اهمیــت پیــدا میکردهانــد ،نمونــۀ ایــن اهمیــت را هــم در زمــان جنگهــای اشــکانیان
و رومیــان ،ساســانیان و رومیــان ،تقابــل خلفــای فاطمــی و عباســی و همچنیــن در طــول
جنـ�گ جهانـ�ی اول میبینیـ�م (.)Samaan, 2019: 23
اهمیــت تنگــۀ هرمــز و خلیجفــارس در قرنهــای اخیــر و فراهمبــودن زیرســاختهای
طبیعــی ،جغرافیایــی و جــادهای در مســیر عبــوری از ایــران موجــب شــده بــود تــا مســیر
عبــوری از خلیجفــارس و ای ـران بــه مرکــز خاورمیانــه و اروپــا نســبت بــه مرکــز شــبهجزیرۀ
عربســتان کــه از نظــر آبوهــوا جــزو گرموخش ـکترین آبوهــوا و از نظــر جغرافیایــی نیــز
زیرســاختهای عمرانــی و جــادهای نداشــته اســت برتــری بیشــتری داشــته باشــد .از ایـنرو،
مرکــز شــبهجزیرۀ عربســتان در طــول تاریــخ از نظــر ترانزیتــی جایــگاه چندانــی نداشــته
اســت و در ایــن زمینــه مســیرهای ســاحلی ایــن منطقــه مهــم بــوده اســت .بهطورکلــی
ژئوپلیتیــک شــبهجزیرۀ عربســتان در طــول تاریــخ معاصــر ،از دو موضــوع تأثیــر گرفتــه
اســت :نخســت اینکــه ایــن ســرزمین مهــد اســام و مــکان ظهــور اســام بــوده اســت و
دوم ،موضــوع انــرژی در ایــن ســرزمین کــه تــا حــدی موقعیــت ژئوپلیتیــک آن را در یــک
قــرن اخیــر متحــول کــرده اســت.
بهنظــر میآیــد راهگــذر عربمدیترانــه میتوانــد ژئوپلیتیــک ایــن منطقــه را از نظــر عبــور
مســیرهای ترانزیتــی نیــز تغییــر دهــد .شــایان توجــه اینکــه ایــن راهگــذر ،ژئوپلیتیــک منطقــه
را بــا جایگزینکــردن مســیر نویــن و همچنیــن افزایــش اهمیــت و ارزش ژئواکونومیکــی و
ترانزیتــی ناحیــۀ مرکــزی شــبهجزیرۀ عربســتان متحــول خواهــد کــرد .ایــن موضــوع در کنــار

77

مبحــث انــرژی بــه ژئوپلیتیــک کشــورهای جنــوب حاشــیۀ خلیجفــارس و زیرمنطقــۀ عربســتان
اهمیــت میبخشــد .همچنیــن عوامــل مختلــف سیاســی ،اقتصــادی ،تجــاری و فرهنگــی ایــن
ســرزمینها را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و موجــب تحوالتــی در آنهــا میشــود .راهگــذر
عربمدیترانــه بــا عبــور از مســیر ریلــی عربســتان ســعودی ،جایگاهــی ژئواســتراتژیک در
حــوزۀ مســیرهای ترانزیتــی بــه عربســتان خواهــد بــود .بخشــی از ایــن جایــگاه ژئوپلیتیکــی
قـرار اســت بــا شــبکۀ ریلــی در سراســر شــبهجزیره فعــال شــود کــه طــرح ریلــی عبریعربــی
بخشــی از آن خواهــد بــود .ایــن مســیر از امــارات بــه عربســتان و اردن میرســد و در اسـرائیل
پایــان مییابــد ).(Taşkömür, 2018
ایــن مســیر میتوانــد بــرای تســهیل حملونقــل از بندرهــای امــارات بــه حــوزۀ شــامات
و دریــای مدیترانــه مســیری راهبــردی باشــد و شــکلگیری و تکمیــل طــرح عربمدیترانــه
در تســریع تکمیــل ایــن مســیر ریلــی تأثیــر بگــذارد .همچنیــن بخشــی از ایــن مســیر
مرب��وط ب��ه ط�رـح «خــط ریلیــ خلیجف��ارس» اســت ک��ه انتظــار مــیرود در فــاز اول
ایــن طــرح تــا ســال  ،2023مســیر امــارات ،عربســتان ســعودی و عمــان بــه یکدیگــر
متصــل شــوند .در حالــی کــه در مرحلــۀ دوم تــا ســال  ،2025مســیر ریلــی بحریــن،
عربسـ�تان سـ�عودی و کویـ�ت بـ�ه یکدیگـ�ر متصـ�ل خواهنـ�د شـ�د ( alkhaleejonline,
 .)dec 2020مســیر اصلــی راهگــذر عربیمدیترانــه نیــز از فــاز اول ایــن طــرح عبــور
خواهـ�د ک�رـد .در صورتــی کــه شــبکۀ راهآهــن امــارات بــه اســرائیل در حــال حاضــر
ً
تقریبــا بهطــور کامــل تکمیــل شــده اســت و تنهــا حــدود  300کیلومتــر بــرای ســاخت
مســیر ریلــی میــان اردن و عربســتان ســعودی باقــی مانــده اســت (Tanchum, 2021:
) 9و تکمیــل ایــن مســیر ریلــی باقیمانــده نیــز تــا حــدی بــه عملیشــدن طرحهــای
راهگــذری چــون راهگــذر عربمدیترانــه وابســته اســت .تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه
تــا حــدی وابســته بــه تکمیــل و اتصــال «دو خــط ریلــی خلیــج» و شــاخۀ جنوبــی «خــط
ریلــی عبریعربــی» خواهــد بــود.
