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  چکیده

 عربی جوامع داخل در ختیشنا جامعه و اقتصادی سیاسی، ابعاد ها صهیونیست با روابط سازی عادی مسئله
 است،  برجسته همه از بیش آنچه اما یافته، افزایش المللی بین و ای منطقه فشارهای با روند این اگرچه. دارد

 از بـیش شناختی جامعه وضعیت همین شاید. است سازی عادی این به واکنش در عربی جوامع وضعیت
 ایـن البتـه. اسـت کرده ها صهیونیست با خود بطروا توسعه مستعد را عربی های دولت دیگر، های مؤلفه

 سیاسی فرهنگ مردم، توده و مدنی جامعه با دولت ارتباط مدنی، جامعه ساختار وضعیِت  از متأثر وضعیت
         انفعالی

ِ
  .است کرده برجسته جوامع این نسبت به حاکمان را در ـ تبعی

دنبال پاسخ به این  ای و خارجی به بع کتابخانهگیری از منا ـ تحلیلی و بهره با روش توصیفی مقاله این
 برخـی روابـط سـازی عادی بـه عربـی جوامـع عمـومی افکار مناسب واکنش عدم سؤال است که دالیل

  رژیم صهیونیستی چیست؟ با عربی های دولت
  

  واژگان کلیدی

  یهای عربی و رژیم صهیونیست سازی روابط، افکار عمومی، جوامع عربی، دولت عادی
  

                                                                                                                                         
  سازان نور شهیاند یره در موسسه مطالعات راهبردیجز شبه یپژوهشگر و مسئول کارگروه مطالعات. ١
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  مهمقد

 اصـلی تهدید عنوان همواره به »پیرامون« تاکنون ۱۹۴۸ سال از رژیم صهیونیستی امنیتی دکترین در
 بـین بحـران محور همواره فلسطین رژیم صهیونیستی، تشکیل زمان از. است شده نظر در رژیم این
 های هدیـدت با مقابله به توجه گورین بن امنیتی دکترین در. است بوده اسالمی کشورهای و رژیم این

 به کشورها، این با  تنش ضمن اسرائیل و داشت نظامی جنبه اغلب عرب، کشورهای یا همان پیرامون
. پرداخـت می خود امنیت تضمین برای غربی کشورهای حضور برای تالش و غرب با روابط توسعه

 شـتهدا پیرامـون بـا جنـگ هفت حدود رژیم صهیونیستی، جز تجاوزهای مکرر به نوار غزه، تاکنون
 سـال ایـن زیرا در بوده است؛ عطف نقطه یک عربی کشورهای و رژیم این برای ۱۹۷۸ سال. است
 در ایـران اسـالمی انقـالب امـا وقـوع کرد، آغاز را اعراب با روابط بهبود اول صهیونیستی گام رژیم
 ،۲۰۱۰ سـال عربـی بهـار تا حال این با. بدهد دست از را خود ای منطقه اصلی که حامی شد سبب
 ضـلع دو بـود و رژیم خودِ  آن، ضلع یک که داشت قرار ای منطقه مثلث یک چارچوب در رژیم این

 کـرد صهیونیستی سـعی رژیم عربی، بهار از پس. بودند مقاومت محور و عرب کاران محافظه دیگر
 بـا خـود روابـط سـازی عادی ایران، تهدید سازی برجسته قالب در اعراب راهبردی با اتحاد ایجاد با
  .  برساند اوج به عربستان حمایت با را عرابا

گورین هسته اصلی سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در غرب آسیا بـا  بن» دکترین پیرامونی«
های منطقه اسـت. ایـن  ها و مدیریت بحران آفرینی در بحران هدف اتحاد با کشورهای منطقه و نقش

سازی روابط با برخـی دیگـر  نطقه و عادیگرایی در برخی کشورهای م آفرینی در دو محور فرقه نقش
هـای  گرایانـه و حمایـت از قومیت از کشورهای منطقه دنبال شده اسـت. از آنجـا کـه سیاسـت فرقه

مداران صهیونیست بر مسـئله  شد، سیاست ناراضی به تنفر بیشتر از این رژیم در پیرامون خود منجر 
 سیاسـی، ابعـاد ها صهیونیسـت بـا بـطروا سـازی عادی سازی روابط متمرکـز شـدند. مسـئله عادی

 و ای منطقـه فشـارهای بـا رونـد ایـن اگرچه. دارد عربی جوامع داخل در شناختی جامعه و اقتصادی
 بـه واکـنش در عربی جوامع وضعیت است،  برجسته همه از بیش آنچه اما یافته، افزایش المللی بین
 هـای دولت دیگـر، های مؤلفـه زا بـیش شناختی جامعه وضعیت همین شاید. است سازی عادی این

 وضـعیِت  از متأثر وضعیت این البته. است کرده ها صهیونیست با خود روابط توسعه مستعد را عربی
         انفعالی سیاسـی فرهنـگ مـردم، توده و مدنی جامعه با دولت ارتباط مدنی، جامعه ساختار

ِ
 ـ تبعـی

  .است کرده برجسته جوامع این نسبت به حاکمان را در
دنبال پاسخ به  ای و خارجی به گیری از منابع کتابخانه ـ تحلیلی و بهره با روش توصیفی مقاله ینا

 روابـط سـازی عادی بـه عربـی جوامـع عمومی افکار مناسب واکنش عدم این سؤال است که دالیل
  رژیم صهیونیستی چیست؟ با عربی های دولت برخی
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  عربی با رژیم صهیونیستی های سازی روابط دولت نقش جوامع داخلی در عادی

سازی دارد. در ارتباط با  ترین نقش را در عدم واکنش در برابر جریان عادی جوامع داخلی عربی مهم
ها و نفـوذ در  واسطه تسـلط بـر رسـانه های عرب به توان طرح کرد. دولت این مؤلفه، دو دیدگاه را می

ر عمومی جامعـه را مجـاب کننـد کـه اند جای دوست و دشمن را عوض و افکا بدنه جامعه توانسته
ها، بلکه ایران با راهبرد خیابان عربی و ابزار قرار دادن محور مقاومـت، دشـمن  اکنون نه صهیونیست

  اصلی جوامع عربی است. این دیدگاه در عربستان و امارات و بین مقامات مصری مورد توجه است. 
هـای حـاکم اسـت. تـداوم  رابر دولتدیدگاه دوم متمرکز بر مشکالت داخلی جوامع عربی در ب

شـناختی ایـن  ساختارهای اقتدارگرای متصـلب، سـاختارهای اقتصـادی ضـعیف، وضـعیت جامعه
سـازی  شناختی همه در واکنش نشان دادن جوامع عربـی نسـبت بـه عادی های روان جوامع و مؤلفه

  مهم است.
ـ  ای عرب فـات فرقـههـای عـرب اختال در ارتباط با دیدگاه نخست، در چند دهه اخیـر، دولت

شدت در مقایسه با دشـمنی رژیـم صهیونیسـتی و  عجمی و ایران شیعی و عرب سنی در منطقه را به
 ایـدئولوژی لـوای تحـت مـذهب، بـه همـواره اند. اعـراب سازشـکار مسئله فلسطین برجسته کرده

 منـاطق اغلـب در لکهب منطقه در نه شیعی اسالم توسعه برابر در دهنده موازنه ابزار عنوان وهابیت، به
  از ترس همین. اند نگریسته جهان

ِ
 در صـدام ای منطقـه متحـد را ایـن اعـراب که بود شیعی انقالب

 انقالبـی سیاسـت اعـراب سازشـکار .و اکنون متحد رژیم صهیونیستی کرده است ایران علیه جنگ
 جوامـع برداریالگـو نگـران رو ازاین دانند؛ می مذهب سنی جوامع در شیعی اسالم توسعه را شیعی
شـیعیان بـا محوریـت  گرچـه این دسته از اعراب، نظر از. هستند انقالب این از فارس خلیج شیعی
 بـرای مناسـب فـارس خلیج عرب های معتقدند پادشاهی اما هستند، مسلمانان اتحاد خواهان ایران
 صـدور تز و است محور غرب ای منطقه نظم اصالح دنبال به شیعه سیاسی اسالم. نیستند اتحاد این

 شـیعی اسـالم است معتقد وهابیت که حالی در است؛ بوده سیاست این از حاکی نیز ایران انقالب
  )(Banafsheh Keynoush, 2019است. مسلمانان اتحاد مانع و انحراف یک

 نسـبت را سیاسـی ـ اجتماعی تجزیه سیاست اند کرده سعی خود کشور داخل در جریان سازش
 بـه هـا ایـن جریان تضـعیف راهبرد این هدِف . برسانند حداکثر به ونیستهای مخالف صهی گروه به

 تـرویج بـا حاکمـان عربـی سازشـکار. است های حاکم بوده خاندان علیه خارجی نفوذ ابزار عنوان
  ایدئولوژی به را آن وهابیت،

ِ
 منـاطق بـه پراکنده حمالت. اند تبدیل کرده حاکمیت در داخل سیاسی

 شـیعیان اقتصـادی موقعیـت تضـعیف و نمر شیخ اعدام جمله از آنها، نرهبرا سرکوب نشین، شیعی
های مخـالف صهیونیسـت در  های شیعی در بحرین و سرکوب جریان عربستان، حمالت علیه گروه

در تداوم ایـن دیـدگاه، اعـراب سازشـکار اقـدام بـه  .است بوده راستا این در برخی کشورهای عربی
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 عبـدالعزیز انـد. بـرای نمونـه، شـیخ داخل جوامع خود کرده ها در زایی برای صهیونیست مشروعیت
 و یهودیان با مبارزه منع خواهان فتوایی در العلماء، کبار شورای رئیس و عربستان بزرگ مفتی الشیخ،

 »تروریسـت« را حمـاس ویـژه بـه فلسـطینی مقاومـت های گروه حال عین در و شد آنها کشتن منع
 نـاقض را فلسـطین نجـات برای الله حزب به کمک حتی وی (alwahabiyah.com) کرد. خطاب
 رژیـم ضـد تظـاهرات هرگونـه دیگـر سـعودی، مفتـی اللحیـدان، صـالح. بـود کرده معرفی اسالم

   (Globalsecurity,2017)بود.  کرده معرفی شرعی حرام را صهیونیستی
 آمریکا، در سمصهیونی میراث مرکز گذار بنیان ایوانز، مایک که است حدی زایی به این مشروعیت

 از بیشـتری حمایـت یهودیان، از در مقایسه با بسیاری زاید بن  محمد و سلمان  بن محمد کرد اعالم
 اعـالم آتالنتیـک آمریکـایی نشریه با مصاحبه در ۲۰۱۸ سال در سعودی ولیعهد. اند داشته اسرائیل

 حکومـت و کنـد می دفـاع کشورهایشـان در زندگی برای فلسطینیان و ها صهیونیست »حق« از کرد
  ) در واقـع ایـن (Kristian Coates, 2018 اسـت. منطقـه در گرایی افراط و ثباتی بی مسئول ایران

ویژه اینکـه اگـر اعـراب سازشـکار در  سازی است؛ به موارد جنبه ایجابی عدم واکنش در برابر عادی
الت آتی منطقـه بـه ای مخالف صهیونیسم ایستادگی نکنند، ممکن است در تحو برابر جریان منطقه
  حاشیه رانده شوند.

   سیاسی الف. عوامل

تـرین عنصـر داخلـی اثرگـذار بـرای واکـنش منفعالنـه در برابـر  ساختار سیاسی جوامع عربـی مهم
 طبقـه توسـط هـم جوامـع ایـن در کـن حکومت و بینداز تفرقه سیاست سازی است. تحمیل عادی
شـود. ایـن رونـد پـس از  می اجـرا سـهولت به خارجی برای حفظ دیکتاتورها بازیگران هم و حاکم

شدت افزایش یافته است. لیبی، بحرین، عربستان، یمن، سودان و مصـر در  به ۲۰۱۱تحوالت عربی 
های اقتدارگرایانه بیشـتری  این زمینه برجسته هستند. از سوی دیگر جوامع عربی در این برهه گرایش

 هـای ی مخالف در این جوامـع بـوده اسـت. رژیمها اند. یک دهه اخیر اوج برخورد با جریان داشته
 حاکمیت از مستقل مدنی جامعه های گروه بروز اجازه یا اقتدارگرا های جمهوری ریاست و پادشاهی

 نه اند کرده تزریق جامعه به را دولت مواضع اغلب اند، گرفته شکل هایی گروه چنین اگر یا اند نداده را
مصر پس از  (Marc Lynch, 2016). دهند انتقال دولت به را توده مواضع و اینکه بخواهند منافع

های مردمی مخالف  شدت با جریان مارس و عربستان به ۱۴کودتای سیسی، بحرین پس از انقالب 
  اند. برخورد کرده

انـد و  در واقع این کشورها درگیر یک جنگ همیشگی بین طبقه حاکم و افکار عمومی خود بوده
ساالری در منطقه از سال  به حمایت خارجی دارد. با شروع گذار به مردمحفظ چنین ساختاری نیاز 
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انــد. ســاختارهای سیاســی عــرب  ها بهتــرین حــامی چنــین ســاختارهایی بوده ، صهیونیســت۲۰۱۱
 صـورت به گرایی فرقـه اینکه اند: اول گرایی را به سه شکل در منطقه دنبال کرده سازشکار، بحران فرقه

 از شـیعی دولت برابر در تسنن اهل مرکزی، و حکومت برابر در عراق در کردها. است کشوری درون
 . هستند دست این

ِ
  شکل

ِ
 کشوری میان صورت مورد حمایت دیکتاتورهای سازشکار به گرایی فرقه دوم

 کردهـا ایـران، عربسـتان و رقابت. شود می مطرح ـ سنی شیعی تقابل قالب در اغلب که است مطرح
 ایـن از هایی نمونـه و شیعیان و اهـل تسـنن در بحـرین عراق، و ترکیه یه،سور ایران، کشور چهار در

 قرار. است بررسی قابل این کشورها داخل در گروهی بین شکل به بحران این سوم نوع. هستند شکل
 است. در کشورهای عرب سازشکار در گرایی فرقه نوع ترین شایع تشیع اهل برابر در تسنن اهل دادن
 ای منطقـه بـازیگران و متحـده، ایـاالت جمله از ای، فرامنطقه بازیگران پای رد انبحر این نوع سه هر
های مخالف، حامیـان ایـران و مخالفـان رژیـم  در نتیجه گروه .دارد وجود صهیونیستی رژیم ویژه به

  اند. صهیونیستی ترسیم شده
شمنان خارجی ها از دیکتاتورها در برابر د جنبه مهم این سیاست در داخل، حمایت صهیونیست

 مطـرح را سـؤال ایـن اسـرائیلی، نگار روزنامـه هوگی، است. جنگ یمن نمونه بارز آن است. جکی
 آنهـا دربـاره چیزی وقتی حتی انصارالله، به نسبت اسرائیلی عنوان به ما طبیعی واکنش آیا که کند می
 ایران از ای شعبه عنوان به رو ازاین هستند؛ شیعه جریان یک انصارالله باشد؟ دشمنی باید دانیم، نمی
 دشـمن حمایـت تحت که گروهی هر کنیم فرض توانیم می ماست، دشمن ایران اگر. شوند می تلقی

 خـوب هـای آدم مـورد، این در و ایستیم می خوب های آدم کنار اغلب ما. ماست دشمن نیز ماست،
 دادن جلـوه گرایانه هفرق در رژیم صهیونیستی سیاست از انتقاد ضمن وی. هستند ها سعودی داستان،
 تروریسـم گسـترش جـز ای نتیجـه همسـویی ایـن است معتقد سعود، آل با همسویی و یمن بحران
  سازی باشند. های عرب پذیرای عادی بنابراین طبیعی است دولت  (Jacky Hugi,2015)ندارد. 