بنابرایــن شــاید شــکلگیری ایــدۀ راهگــذر عربمدیترانــه ،نتیجــۀ تــاش کشــورهای موجــود
در شــبهجزیرۀ عربســتان بـرای توســعۀ شــا هراههایی بـرای اتصــال کشــورها بــه یکدیگــر باشــد؛
امــا اجراییشــدن ایــن راهگــذر در کنــار مالحظــات امنیتــی میتوانــد در تســریع تکمیــل ایــن
شــا هراهها در شــبهجزیرۀ عربســتان نقــش داشــته باشــد و بهنوعــی ژئوپلیتیــک ناحیــۀ مرکــزی
شــبهجزیرۀ عربســتان را دچــار تغییــر و تحــول خواهــد کــرد.
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همچنیــن تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه بهتبــع خــود موجــب کاهــش اهمیــتراهبــردی
تنگــۀ هرمــز و خلیجفــارس میشــود .یکــی از پلهــای ارتباطــی موجــود در مســیر
عربمدیترانــه بنــدر فجیــره خواهــد بــود ) (Tanchum, 2021 a: 53کــه در گوشــۀ شــرقی
کشــور امــارات متحــدۀ عربــی واقــع شــده اســت .ابوظبــی در حــال توســعۀ فجیــره اســت و
میخواهــد باــ گس��ترش و توس��عۀ آن زمین��ۀ افزای��ش اهمی��تراهب��ردی آن را فراه��م آورد .بــا
توســعۀ ســرمایهگذاری در ایــن بنــدر ،ظرفیــت آن تــا ســال  ، 2030بــا  700ه ـزار تــن بــار
عمومــی ســاالنه بــه  1،5میلیــون کانتینــر افزایــش خواهــد یافــت و ایــن بنــدر شــاهد افزایــش
اســکلههای خــود بــه  21اسکــله خواه�دـ ب��ود .ایــن موضــوع بــه امــارات و کشــورهای
شــورای همــکاری خلیجفــارس اجــازه میدهــد تــا تنگــۀ هرمــز را بــه راحتــی دور بزننــد
( .)diyaruna, 2021ســاخت و توســعۀ ایــن بنــدر نهتنهــا بــه امــارات فرصــت میدهــد تــا
تهدیــد ابـزار اهــرم و فشــاری چــون تنگــۀ هرمــز در دســت ایـران را خنثــی کنــد؛ بلکــه موجــب
میشــود امــارات از تنگنــای ژئوپلیتیکــی خــود عبــور کنــد .بــا ایــن طــرح ،ژئوپلیتیــک منطقــۀ
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شــبه جزیــرۀ عربســتان نیــز تغییــر خواهــد کــرد و بهتبــع آن موجــب کاهــش اهیمــتراهبــردی
تنگــۀ هرمــز و خلیجفــارس میشــود.
بازشــدن مســیر زمینــی از مرکــز شــبهجزیرۀ عربســتان میتوانــد مســیر آبــی عبــوری از
ج عــدن و تــا حــدی دریــای ســرخ را تحــت تأثیــر قـرار دهــد .در نتیجــه ،زمینــۀ
دریــای عــرب ،خلیـ 
کاهــش عمــقراهبــردی آن را فراهــم کنــد .بــا وجــود ایــن ،تکمیــل طــرح راهگــذر عربمدیترانــه بــا
افزایــش اهمیــتراهبــردی ناحیــۀ مرکــزی شــبهجزیرۀ عربســتان میتوانــد ژئوپلیتیــک دریــای ســرخ
ت تأثیــر ق ـرار دهــد؛ زی ـرا مســیری ترانزیتــی نوینــی را از
و تنگههــای بابالمنــدب و ســوئز را تح ـ 
بندرهــای شــرقی شــبهجزیرۀ عربســتان و مرکــز آن بــه دریــای مدیترانــه و اروپــا میگشــاید .بــا ایجــاد
مســیرهای ترانزیتــی در شــبهجزیرۀ عربســتان ،ژئوپلیتیــک ایــن منطقــه اهمیــت مییابــد و بهتبــع آن
ژئوپلیتیــک خلیجفــارس بــا محوریــت تنگــۀ هرمــز و ژئوپلیتیــک دریــای ســرخ تحــت تأثیــر قـرار
گرفتــه و متحــول میشــود و چــه بســا رونــد اهمیــت ژئواســتراتژیک آنهــا در آینــده کاهشــی شــود.
 .4-4تقویــت روابــط اعضــای شــورای همــکاری خلیجفــارس بــا اســرائیل (تقویــت
هــال عبریعربــی)

یکــی دیگــر از پیامدهــای تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه بــر مســائل منطقــه ،تقویــت روابــط
کشــورهای شــورای همــکاری خلیجفــارس بــا اســرائیل اســت .بعــد از «توافــق ابراهیــم»،
رسمیشــدن روابــط کشــورهای عربــی بــا اسـرائیل توســعۀ روابــط بــاز و دوســتانه میان اسـرائیل
و برخــی از کشــورهای عربــی خلیجفــارس بهعنــوان پویایــی جدیــد امنیتــی و اقتصــادی و
چشــمگیر ب ـرای خاورمیانــه در قــرن بیس ـتویکم ظاهــر شــده اســت .بــا پیادهســازی توافــق
ابراهیــم و طرحهــای مربــوط بــه آن ،ممکــن اســت روابــط شــورای همــکاری خلیجفــارس
و اســرائیل فراتــر از تمرکــز بــر ُبــرد همــکاری کنونــی بــر روی دفــاع ،اطالعــات و امنیــت
گســترش یابــد و اشــکال ملموستــری از همــکاری در مــورد مســائل منطق ـهای دوجانبــه بــه
خــود بگیــرد .در نتیجــه ،بهنظــر میآیــد کــه همــکاری میــان اس ـرائیل و کشــورهای شــورای
همــکاری خلیجفــارس زمینههــای امنیتــی و اقتصــادی پیــدا کنــد و هرکــدام از مــوارد
گفتهشــده بــر روی دیگــری تأثیــر بگــذارد .یکــی از تحــوالت مهــم در شــکلگیری طــرح
عربمدیترانــه ،همیــن عادیســازی روابــط امــارات و بحریــن بــا اس ـرائیل بــود کــه بــه نظــر
بســیاری از کارشناســان ایــن موضــوع میتوانــد نقطــۀ مهمــی در تقویــت روابــط مســتحکم
میــان دیگــر کشــورهای عربــی حاشــیۀ خلیجفــارس بــا ایــن رژیــم باشــد .در اینجــا دو هــدف
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مهــم وجــود دارد کــه تکمیــل طــرح عربمدیترانــه و تقویــت روابــط میــان کشــورهای شــورای
همــکاری خلیجفــارس و اســرائیل را تســریع میکنــد:
نخســت ،اهــداف سیاسـیامنیتی اســت کــه تحــت تهدیــد ایـران تعریــف میشــود .بهویــژه کــه
اینــ تهدیــد موجب توســعۀ یــک انقــاب آرام در روابط اسـرائیل و عربســتان شــده اســت .علــت اصلی
ایــن انقــاب آرام نیــز افزایــش چشــمگیر تهدیــد ناشــی از ایـران بــوده اســت کــه منجــر بــه همــکاری
راهبــردی بیســابقهای میــان ایــن دو بازیگــر منطقـهای شــده اســت .بـرای اولین بار عربســتان ســعودی
اقدامات��ی را ب�رـای عادیس��ازی روابــط ب��ا اسـ�رائیل پیــش از توافقنامــۀ صلــح جامــع تصویــب کــرد .از
ســویی ،تمایــل و توانایــی اسـرائیل بـرای کمــک بــه مقابله بــا ایـران و نبــود ابـزار جایگزین قابــل اعتماد
و مؤثــر در دســترس عربســتان ســعودی در ایــن زمینــه اهمیــت اولیــه دارد و بــر تســریع رونــد همــکاری
راهبــردی میــان ایــن دو ،نقــش مهمــی خواهــد داشــت ) .(Rynhold & Yaari, 2019: 260بنابراین
تهدیــدی ماننــد ایـران در منطقــه ،منجــر بــه شــکلگیری «هــال عربیعبــری» از زیرمنطقــۀ مدیترانــۀ
شــرقی تــا شــبهجزیرۀ عربســتان و حاشــیۀ جنوبــی خلیجفــارس شــده اســت .این هــال از تحــوالت و
متغیرهــای متنــوع اقتصــادی ،سیاســی و امنیتــی پیــروی میکند.