رژیـم از  هـای ایـن ژنرال بازنشسته ارتش رژیـم صهیونیسـتی، در ارتبـاط بـا حمایت ١آموس یادلین،
های داعشـی  اللـه و هـم تروریسـت های داعش معتقد است: برای اسرائیل هم ایران، هم حزب تروریست

شوند، اما اسرائیل باید آنها را در برابر همدیگر قرار دهد تا امنیت خود را تـأمین کنـد. ایـن  دشمن تلقی می
ای و تحت محاصـره اسـت  های فرقه نشای که درگیر ت نظامی اسرائیلی اظهار کرده که برای اسرائیل منطقه

جنگنــد تــا علیــه مــا متحــد نشــوند، تــرجیح دارد. در نتیجــه تــداوم  و در آن دو طــرف علیــه یکــدیگر می
    (Rania Khalek, 2015) ساختارهای دیکتاتوری مورد حمایت اسرائیل یک ضرورت است.

ولـت شـکننده در ترین مؤلفـه داخلـی و سیاسـی جوامـع عـرب سازشـکار، وجـود سـاختار د مهم  

                                                                                                                                         
1. Amos Yadlin 
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 ارائـه هـا دولت وظیفـه. کنـد می مترتب آنها بر را هایی مسئولیت یا ها کارویژه ها دولت آنهاست. حاکمیت
 .زیرساختارهاسـت و قـانونی نظـم اقتصـادی، امکانات آموزش، سالمت، امنیت، مانند سیاسی کاالهای

هـا و احـزاب  اما امکان فعالیـت گروه ها در بسیاری از جوامع عربی ثروتمند وجود دارد، اگرچه این مؤلفه
هـای  دولت نـاتوانی  (Edward Newman, 2009)در قدرت سیاسـی در ایـن جوامـع وجـود نـدارد. 

در نتیجـه کسـب  .کنـد می فـراهم را داخلـی های کشمکش بروز زمینه ها، کارویژه این ارائه از سازشکار
 ظهـور زمینـه اسـت، روعیتمشـ مبنـای که کارآمدی آنجا از حمایت خارجی یک ضرورت است.

 بـرآوردن این جوامع بـرای شهروندان زیرا شود؛ می در این جوامع فراهم دولت برابر در ها گروه خرده
 علیـه و ورزنـد می مبـادرت گـروه تشـکیل بـه خود یا پیوندند می دیگر های گروه به یا خود مطالبات

سیاسـی ایـن  قـدرت در خواهی سـهم توانـد می مطالبات این حال. کنند می ایجاد تنش خود دولت
جوامع باشد. بنابراین حاکمیت در جوامع سازشکار در گرو رابطه با بازیگر خارجی و حامی اسـت 

  کنند. ها این نقش را ایفا می و اکنون صهیونیست
سـازی بـه مسـئله امنیـت داخلـی ایـن جوامـع  معضل سیاسی مؤثر در عدم واکنش بـه عادی  
 ایـن جوامـع هـای بخش سـایر تـداوم بـرای مشـروع و کارآمـد منیتـیا نهادهای گردد. توسعه برمی

احساس امنیت مردم در برابر دولت در این جوامع یک مشکل است، چـون  .است اساسی ضرورتی
گویـای ایـن وضـعیت بـود؛  ۲۰۱۱شود. تحـوالت  هرگونه واکنش منفی موجب سرکوب دولتی می

بـرای حمایـت از شـرکای » اندازی هم پشـت«هبرد ها در چنین شرایطی از را ویژه اینکه این دولت به
کنند. در نتیجه جوامع مردمی ایـن کشـورها بـا توجـه بـه  خود در برابر تحرکات مردمی استفاده می

ای مجـدد بـرای مسـئله سـازش را ندارنـد. عـدم  تجربه تلخ یک دهه گذشته، توان پرداخت هزینـه
ت نتیجـه ایـن وضـعیت اسـت. بحـث توانمندسازی شهروندان برای حل اختالفات خـود بـا دولـ

هـایی از جملـه  شود کـه خـود ویژگی های سازشکار مطرح می نیز در عرب ١مداری خوب حکومت
پذیری و  گو بودن، شفافیت، مؤثر و کارآمد، مسئولیت مشارکت سیاسی باال، تمایل به اجماع، پاسخ

بنابراین خرید امنیت از خارج  پیروی از قانون را دارد که در این کشورها در سطح بسیار پایین است.
در واقـع نگـاه مـردم و  (Bradley Martin,2012)در برابر افکار عمـومی یـک ضـرورت اسـت. 

سازی دو پیامد متفاوت دارد: برای مردم، سرکوب حاکمیت و برای دولت، نـاامنی  حکومت به عادی
  حل در سکوت است. و تنش سیاسی؛ در نتیجه راه

 رهبـران سـن جـوان، منطقـه یک جوامع، بحران جانشینی است. در مسئله سیاسی دیگر در این
ویژه اینکـه بحـران دو دهـه  کند؛ به می بیشتر جوامع این را در جانشینی بحران خود که است بحرانی

                                                                                                                                         
1. Good Governance 
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ها در ارائه خدمات به این جمعیـت جـوان اسـت. بنـابراین بـه نظـر  آینده این جوامع، ناتوانی دولت
احتمال یک خیزش عربی دیگـر در ایـن جوامـع زیـاد اسـت. در واقـع  کوین هوگارد، از بروکینگز،

تنها برطرف نشده، بلکـه چنـد برابـر  در این جوامع نه  ۲۰۱۱سازی تحوالت  های بحران همان مؤلفه
تر شـده  ها ضـعیف های این جوامع برای حل ایـن مؤلفـه اند. در عین حال توان مدیریتی دولت شده

ربی از جمله رژیـم صهیونیسـتی تـداوم چنـین حاکمـانی را یـک های غ است. از سوی دیگر دولت
داننـد. در نتیجـه، افـزایش نفـوذ رژیـم صهیونیسـتی در سـاختارهای  منفعت اساسی برای خود می

بینـی اسـت. وضـعیت کنـونی  سیاسی این جوامع برای حل این بحران در دو دهـه آینـده قابـل پیش
  حران است.های این ب عربستان، اردن و بحرین گویای ریشه

 جـوانی سـوی بـه هنوز این کشورها، از جمله عربستان، امارات، عمان و قطر در جمعیت روند
نـاتوان  قشر این برای سیاسی های فرصت ایجاد از این جوامع های دولت حال عین در دارد؛ گرایش
 جـهنتی در. دهـد می نشـان را خـود ۲۰۴۰ در که است جمعیتی هدیه یک جوانی، این البته. هستند

 بـا آیـا امـا. ببرد ظرفیت این از را بهره بیشترین توسعه و رشد برای باید جوامع این اقتصاد و سیاست
 در ناکـامی اسـت؟ ممکـن امـر ایـن ها، ناقص این دولت مداری حکومت تجربه و کنونی وضعیت
. دهـد می افزایش را داخلی های شورش احتمال که شود تبدیل می فاجعه یک هدیه به این از استفاده

  جوان جمعیت این
ً
 ناکارآمـد سیاسـی اقتـدارگرا و نهادهـای برابر در متفاوتی سیاسی مطالبات قطعا

 ایـن بـرای اصـالحات انجـام از نـاتوانی نتیجه، در(Natan Sachs,2021)داشت.  خواهد کنونی
 هـا شود. این وضعیت به یک گسل ژئوپلیتیکی داخلی مؤثر در این دولت می ساز بحران ها حکومت

اند. شـاید بتـوان ایـن نـوع  منجر شده است که دولت، حامی خارجی و ملت در برابر هم قرار گرفته
سازی را به آتش زیر خاکستر در این جوامع تعبیر  کارانه و سیاسی  در برابر این عادی واکنش محافظه

  ها به کاتالیزور تبدیل شود. کرد که با شروع تنش
 تـوان در این کشـورها زا در داخل این جوامع است. دولت سازی یک مؤلفه سیاسی بحران عادی

 بحـران ایـن از گـذار نحـوه اهمیت دارد آنچه واقع در. ندارد را عارضی حالت و بحران این از گذار
یابد، اما ایـن جوامـع فاقـد ایـن  می اهمیت کارآمد سیاسی نهادهای موضوع و به همین علت است

رسنجی از افکار عمومی خود، یک سیاست تحمیلی را اجـرا رو دولت بدون نظ نهادها هستند. ازاین
 صنفی و منافع اجرایی، و گیری تصمیم جو کرده که مورد پذیرش افکار عمومی نبوده است. آلودگی

 اهمیـت از و بخشـد می سیاسی رنگ کشورها این در تصمیم محتوای حکام به شخصی های سلیقه
 رونـد یک ساالر مردم کشورهای در گیری تصمیم که حالی در کاهد؛ سازی می در برابر عادی اجماع
دلیل ترس  است. در این جوامع افراد به اجماع و بینی پیش اطالعات، تحلیل و تجزیه با همراه علمی

حتی در این جوامع  (Vijay Prashad, 2012)اند.  از حاکمان دیکتاتور چنین تصمیمی را پذیرفته
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 مکـانیزم سه دارای درون ساختار سیاسی رخ نداد. دولت سازی واکنشی منفی نسبت به مسئله عادی
 نهـاد کنتـرل در مکـانیزم سـه هر عرب سازشکار های دولت که در است کنترلی و اجرایی مشورتی،

در برابـر  گیری تصـمیم مراکـز شـدید تمرکـز بـا و نـدارد نقشـی قـوا تفکیک عبارتی به. است حاکم
  .هستیم رو به سازی رو عادی
 خلی اعراب سازشکار، ظرفیت تهدیدآفرینی زیاد دولت در ایـن جوامـع هـممعضل سیاسی دا 
 تـرین مهم سازشـکار، هـای دولت رهبـران بـرای .اسـت دیگر کشورهای برای هم و خود مردم برای

 هـا چالش شـکل در داخلـی، در محـیط تهدیدها بیشترین بنابراین است؛ رژیم احیا و تداوم نگرانی
ن شکاف بین مردم و دولـت سـبب انفعـال افکـار عمـومی نسـبت بـه گیرد. ای می شکل اقتدار علیه

سـازی شـده اسـت. بنـابراین در  های حاکمیتی، از جمله بحـث عادی تعریف منافع ملی و تصمیم
سازی از سوی حاکمیت یا ملت و تعارض بین حاکمیت و ملـت نسـبت بـه  صورت نپذیرفتن عادی

ه خارجی خواهند شـد. تحـوالت لیبـی نمونـه ها درگیر مداخل مسائل داخلی و خارجی، این دولت
بارز این وضعیت است. حتی بحرین با اکثریت شیعه دچار این تعارض شد و نیروهای سپر جزیـره 
برای حفظ حاکمیت در جبهه خـود، اقـدام بـه مداخلـه نظـامی کردنـد. در مراحـل بعـد، بحـرین 

  سازی در منطقه شد. قراول عادی پیش
کشورها برای حذف مخـالفین دسـت بـه اقـدامات ضـدحقوق  از سوی دیگر حاکمیت در این

ها یـک  هـا و صهیونیسـت زند. برای سرپوش گذاشتن بـر ایـن اقـدامات، حمایـت غربی بشری می
 مطـرح نیـز الملـل بین نظـام بـه نسبت قانونی های چالش هایی ضرورت اساسی است. چنین دولت

 بـه را الملـل بین نظـام امنیـت دیگـر برخـی و هستند بشری حقوق ها چالش این از برخی. کنند می
ویژه در مورد جمال خاشقچی، و حکام لیبی و سودانی  اقدامات حکام سعودی، به .کشند می چالش

ها و  های خـارجی گـواه ایـن مسـئله اسـت. صهیونیسـت علیه مخالفان خود و عدم واکنش قـدرت
گیرنـد.  سـازی بهـره می ع برای مطیعمثابه ابزار فشار بر حاکمان این جوام ها از این اقدامات به غربی

منطقـه بـا  ۲۰۱۱های تکفیری در تحـوالت  ها از توسعه فعالیت جریان های این دولت حتی حمایت
هیچ واکنشی از سوی مجامع غربی مواجه نشد. جنایات جنگی عمر البشیر در سودان سبب تحریم 

ها و غـرب، آمریکـا  ونیسـتدولت این کشور شد؛ اما با تغییر مواضع حکام سودان نسـبت بـه صهی
  ها علیه دیکتاتوری عمر البشیر شد. حاضر به کاهش تحریم

گردد.  های عرب برمی مسئله دیگر در سیاست داخلی اعراب سازشکار به موقعیت برخی دولت
نفـوذ عربـی مثـل مصـر، سـودان، لیبـی و اردن وارد تعـامالتی بـا رژیـم  های قدرتمند و ذی دولت

اند. عربستان سـعودی  نامه صلح کامل با این رژیم رسیده صر و اردن به توافقاند. م صهیونیستی شده
هـای ضـعیفی  کارانه و منافقانه به این رژیم گرایش داشته است. حال برای رژیم در موضعی محافظه
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 چـه جایگـاهی در منازعـه 
ً
مثل بحرین، عمان، امارات و قطر ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه اساسـا

های عربـی دیگـر دارنـد؟ عـدم  یـن سـطح پـایین از قـدرت در برابـر قـدرتـ عربـی بـا ا اسرائیلی
های عربـی سازشـکار  ای مخالف قدرت معنای قرار گرفتن در جبهه ها به سازی برای این رژیم عادی

نفـع  است. به زعم ساچز در بروکینگز، این کشورها ناخواسته خود را در جبهه اعراب سازشـکار ذی
) مخالفت با این جبهـه بـا (Saches, 2020ه جبهه مخالف ایران است. یافتند که نه سازشکار بلک

  ها خواهد بود.  های داخلی با مداخله سایر قدرت معنای افزایش تنش این سطح از قدرت به
مسئله سیاسی و داخلی دیگر اعراب سازشکار به نفوذ بازیگران عـرب ژئواسـتراتژیک و عنصـر 

هـایی هسـتند کـه ظرفیـت و میـل بـه  ژئواستراتژیک دولتژئوپلیتیک مربوط است. بازیگران عرب 
اعمال قدرت و نفوذ در فراتر از مرزهای خود دارند تا در امـور سـایر کشـورها دخالـت کننـد. بـین 

به بعد با سیاست عملگرایانه خـود  ۲۰۱۱کشورهای عربی، عربستان چنین موقعیتی دارد. ریاض از 
ی عرب، از جمله مصر، سودان، امارات، بحـرین و شدت در عرصه سیاست داخلی سایر کشورها به

تونس اعمال نفوذ کرده است. نقش راهبردی ریاض بـه دوران جنـگ سـرد و مبـارزه بـا کمونیسـم و 
های قطـر  طلبی نقش ریاض در مبارزه با ایران و جاه ۲۰۱۱گردد. پس از تحوالت  انقالب ایران برمی

آرایی کردنـد.  پشـت ریـاض علیـه دوحـه صـف ای که اغلب کشورهای عربـی گونه برجسته شد؛ به
(Amira Elsayed Hassan Seddik, 2021) سازی بـدون چـراغ سـبز ریـاض و  بنابراین عادی

پذیر نبوده است. عالوه بر عربستان، امارات و قطر نیز نفـوذ سیاسـی  حمایت خاندان سعودی امکان
  درخور توجهی در سایر کشورهای عربی دارند.