نقشۀ  .3شکلگیری هالل عبریعربی در مقابل ایران Source: Author

81

احســاس تهدیــد امنیتــی از ســوی ای ـران میتوانــد بــر روابــط اقتصــادی کشــورهای ایــن
محــور نیــز تأثیــر بگــذارد .بهویــژه کــه عربســتان و اســرائیل بهعنــوان دو بازیگــر در منطقــه
بیشــتر ،پــس از توافــق هســتهای و افزایــش حــوزۀ نفــوذ ایـران ،محیطــی مناســب بـرای مذاکــره
بیــن خــود پیــدا کردهانــد ( .)Anwar, 2020: 96دوم ،اهــداف اقتصــادی اســت کــه
کشــورهای حاشــیۀ خلیجفــارس و اسـرائیل را بــه یکدیگــر مرتبــط میکنــد .کشــورهای شــورای
همــکاری خلیجفــارس بــا توجــه بــه تغیی ـرات و تحــوالت اساســی بــازار انــرژی در جهــان و
همچنیــن بــا توجــه بــه چش ـماندازهای نوینــی کــه ب ـرای آینــدۀ خــود ترســیم کردهانــد در پــی
ســرمایهگذاریهای بیشــتر بــر جغرافیــای خــود و کســب درآمــد و ســود بیشــتر از مســیری غیــر
از کســب درآمــد انرژیهــای هیدروکربنــی هســتند ).(Mirzoev & et al, 2020: 9
از ای ـنرو ،ایجــاد مســیرهای بینالمللــی نویــن میتوانــد یکــی از راههــای جایگزینــی
درآمــد منابــع نفتــی ب ـرای کشــورهای حاشــیۀ خلیجفــارس باشــد کــه میتوانــد بهصــورت
تدریجــی و بــا توجــه بــه اینکــه آینــدۀ منابــع انــرژی هیدرکربنــی در منطقــه و جهــان بســیار
خوشبینانــه نیســت زمینــۀ ثبــات اقتصــادی و سیاســی ایــن کشــورها را فراهــم کنــد .بنابرایــن
کشــورهای عربــی حاشــیۀ خلیجفــارس ب ـرای ایــن مهــم بایــد ارتباطــات ژئوپلیتیکــی خــود
را بــا کشــورهای همجــوار خــود و کشــورهایی گســترش دهنــد کــه میتواننــد زمینــۀ عبــور
از تنگنــای ژئوپلیتیکــی را برایشــان فراهــم کننــد .اســرائیل یکــی از ســرزمینهایی اســت
کــه میتوانــد زمینــۀ ایــن مهــم را فراهــم آورد .در ایــن میــان ،راهگــذر عبــوری از مســیر
ســرزمینهای کشــورهای شــورای همــکاری خلیجفــارس میتوانــد موجــب تقویــت
روابــط اقتصــادی و سیاســی میــان ایــن کشــورها بــا کشــورهای همجــوار و پیرامونــی آنهــا
شــود .ضمــن افزایــش جایــگاه ژئوپلیتیکــی و امنیتــی آنهــا ،زمینــۀ کســب درآمــد اقتصــادی
از محــل ایــن مســیر بینالمللــی را بــرای آنهــا فراهــم کنــد .بــه همیــن دلیــل ،راهگــذر
عربمدیترانــه میتوانــد موجــب تقویــت روابــط اقتصــادی در درون کشــورهای شــورای
همــکاری خلیجفــارس شــود .همچنیــن زمینــۀ تقویــت روابــط اقتصــادی و سیاســی را
میــان ایــن کشــورها بــا اس ـرائیل فراهــم کنــد.
همچنیــن ایــن مســیر عــاوه بــر تقویــت روابــط اقتصــادی میــان ایــن کشــورها میتوانــد
مســیری جدیــدی در راهگــذر انــرژی کشــورهای عربــی حاشــیۀ خلیجفــارس بــه اروپــا
و غــرب باشــد .ایــن موضــوع در جهــت اهــداف سیاســی و اقتصــادی اســرائیل در منطقــه
موضوعــی حیاتــی در سیاســت خارجــی ایــن کشــور بــراورد میشــود .از ایــن منظــر،
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راهگــذر عربمدیترانــه کــه منجــر بــه اج ـرای طــرح اتصــال کشــورهای حاشــیۀ خلیجفــارس
بــه اس ـرائیل در حوزههایــی ماننــد اقتصــادی ،غذایــی ،انــرژی میشــود ،میتوانــد تقویــت
روابــط اقتصــادی میــان ایــن کشــورها را فراهــم کنــد .بهتبــع آن ،موجــب تقویــت روابــط
امنیتــی میــان کشــورهای شــورای همــکاری خلیجفــارس و اسـرائیل شــود .در حالــی کــه ایــن
موضــوع میتوانــد ژئوپلیتیــک منطقــه را در تقابــل بــا منافــع جمهــوری اســامی ایــران در
منطقــه تغییــر دهــد.

بنابــر بــا ایــدۀ راهگــذر عربمدیترانــه کشــورهای شــورای همــکاری خلیجفــارس بــا محوریــت
امــارات و عربســتان ســعودی بهعــاوۀ اردن و اس ـرائیل در حــوزۀ شــامات پلــی ارتباطــی میــان
هنــد و اروپــا خواهنــد بــود کــه سالهاســت تــاش میشــود ارتباطــی مســتقیم میــان آنهــا
ایجــاد شــود .اتحادیــۀ اروپــا بــه اهمیــتراهبــردی کشــورهای حــوزۀ شــرقی مدیترانــه و همچنین
کشــورهای حــوزۀ خلیجفــارس آگاه بــوده اســت.بهنظــر میآیــد بعــد از دهــۀ  1990در تــاش
ب ـرای منطقهســازی در ایــن مناطــق و ایجــاد ارتبــاط مســتقیم بــا کشــورهای موجــود در ایــن
دو زیرمنطقــه وجــود داشــته اســت .ایــن موضــوع در طرحهــای فراآتالنتیکــی اتحادیــۀ اروپــا
در دهــۀ  1990دیــده میشــود؛ امــا موضوعاتــی ماننــد مســئلۀ فلســطین ،مســئلۀ هســتهای
ای ـران و یکجانبهگرایــی آمریــکا و حمــات گســترده بــه ع ـراق و افغانســتان موجــب شــد ایــن
طرحهــای فراآتالنتیکــی در ایــن دو زیرمنطقــۀ بهنوعــی بــه تأخیــر افتــد ).(Caplan, 2004
شــکلگیری راهگــذر عربمدیترانــه میتوانــد زمینههــای ارتباطــی گســترده میــان کشــورهای
موجــود در آن را فراهــم و درجهــت احیــای طرحهــای فراآتالنتیکــی اروپــا عمــل کنــد .خــود
راهگــذر عربمدیترانــه میتوانــد در جهــت طرحهــای فراآتالنتیکــی حرکــت کنــد و بــا ایجــاد
زمینــۀ اقتصــادی ،منطقــۀ اروپــا را بــه دو زیرمنطقــۀ شــامات و خلیجفــارس مرتبــط کنــد.
دربــارۀ رابطــۀ ســه منطقــۀ هنــد ،خلیجفارسمدیترانــه و اروپــا بایــد گفــت در ایــن طــرح
ترانزیتــی ســه کشــور بهعنــوان هــاب و کانــون ارتبــاط گســترده میــان اروپــا ،شــرق مدیترانــه،
شــبهجزیرۀ عربســتان و ســرانجام هنــد عمــل خواهنــد کــرد .ایــن ســه کشــور ،امــارات در
شــبهجزیرۀ عربســتان ،اسـرائیل در حــوزۀ شــرقی مدیترانــه و یونــان در غــرب و اتحادیــۀ اروپــا
خواهــد بــود .در ایــن زمینــه تالشهایــی در جهــت همــکاری گســترده میــان ایــن ســه هــاب
غربــی ،مرکــزی و شــرقی انجــام میشــود.

فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال چهارم ،شمارۀ یازدهم ،بهار 1401

 .5-4تحکیم روابط شورای همکاری خلیجفارس با هند و اروپا
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نقشۀ  .5هابهای سهگانۀ راهگذر عربمدیترانه Source: Author

در رابطــه بــا ایــن ســه هــاب میتــوان گفــت امــارات بهعنــوان هــاب شــرقی راهگــذر
عربمدیترانــه میتوانــد ارتبــاط هابهــای دیگــر را بــا شــرق و بهویــژه هنــد گســترش
دهـ�د .امـ�ارات یکـ�ی از بزرگتریـ�ن شـ�ریکهای تجـ�اری هنـ�د محسـ�وب میشـ�ود.