 داخل
ِ
در کشورهای  ۲۰۱۱ی دیگر برجستگی کدهای ژئوپلیتیکی پس از تحوالت مؤلفه سیاسی

ــن کشــورها اغلــب سیاســت ــل از ایــن ســال، ای ــه قب های  عربــی سازشــکار اســت؛ در حــالی ک
نگـرد، کـد ژئـوپلیتیکی نـام دارد. کـد  ای که یک کشور به جهان می ای داشتند. شیوه کارانه محافظه

متحدان بالقوه و کنونی چه کسانی هستند؟ دشمنان بـالقوه و  گیرد: ژئوپلیتیکی پنج مؤلفه را دربرمی
کار بالقوه را حفظ کـرد؟ چگونـه  کنونی چه کسانی هستند؟ چگونه باید متحدان و متحدان محافظه

دشمنان و تهدیدهای در حال ظهور را خنثی کرد؟ در نهایت چگونه چهار مؤلفـه قبـل را در عرصـه 
کم فرآیند توجیه کردن  رسد حکام عرب دست نظر می  به(ibid) داخلی و جامعه جهانی توجیه کرد؟

عنوان  هراسی و تلقی دوستی بـا رژیـم صهیونیسـتی را بـه سازی را در داخل با ترسیم ایران این عادی
اند. البته این نه یک اتحاد طبیعی بلکه یک ائـتالف مصـنوعی و  اصل الیتغیر منافع ملی شروع کرده

ن جوامع است. بنابراین اینکه این اتحاد در بلندمـدت تـداوم خواهـد تحمیلی در سیاست داخلی ای
  داشت، جای تردید است.

شـود کـه اگـر در گذشـته  در عرصه سیاست داخلی جوامـع عربـی اکنـون ایـن گـزاره تـرویج می
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های غیرعربی اعم از ایران یا ترکیه  های عربی برای رژیم صهیونیستی تهدید بودند، اکنون قدرت قدرت
انداز ژئوپلیتیـک  ی رژیم صهیونیستی و هم برای اعراب تهدیـد اصـلی هسـتند. بنـابراین چشـمهم برا

منطقه در داخل جوامع در حال بازتعریف است و جای دوست و دشمن هم برای اعـراب سازشـکار و 
هم رژیم صهیونیستی تغییر کرده است. برای رژیم صهیونیستی، متحدان غیرعرب اکنـون بـه متحـدان 

نفـوذ  های ذی اند و برای اعراب دولت صهیونیستی به دوست تبدیل شده است تا گروه شده عرب تبدیل
ها در ایـن  نفع نشوند. منافع ملی این دولت رقیب در سیاست داخلی برخی جوامع عرب سازشکار ذی

ها با ایران را مستقیم کنند و نقـش بـازیگران غیردولتـی عربـی در قالـب  بود که رویارویی صهیونیست
اللـه، حمـاس  های حزب آفرینی گروه حداقل ممکن برسانند. با این سیاست، نقش  ور مقاومت را بهمح

شود و اعراب سازشـکار  شدت به حاشیه رانده می و سایر بازیگران نوپدید مخالف رژیم صهیونیستی به
سـبب  جه کمتـری بهالله و حماس بپردازند. ایران نیز به آنها تو توانند به تقابل با حزب بیش از گذشته می

ها برای توسعه منافع ملـی خـود  تقلیل نقش آنها خواهد داشت. ترکیه هم دیگر تنها حامی صهیونیست
  سازی دارد.  نخواهد بود بلکه رقبای متحد عربی در عادی

ـ سیاسـی چـالش سیاسـی داخلـی دیگـری اسـت کـه  هـا و اتحادهـای نظامی مسئله ائتالف 
ای خود را در قالب  سیاست توسعه قدرت منطقه ۲۰۱۱یاض از سال کند. ر سازی را توجیه می عادی
زعم اوباما، ایـن نـاتو  های عربی دنبال کرده است. اوج این اتحادها، ناتوی عربی است که به ائتالف

 صهیونیستی کشوری اعراب شکل گرفته است. از سوی دیگر رژیم در درجه اول علیه دشمنان درون
 امنیتـی دکتـرین اساس بر. است منطقه در خود از قدرتمندتر  امینظ بلوک یک گیری شکل مخالف

 تعمیـق و گسـترش بنابراین. یافت خواهد ادامه ها دهه برای رژیم این با اعراب خصومت گورین، بن
 مـورد جنـگ، زمـان در شـان حمایت برای برخورداری از ویژه به جهانی، بزرگ های قدرت با روابط
کید یـک بلـوک  ایجـاد هدف با عربی ناتوی نیست صهیونیستی مایل رژیم ور ازاین. گیرد می قرار تأ

 نـاتوی یـک رژیـم صهیونیسـتی، نظر از  (Eitan Shamir, 2011,12) .متحد عربی شکل بگیرد
های  دولت. باشد رژیم این با همسو و رژیم این تهدیدهای علیه که است پذیرش مورد زمانی عربی

  اند. سازی با رژیم صهیونیستی را پیش گرفته عرب هم برای تشکیل این ناتو، عادی
بحران سیاسـی داخلـی در ایـن جوامـع اسـت کـه » انتقال قدرت سخت و حمایت قدرت خارجی«
کند. این مسئله در مصر پس از کودتای سیسی مشهود بود. نمونه دیگر حمایـت از  سازی را الزم می عادی

هـای رژیـم صهیونیسـتی  ر آمـدن سیسـی، نگرانیسلمان در عربستان بود. بـا روی کـا روی کار آمدن بن 
 ١»تکامـل بعـد از انقـالب«نسبت به تحوالت ضداسرائیلی انقالب مصر برطرف و این دوران بـه عنـوان 

                                                                                                                                         
1. Evolution after Revolution 
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نامیده شد. وزیر خارجه سیسی عازم مناطق اشغالی شد و سفیر رژیم صهیونیستی نیز به مصـر بازگشـت. 
دیوید [با برقراری روابـط بـین] رژیـم صهیونیسـتی بـا دنبال توسعه صلح کمپ  سیسی در بعد خارجی به

سایر کشورهای عربی برآمد و در عرصه داخلی از طریق آموزش به نسل جوان تـالش کـرد وجهـه رژیـم 
حمایـت از  (Mohamed Soliman, 2016)عنوان یک دوست راهبردی ترسیم کنـد.  صهیونیستی را به

های وی در جنـگ علیـه یمـن نیـز  ایـت از سیاسـتسلمان در خاندان سـعودی و حم  تداوم حکومت بن
مطرح است. نبود ساختارهای دموکراتیک در این جوامع، انتقال قـدرت نـرم را نـاممکن کـرده اسـت و از 

های داخلی اسـت  سوی دیگر انتقال قدرت سخت نیز نیازمند یک حامی بزرگ خارجی در برابر مخالفت
  کند. و رژیم صهیونیستی این نقش را بازی می

گـردد کـه مسـئله سـازش بـا رژیـم  عنصر سیاسی داخلی مؤثر در سازش به این موضـوع برمی
صهیونیستی بین منافع ملی، منافع گروهی و منافع عربی بالتکلیف بوده است. هرجا منـافع ملـی و 

اند کـه نمونـه آن مصـر و سـودان اسـت. منـافع  گروهی ایجاب کرده است به این رژیم نزدیک شده
شـدت  های اخیـر به شده، در دهـه ی که همواره باعث فاصله از رژیم صهیونیستی میگرایی عرب ملی
در لنـدن خواهـان ضـمانت  ۱۹۵۴رنگ شده است. برای نمونـه حـزب االمـه سـودان در سـال  کم

) نیـز از اعضـای حـزب خواسـت چنـین MI6استقالل سودان شد. سرویس جاسوسی انگلـیس (
و در نتیجـه آنهـا در لنـدن بـا مقامـات سـفارت رژیـم تضمینی را از رژیـم صهیونیسـتی بخواهنـد 

صهیونیستی مالقات کردند. هدف از این ارتباط فشار بر مصر برای کاهش نفوذ در سـودان بـود. در 
های اولیه استقالل، مصر دشمن مشترک سودان و رژیم صهیونیستی بود و همین مسـئله زمینـه  سال

هـای اقتصـادی و سیاسـی بـه  ونیستی اقـدام بـه کمکنزدیکی بین این دو را فراهم کرد و رژیم صهی
هـای پرنفـوذ  حزب االمه کرد. حتی آنها به این توافق رسیدند که در برابر جمـال عبدالناصـر از گروه

تر  عربی حمایت کنند. با حمله رژیم صهیونیستی به مصر، روابط حزب االمه با این رژیم مستحکم
 (Mahmoud Muhareb,2011)این روند بودند.  شد، در حالی که سایر احزاب سودان مخالف

متمرکـز بـر » حـل مسـئله«سـازی در برابـر  کار عربـی سیاسـت عادی بنابراین حاکمان سازش
 دربـاره حـل غربـی های نظریـه اند که یک مفروض غربـی اسـت. های داخلی را پیش گرفته چالش

  منازعات
ً
 و فرهنگـی  ، اجتمـاعی             سیاسـی واقعیت که است دوگانه متوالی فرآیندهای بر مبتنی عمدتا

  را رژیم صهیونیستی و عرب درگیری
ً
گیرد و فقط به ساختار سیاسـی ایـن جوامـع  نمی نظر در کامال

انداز سـاختار سیاسـی و حکـام ایـن جوامـع،  کنـد. از چشـم بدون درنظرگرفتن مردم آنها توجـه می
سئله فلسـطین و حـل مسـائل داخلـی سازی کامل، شرط ضروری برای صلح به منظور حل م عادی

سازی خوِد جوامع عربی  معنای عادی سازی به خوِد جوامع عربی است. با این راهبرد، در واقع عادی
  ,Gadi Hitman)  ۲۰۱۸ (در جهانی دموکراتیک است.
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سازی حاکی از تغییر گفتمـان در سیاسـت خـارجی جوامـع عربـی اسـت.  در واقع پذیرش عادی
رژیـم  بـا ارتبـاط در عـرب دولتمـردان خـارجی و داخلی سیاست دستور در امروز گرایی واقع گفتمان

 شـده تعدیل شدت به فلسطین مسئله به گرایانه آرمان و ایدئولوژیک نگاه بنابراین. دارد قرار صهیونیستی
 بـرداری بهره اغلب فلسطین آرمان از که را عرب جهان مداران سیاست گونه نفاق چهره گرایی واقع. است

 آن در کـه دارد وجود متشنجی و گسیخته ازهم اسالمی جامعه که اکنون. کرد کردند، آشکار می یاسیس
 در حـال حاضـر. شود آشکار صهیونیسم از پنهانی حمایت جمله از اصلی مواضع نیست، باید رقابتی

 ینفلسـط آرمـان از حمایت رسد می به نظر. است رفته بین از عرب سران گذاری سیاست دوگانگی این
 
ً
  .است رژیم صهیونیستی بوده برابر در عمومی افکار احساسات کنترل برای راهکاری صرفا

سازی، اغلب بر وضـعیت سـاختار سیاسـی در جوامـع عـرب  عامل سیاسی در ارتباط با عادی
گیری سیاسـی ندارنـد.  متمرکز است. در ایـن سـاختار مـردم نقـش مـؤثری در فرآینـدهای تصـمیم

بر رقابـت جـدی بـا ایـران متمرکـز شـده اسـت و  ۲۰۱۱زشکار از سال سیاست خارجی اعراب سا
ای ایران، رژیم صهیونیستی، جزئی از منافع ملی این کشـورها  دوستی راهبردی با دشمن اول منطقه

شده است. از سوی دیگر در دوران جدید، اقتدارگرایی حکام عرب در داخل بـه اوج خـود رسـیده، 
عرصه برای هرگونه تظاهرات و مخالفتی از بین رفته است. بنـابراین  ای که با حذف مخالفان، گونه به

ـ اسـرائیلی،  سـازی عربی های عادی نامه توان انتظار داشت مانند سه دهه پیش، پس از موافقت نمی
های مدنی و سیاسی باشیم. همچنین ممکن است  شاهد تظاهرات در جوامع عربی و مخالفت گروه

 دوستی با رژیم صهیونیستی و دشـمنی بـا افکار عمومی عربی چند دهه 
ِ
 ترسیم

ِ
زیر بمباران تبلیغاتی

  سازی است. توجهی به عادی ایران قرار گرفته باشد که نتیجه آن در بهترین حالت، بی

  اقتصادی ب. عوامل

سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی سه مقطع ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصـادی را طـی  عادی
گرایی عربی و تلقی فلسطین بـه عنـوان سـرزمینی  رحله اول، اعراب با توجه به ملیکرده است. در م

ها پرداختند. در مرحله بعـد، بـا توجـه بـه شکسـت در جنـگ علیـه  عربی، به مبارزه با صهیونیست
کارانه و سیاسی را پیشه کردنـد و ضـمن عـدم پـذیرش ایـن رژیـم،  ها، رویکرد محافظه صهیونیست

ی محدودی با این رژیم برقرار کردند تا آرمان فلسطین لطمه نخورد. در مرحله مخفیانه روابط سیاس
  پردازد. سازی شده است که این بخش به آن می آخر، رویکرد اقتصادی، مؤلفه عادی

سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیسـتی ابعـاد امنیتـی دارد: نخسـت  مؤلفه اقتصادی در عادی
های ایاالت متحده در منطقه و  قتصادی خود را مدیون حمایتاینکه اغلب کشورهای عربی احیای ا

های متقابل در این کشور هستند. حجم عظیمی از پترودالرهـای اعـراب در ایـاالت  گذاری سرمایه
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گذاری شده است. هفتاد درصـد بـازار تسـلیحات اعـراب را ایـاالت متحـده تـأمین  متحده سرمایه
، در صورتی که اعراب بـا رژیـم صهیونیسـتی وارد تـنش کند. با این حجم از دادوستد اقتصادی می

شوند، ممکن است به امنیت اعراب ضربه شدیدی وارد شود. این مسئله در اعـراب جنـوب خلـیج 
 ۱۴۷٫۴ بـا عربسـتان آمریکـا، داری خزانـه ۲۰۱۸اوایـل  گـزارش تر است. براسـاس فارس برجسته

 دارد. امـارات بـا قـرار آمریکـا در کننده ریگذا سرمایه عربی کشورهای نخست رتبه در دالر میلیارد
 عربـی کشـورهای سـوم رتبـه در دالر میلیـارد ۳۶٫۸ بـا و کویـت دوم رتبـه در دالر میلیارد ۵۷٫۷
 و دالر میلیـون ۵۴۶ بـا بحـرین دالر، میلیارد ۱۱٫۷۰ با عمان .دارند قرار کشور این در گذار سرمایه

 .هسـتند آمریکا در کننده گذاری سرمایه عربی شورهایک بعدی های رتبه در دالر میلیارد ۳۰۱ با قطر
سـازی و اجبـار آمریکـا بـه ایـن امـر،  بنابراین سایه اقتصادی روابط اعراب و آمریکا بر مسئله عادی

  )(Jane Kinninmont,2018بدیهی است.
دلیل اقتصادی دیگر در عدم واکنش، به نفـوذ اقتصـادی عربسـتان در اغلـب کشـورهای عربـی 