ماهیــت روابــط و وابســتگی متقابــل امــارات و هنــد ویــژه اســت و ریشــه و قدمــت
آنهــا بــه روابطشــان در خلیجفــارس بــاز میگــردد .صدهــا ســال اســت کــه مبادلــۀ
کاالهــا ،تجــارت و ترانزیــت کشــتی میــان دو ســرزمین انجــام میشــود .ایــن روابــط
در ســالهای اخیــر پیشــرفت زیــادی داشــته اســت و در توافقنامههــای میــان هنــد و
امــارات متحــدۀ عربــی ســرمایهگذاری در شــرکتهای کوچــک و متوســط ،همــکاری در
زمینــۀ کشــاورزی ،مبادلــۀ نیــروی انســانی ،مبــارزه بــا قاچــاق انســان و معافیــت روادیــد
بــرای دارنــدگان گذرنامــۀ دیپلماتیــک ویــژه و رســمی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت
( .)Khalifa, August 2019
بندرهــای امــارات متحــدۀ عربــی در ایــن زمینــه میتواننــد منافــع هنــد را بهعنــوان
شــریک تجــاری در منطقــه حفــظ کننــد و ایــن بندرهــا میتواننــد راه هنــد بــرای ارتبــاط
84

Capital Ventures

فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال چهارم ،شمارۀ یازدهم ،بهار 1401

بــا اروپــا را بــا ســهولت فراهــم کننــد .از ایــنرو ،تقویــت روابــط هنــد بــا امــارات
بهمعنــای تقویــت روابــط هنــد بــا دیگــر کشــورهای مرتبــط بــا امــارات متحــدۀ عربــی
یعنــی عربســتان ســعودی خواهــد بــود و ایــن موضــوع تقویــت روابــط اقتصــادی و امنیتــی
دو طــرف را درپــی خواهــد داشــت.
در ســوی دیگــر یونــان وجــود دارد کــه بهعنــوان هــاب غربــی در آســتانۀ یــک تغییــر
راهبــردی قــرار گرفتــه اســت .ایــن تغییــر میتوانــد یونــان را بــه دروازۀ ژئوپلیتیــک
اروپــا در راهگذرهــای تجــاری شــرق آفریقااروپــا و خاورمیانهاروپــا تبدیــل کنــد.
اقتصــاد نوآورانــه و انــرژی ســبز در حــال پیشــرفت یونــان راههــای امیدوارکننــدهای
را بــرای مشــارکت مصــر ،اســرائیل ،امــارات متحــدۀ عربــی و عربســتان ســعودی در
ســرمایهگذاریهای مشــترک بــا آن بــاز کــرده اســت کــه ایــن امــر یونــان را بــه بازیگــر
برتــر فرامدیترانــهای تبدیــل کــرده اســت .(Tanchum, 2021b: 3) .از ســویی
روابــط یونــان و امــارات متحــدۀ عربــی نیــز بهعنــوان دو هــاب مهــم در جریــان ایــن
راهگــذر در ســالهای اخیــر پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت .ایــن پیشــرفت مهــم
بــا همــکاری امــارات متحــدۀ عربــی و ســرمایهگذاری در اقتصــاد یونــان در ســال
2018بهدســت آمــد .در ایــن زمــان بانــک توســعۀ یونانــی تفاهمنامــهای بــا شــرکت
«ســرمایهگذاریهای مبادلــه»  1امــارات امضــا کــرد در رابطــه بــا ســرمایهگذاری کــه در
آن زمــان بــا نــام «تانئــو»  2شــناخته میشــد .بنابــر ایــن تفاهمنامــه امــارات متعهــد شــد
در پلتفرمهــای مختلــف مربــوط بــه صنعــت نــوآوری در یونــان ســرمایهگذاری کنــد.