گذاری مربـوط اسـت. در مجموعـۀ اعـراب خلـیج  های اقتصـادی و سـرمایه ر قالب کمکویژه د به
شدت بـه ریـاض وابسـته اسـت و در نتیجـه ناچـار بـه پیـروی از  فارس، بحرین از نظر اقتصادی به

های عرب را وادار بـه سـکوت کـرده  ها دولت های مطلوب ریاض است. حداقل این کمک سیاست
های اقتصادی  . دولت عمر البشیر در اواخر حکومت خود با کمکاست. سودان یک نمونه آن است

سـازی روابـط بـا رژیـم صهیونیسـتی  های اقتصادی، به عادی ریاض و قول آمریکا به کاهش تحریم
گذاری اقتصـادی بلندمـدت در تـونس را  میلیارد دالر سـرمایه ۱۱۸گرایش پیدا کرد. ریاض بیش از 

هـای اقتصـادی بـه  ان بیکاری در این کشور را رفع کنـد. کمکتواند بحر بینی کرده است که می پیش
باجـدیت  ۲۰۱۸جیبوتی، دولت سیسی در مصر و حتی پروژه نفوذ اقتصادی ریاض در عراق کـه از 

شود و حضور مهاجران کارگر بسیاری از کشورهای عربی و اسالمی در ریـاض، از جملـه  دنبال می
عرب در مقایسـه بـا گذشـته، واکـنش مناسـبی بـه های مسلمان و  پاکستان، سبب شده است دولت

های اقتصادی حتی نیجریه را کـه کشـوری دارای جمعیـت  سازی نداشته باشند. کمک مسئله عادی
های افـزایش اعتراضـات در اردن  که زمزمه ۲۰۱۸گیرد. در سال  بزرگی از مسلمانان است، دربرمی

ر کمک اقتصادی در اختیار آن کشور قـرار میلیارد دال ۲٫۵بود، ریاض با همراهی امارات و کویت، 
ریاض از اهرم اقتصـادی بـرای همسـو کـردن اعـراب در برابـر  (arabcenterdc.org,2020)داد. 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی  بیشترین بهره را برده است. تالش برای فشـارهای اقتصـادی  عادی

اللـه و تـالش  در برابـر فشـار بـر حزببر لبنان و تطمیع دولت بیروت برای دریافت کمک اقتصادی 
هایی از این  برای نفوذ اقتصادی در بازسازی سوریه برای اعمال نفوذ بر عرصه سیاسی دمشق، نمونه

  موارد هستند.
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نفوذ در کشـورهای عربـی  عنوان کشـوری صـاحب سناریوی برقراری اتحاد راهبردی با عربستان به
 رژ

ِ
بیشتر برجسته شـده اسـت. در  ۲۰۱۱یم صهیونیستی از سال برای وادار کردن آنها به پذیرش دوستی

  هــای مــالی بــه تــونس  ها و کمک ایــن چــارچوب بــا توجــه بــه نفــوذ ایــدئولوژیک و مــالی ســعودی
ــر (کمــک  ۸۳۰( ــون دالر)، مص ــارد دالری سعودی ۶میلی ــه میلی   ویژه ســودان  ـ آمریکــایی) و ب

سازی روابـط بهـره  از این ظرفیت برای عادیتواند  میلیارد دالری)، رژیم صهیونیستی می ۲۰۲(کمک 
در چارچوب این پروژه، اعراب با حمایت و در واقع با فشـار  (Relief web Report, 2018)بگیرد. 
ها نسبت به مسئله فلسطین، بـا رژیـم صهیونیسـتی صـلح خواهنـد کـرد و مثلـث مقاومـت،  سعودی
ــ صهیونیسـتی تبـدیل خواهـد شـد.  کار و صهیونیست به خط مقاومت و سـعودی های محافظه عرب

(Jane Kinninmont, 2018) های مشترک اقتصـادی و  گرایی بر اساس ارزش در این سناریو، منطقه
سبب قرابت جغرافیایی بین اعراب و رژیم صهیونیستی ظهور خواهـد کـرد. نمونـه آن  گرایی به نه منطقه

  و غرب آسیاست.توسعه روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عرب شمال آفریقا 
گردد. جنبـه اقتصـادی ایـن پـروژه  اما آخرین دلیل به موضوع معامله قرن ترامپ و کوشنر برمی

 ۷۰دار موظـف بـه تـأمین بـیش از  های عربـی سـرمایه تر است. بر اساس این طرح، دولت برجسته
در های نفتـی تگـزازی  گذاری در مناطق اشغالی خواهند شد. از سوی دیگـر شـرکت درصد سرمایه

گذاری خواهنـد کـرد. بنـابراین  میلیارد دالر سـرمایه ۷منابع گازی اکتشافی مناطق اشغالی بیش از 
گذاری اعراب در مناطق اشـغالی خواهـد  تأمین امنیت رژیم صهیونیستی برابر تأمین امنیت سرمایه

وزه کار خواهـد کـرد. فقـط در حـ شـدت محافظـه سازی به بود. این مسئله اعراب را نسبت به عادی
انرژی، انتقال خطوط لوله از شمال آفریقا بـه اروپـا سـبب خواهـد شـد فشـارهای اقتصـادی بـرای 

  (Aljazeera,2020)سازی اعراب این منطقه با این رژیم در آینده افزایش یابد. عادی
 ۲۰۲۱وگوی  صورت دوجانبه نیز برجسـته شـده اسـت. در گفـت به ۲۰۲۰مسئله اقتصادی در 

میلیارد دالر برای  ۱۰زاید، ولیعهد ابوظبی، مقرر شد امارات صندوقی به ارزش نتانیاهو و محمد بن 
رسانی،  های راهبردی در فلسطین اشغالی تأسیس کند که شامل انرژی، آب گذاری در بخش سرمایه

شود. تأسیس این صندوق در راستای توافق سازش امارات  فضا، بهداشت و تکنولوژی کشاورزی می
های همکـاری  دف تقویت روابط اقتصادی بین دو طرف در منطقه و ایجاد فرصتو این رژیم و با ه

 (Mohammed al-Ragawi,2021)مشترک صورت گرفته است. 
توان بـدون توجـه بـه  عامل اقتصاد داخلی بسیاری از کشورهای عربی حاکی از آن است که می

فراتر از اقتصاد باشد و اقتصاد  های مشترکی با رژیم صهیونیستی پیدا کرد که فلسطین و ایران، ارزش
 از رژیـم صهیونیسـتی اکنـون و عربسـتان و امـارات بین روابط عبارتی تنها آغاز این فرآیند است. به

ایـران،  بـا مقابله برای فقط نه متقابل اقتصادی، خدمات ارائه اتحادیه یک به و رفته فراتر شدن عادی
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 نخواهـد مقابلـه ایـران بـا آنها خاطر صهیونیستی بهرژیم  که دانند می کشورها این. تبدیل شده است
 همکـاری هسـتند و هماهنـگ منطقه در متحده ایاالت های سیاست در تأثیرگذاری در آنها اما کرد،
 محمـد از دفـاع مصر، در نظامی کودتای از حمایت ایران، با ای هسته توافق گذاشتن کنار: کنند می
عـرب  منطقـه در دموکراسی مطالبه از ترس در اشتراک همچنین و خاشقچی ترور از پس سلمان  بن

 ۲۰۱۹ آگوسـت در (Times of Israel, 2019) .همه ناشی از این همگرایی اقتصادی خواهد بود
 یـک از بخشـی اسـرائیل که داشت اظهار کاتز، اسرائیل رژیم صهیونیستی، وقت خارجه امور وزیر