ایــن برنامــه بهدنبــال ســرمایهگذاری در بخشهــای تجــاری نوآورانــه و انعطافپذیــر
در سراســر اقتصــاد یونــان اســت .شــرکت جهانــی «ســرمایهگذاری مبادلــه» نیــز
مســتقر در ابوظبــی و متعلــق بــه دولــت اســت کــه در  13بخــش اقتصــادی و در بیــش
از  30کشــور فعــال اســت .ایــن شــرکت بــا ســرمایهگذاری مشــترک بــا دولــت یونــان
و ســرمایهگذاران نهــادی در حوزههــای مختلــف و از جملــه در شــرکتهای نوپــا و
نــوآور یونانــی ســرمایهگذاری کــرده اســت .قــرار اســت ایــن همکاریهــا در درجــۀ اول
در شــرکتهای کوچــک و متوســط میســر شــود کــه در تجــارت الکترونیــک ،فنــاوری
اطالعــات ،ارتباطــات راه دور و بیوتکنولــوژی فعالیــت دارنــد .در مــوارد جدیــد نیــز
همافزایــی بیــن تجربــۀ شــرکت «ســرمایهگذاری مبادلــه» و پویایــی فنــاوری نوظهــور
1. Mubadala
2. Taneo
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یونــان در دســتور کار قــرار گیــرد ).(Tanchum, 2021b: 8
اســرائیل نیــز بهعنــوان هــاب مرکــزی میتوانــد نقطــۀ اتصــال میــان یونــان و امــارات
متحــدۀ عربــی باشــد و منطقــۀ مدیترانــه را بــه نقطــۀ شــرقی شــبهجزیرۀ عربســتان و بعــد
شــبهجزیرۀ هنــد پیونــد زنــد .در حالــی کــه اســرائیل روابــط خــود را از بعــد از توافــق
ابراهیــم بــا امــارات متحــدۀ عربــی تقویــت کــرده اســت و روابــط رو بــه گسترشــی نیــز
ب�اـ یون��ان دارد .همــکاری فزاینــده میــان اســرائیل و یونــان مربــوط بــه پیــش از همــکاری
یونــان بــا کشــورهای عــرب خلیــج فــارس بــوده اســت .البتــه در گذشــته ،اســرائیل روابــط
دشــواری بــا یونــان داشــت ،زیــرا آن دو میخواســتند جهــان عــرب را در قبــرس در کنــار
خــود داشــته باشــند و مســئلۀ حســاس قبطیهــا در مصــر و عــاوه بــر آن دوران طالیــی
روابـ�ط ترکیـ�ه و رژیـ�م صهوینیسـ�تی ایـ�ن کشـ�ورها را از یکدیگـ�ر دور کـ�رد ( Al-Alaq,
 .)2016: 16در اوایــل ســال  ،2010بــا توجــه بــه وخامــت روابــط ترکیــه و اســرائیل پــس
از حادثــۀ کشــتی مــاوی مرمــره ،اکتشــافات گاز طبیعــی در شــرق مدیترانــه ،تحــوالت
مربــوط بــه بهــار عربــی و بحــران بدهــی یونــان روابــط میــان ایــن دو بازیگــر منطق ـهای
شــروع بــه شــکوفایی کــرد ).(Guzansky & Lindenstrauss , May 2021
بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــم راهگــذر عربمدیترانــه میتوانــد زمینــۀ عملیشــدن
طرحهــای همــکاری میــان اروپــا ،زیرمنطقــۀ مدیترانــه و شــبهجزیرۀ عربســتان را فراهــم
کنــد و منجــر بــه تقویــت روابــط اقتصــادی و امنیتــی و سیاســی میــان کشــورهای موجــود
در ایــن طــرح شــود .در نتیجــه ،در راهگــذر عربمدیترانــه کشــورهای اتحادیــۀ اروپــا
از راه یونــان بهراحتــی بــه کشــورهای شــبهجزیرۀ عربســتان متصــل میشــوند .از ایــن
منظــر از یکســو اروپــا همــکاری راهبــردی خــود را بــا اســرائیل افزایــش میدهــد،
از ســوی دیگــر ،همزمــان مشــارکت راهبــردی خــود را بــا امــارات و عربســتان ســعودی
توســعه میبخشــد .تحکیــم روابــط یونــان بــا کشــورهای شــبهجزیرۀ عربســتان ،خــود
بخشــی از تــاش بینالمللــی بیشــتر بــرای ایجــاد راهگذرهــای تجــاری فرامدیترانــهای و
فراآتالنتیکــی اســت کــه شــامل تــاش بــرای ایجــاد راهگذرهــای تجــاری بــرای اتصــال
شــمال آفریقــا بــه جنــوب اروپــا نیــز میشــود.
 .5نتیجه
بــا توجــه بــه پیامدهــای تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه کــه بررســی کردیــم ،تکمیــل ایــن
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راهگــذر چالشهــای متعــدد اقتصــادی و امنیتــی را در برابــر منافــع جمهــوری اســامی
ایــران در منطقــه ایجــاد خواهــد کــرد .تکمیــل ایــن راهگــذر بــه شــکلگیری هــال
امنیتــی در مرزهــای جنوبــی جمهــوری اســامی ایــران کمــک میکنــد .ایــن موضــوع
چالشــی جــدی در برابــر جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه خواهــد بــود .ضمــن اینکــه
تکمیــل ایــن راهگــذر و پیامدهــای آن میتوانــد ژئوپلیتیــک منطقــه و بهویــژه منطقــۀ
خلیجفــارس را بــه ضــرر منافــع ایــران تغییــر دهــد .تکمیــل ایــن راهگــذر بــا عبــور از
امــارات متحــدۀ عربــی و بهویــژه بنــدر فجیــره و بهتبــع آن دورزدن تنگــۀ هرمــز و منطقــۀ
خلیجفــارس مســیر جدیــد زمینیدریایــی را بــه اروپــا میگشــاید .ایــن موضــوع بــه
معنــای دورزدن ژئوپلیتیــک خلیجفــارس و ایــران از مســیر بینالمللــی جدیــد اســت.
گفتنــی اســت ایــن راهگــذر بــا فراهمکــردن زمینــۀ انتقــال کاال و تســهیل حملونقــل
شــرقغرب ،دیگــر راهگذرهــای عبــوری از ایــران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و میتوانــد
منجــر بــه تقویــت مســیر عبــوری از جنــوب خلیجفــارس و بهطــور خــاص شــبهجزیرۀ
عربســتان و جایگزینــی ایــن مســیر در برابــر مســیرهای عبــوری از ایــران شــود .در ایــن
میــان ،تــاش کشــورهای جنوبــی حاشــیۀ خلیجفــارس و اســرائیل بهعنــوان محــور
امنیتــی متقابــل ایــران درجهــت کاهــش اهمیــت راهبــردی تنگــۀ هرمــز و خلیجفــارس و
همچنیــن مســیر عبــوری از ایــران شــایان توجــه اســت.
بهنظــر میرســد کشــورهای شــورای همــکاری خلیجفــارس و اســرائیل میخواهنــد
بهنوعــی در جهــت منطقهســازی در خاورمیانــه عمــل کننــد .از ایــن منظــر ،تــداوم رونــد
کنونــی بــه تقویــت روابــط میــان آنهــا و حتــی شــکلگیری یــک ســازمان منطقــهای
نویــن در خاورمیانــه منجــر خواهــد شــد .دالیــل امنیتــی ،سیاســی و اقتصــادی نیــز بــرای
شــکلگیری چنیــن نهــاد و ســازمان منطقــهای میــان کشــورهای شــبهجزیرۀ عربســتان و
اســرائیل وجــود دارد .تهدیــد امنیتــی ایــران در کنــار توجیههــای اقتصــادی کــه از نــگاه
ایــن کشــورها در تقویــت روابــط تجــاری و اقتصــادی آنهــا نهفتــه اســت ،میتوانــد بــه
نظــم منطقــهای و منطقهســازی کمــک کنــد کــه کشــورهای حــوزۀ شــبهجزیرۀ عربســتان
و اســرائیل بهدنبــال آن هســتند.
در نتیجــه ،تکمیــل راهگــذر عربمدیترانــه میتوانــد زمینــۀ تغییــر ژئوپلیتیــک منطقــه
و شــکلگیری نظــم منطقــهای نویــن در خاورمیانــه را فراهــم کنــد ،نظــم منطقــهای کــه
منجــر بــه شــکلگیری یــک نهــاد منطقــهای عبریعربــی در منطقــه خواهــد شــد .از
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ایــنرو ،شــکلگیری چنیــن نظــم منطقــهای در تقابــل بــا سیاســتهای جمهــوری
اســامی ایــران در منطقــه اســت .در ایــن میــان ،جمهــوری اســامی ایــران بــرای
جلوگیــری از هزینههــای هنگفــت ناشــی از پیامدهــای شــکلگیری چنیــن نظمــی بایــد
بــه اجــرای راهحلهایــی مطلــوب روی آورد؛ از جملــۀ آنهــا توســعۀ روابــط ترانزیتــی بــا
قطبهــای اقتصــادی جهــان (شــرق و جنــوب شــرق آســیا) ،توســعۀ روابــط بــا چیــن
و پاکســتان بهعنــوان دو کشــور رقیــب اقتصــادی و سیاســی هنــد ،توســعۀ شــبکههای
ارتباطــی در کشــور و بهتبــع آن فراهمکــردن زیرســاختهای اقتصــادی و عمرانــی و
فعالکــردن راهگذرهــای مرکزیشــمالی و تقویــت روابــط ترانزیتــی بــا کشــورهای
ش��مال کش�وـر بهوی��ژه کشوــرهای عضوــ ِاک�وـ اس��ت .همچنیــن فعالکــردن مســیرهای
ترانزیتــی چــون راهگــذر اســامآباد ،تهــران ،اســتامبول و راهگــذر تهــران ،بغــداد ،دمشــق
و راهگذرآلماتــی ،تهــران ،اســتامبول و راهگــذر جنوبغــرب و راهگــذر تراســیکا و راهگــذر
چیــن ،قرقیزســتان ،تاجیکســتان ،افغانســتان ،ایــران میتوانــد راهحلهــای ایجابــی
بــرای توســعۀ مســیرهای ترانزیتــی ایــران و خنثیکــردن اقدامــات متقابــل باشــد.
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