 ایـن. کننـد می عبـور هرمـز تنگـه از که است باری های کشتی از محافظت برای المللی بین ائتالف
 انگلـیس، بحـرین، امـارات، سـعودی، عربستان شامل کرده آن را تأسیس متحده که ایاالت ائتالف
 راهروهـای از کـه اسـت تجـاری های کشتی ایمنی و امنیت افزایش هدفش و است آلبانی و استرالیا
 سـازگاری دربـاره تـایم مجله با وگو گفت در ۲۰۱۸ آوریل در سعودی ولیعهد. کنند می عبور دریایی
 های زمینه رسد می نظر به و داریم مشترک دشمن یک ما«: گفت رژیم صهیونیستی با عربستان منافع
 (Karl Vick,2018)» .وجود داشته باشد اقتصادی همکاری برای زیادی بالقوه

یر کشـورهای عـرب، علت شرایط وخیم اقتصـادی، بـیش از سـا  آید سودان به از ظاهر امر برمی
 از متحـده ایـاالت هـای تحریم سـازی باشـد. لغـو متأثر از عامـل اقتصـاد داخلـی، پـذیرای عادی

 احتمــالی بخشــش بــرای راهــی و کنــد می ســودان کمــک ارز ثبــات بــه کاهــد، می ها محــدودیت
 رطو بـه سیاسی شکننده فضای اگرچه کند. می فراهم را چندجانبه پشتیبانی های بسته و هاست بدهی
های  شـرکت بـه را فرصـت ایـن سـازی عادی شد، اما خواهد هایی برنامه چنین پیشرفت مانع بالقوه
 در را هایی فرصـت تـا دهـد می دولتـی گذاری سـرمایه های صـندوق همچنین و فارس خلیج عرب

ویژه  کننـد؛ بـه وجو جسـت اسـت نزدیـک آنها به رژیم صهیونیستی که بازارهایی فلسطین اشغالی و
کند. بنـابراین  پذیری اعراب را زیاد می بستگی اقتصادی بیش از حد به آمریکا و اروپا، آسیباینکه وا

جای  رهیافت اقتصاد داخلی در جوامع عربی به وابستگی متقابل اقتصادی با رژیـم صهیونیسـتی بـه
 امـارات رژیـم صهیونیسـتی و متحـده، طرفه به آمریکا گرایش پیدا کرده است. ایاالت وابستگی یک

 همکـاری ایجـاد بـرای دالر میلیـارد ۳ مبلـغ با جانبه سه ای منطقه توسعه صندوق یک عربی تحدهم
  (Keren Uziyel,2020) اند. کرده ایجاد شمالی آفریقای و خاورمیانه در رفاه و اقتصادی

ها در روابـط اسـت؛ در  سازی مبتنی بر سوددهی و کاهش هزینه رویکرد اقتصادی در مسئله عادی
تر است. بنابراین جوامع عربی با این ابزار توان مجـاب  ها در این حوزه کمتر و ملموس سیتنتیجه حسا

سازی را بهتر خواهند داشت. از سوی دیگر امنیـت ایـن  کردن مردمان خود برای سکوت در برابر عادی
 تحت سلطه آمریکا گـره خـورده اسـت؛ در نتیجـه  جوامع در حوزه اقتصادی به

ِ
شدت با محیط بیرونی

سازی با ابزار اقتصادی یک انتخـاب اجبـاری بـرای ایـن جوامـع اسـت. مسـائل  پذیرش راهبرد عادی
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اقتصاد داخلی این جوامع اگر زمینه توسعه نفوذ رژیم صهیونیستی را در این جوامع فراهم کند، قـدرت 
هـانی آن کند و در عین حال از پیامـدهای ج نرم این رژیم و مشروعیت آن را در این جوامع برجسته می

همچنـین یکـی از  (Thembisa Fakude, 2020)شناخته شدن موقعیت رژیم صهیونیسـتی اسـت. 
سـازی  ثبات بود. این تردید وجود دارد که آیا عادی عوامل شروع تحوالت عربی، وضعیت اقتصادی بی

ادی با آمریکا تواند در آینده بر رشد اقتصادی این جوامع تأثیر داشته باشد؟ ناگفته نماند روابط اقتص می
های عربـی شـود. بـا ایـن  ویژه در مصر و تونس، نتوانست مانع خیزش های این کشور، به و نبود تحریم

ها شاید بـرای رژیـم کودتـای پـس از  های اقتصادی صهیونیست حال وضعیت اقتصاد داخلی و کمک
رژیـم  بـا سـازی عادی اآی مدت تأثیرگذار باشد. اینکه عمر البشیر در سودان و مرسی در مصر، در کوتاه

 فقـط یـا آورد می ارمغان به غرب آسیا در را صلح صهیونیستی متأثر از وضعیت اقتصاد داخلی اعراب،
  نیست. مشخص هنوز است، موقت عسل ماه

 فرهنگی و شناختی جامعه ج. عوامل

نش بـه ترین مؤلفه تغییر در عـدم واکـ سبب تمرکز بر افکار عمومی و جامعه، شاید مهم این عامل به
نامه کمپ دیویـد نشـان از تـرجیح  سازی است که بخشی از آن ریشه در تاریخ دارد. موافقت عادی

گیری صحرای سینا وارد مذاکره با  منافع ملی اعراب بر آرمان فلسطین دارد؛ زیرا سادات برای بازپس
تی در شـناخ گیری یـک زمینـه اجتمـاعی، فرهنگـی و روان ها شد. این مذاکره از شـکل صهیونیست

روابط بین اعـراب و رژیـم صهیونیسـتی در آینـده حکایـت داشـت. نخسـتین و شـاید   سازی عادی
گـردد. تجربـه  سازی به تجربه تاریخی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی برمی ترین دلیل عادی مهم

ا خاطر ایـن رژیـم خـود را بـ به اعراب نشان داد یا بایـد بـه ۱۹۷۳و  ۱۹۶۷های  ها در جنگ ناکامی
های خارجی برتر درگیر کنند و شکست را بپذیرند که نتیجۀ این روند ممکن اسـت بـه تغییـر  قدرت

ویژه کـه حاکمـان عـرب متوجـه شـدند  ها در جوامع عرب و آشفتگی جامعه بینجامد؛ بـه حکومت
علت ساختارهای دیکتاتوری، با بدنه جامعه خود در تنش هستند و برای بقا به یک حامی خارجی  به
توانند با رژیم صهیونیستی در تضـاد باشـند و  ز دارند. در نتیجه، این ذهنیت شکل گرفت که نمینیا

در عین حال به بقای خود فکر کنند. با این حال ذهنیت اجتماعی و روانی مردم این جوامـع عکـس 
 ها از رو، هر نوع تنش با حاکمان سبب حمایت فزاینـده صهیونیسـت این شان بوده است؛ از حاکمان
کنندگی هم دارد. با توسعه و  های خودکامه خواهد شد. این ذهنیت روانی جنبه خودتقویت حکومت

تعمیق روابط غرب با رژیم صهیونیستی، این ذهنیت اجتماعی و روانی بـیش از گذشـته در اعـراب 
ها موضوعی بعید در دوره کنـونی شـده اسـت و  نهادینه شده است. بنابراین فکر تنش با صهیونیست

  سازی و تعمیق روابط است. یجه طبیعی این وضعیت گرایش به عادینت
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های سیاسی جوامع سنی  تری دارد و به نظریه شناختی دیگر، ریشه تاریخی طوالنی دلیل جامعه  
و اغلب   ندرت بر محور قیام و مبارزه با ظالم شکل گرفته گردد. نظریات سیاسی جوامع سنی به برمی

است. این وضعیت حتی درون جوامع عربی حاکم است و بـه طریـق  حول پذیرش حاکم جور بوده
شود. نظریات پذیرش خالفت با شمشـیر و عـدم مبـارزه بـا  اولی نسبت به محیط بیرونی اعمال می

شناسی سیاسی و محیط اجتماعی جوامع عربـی ایجـاد  کارانه در روان حاکم جور یک تفکر محافظه
رو اکنون یـک  ع با محیط پیرامونی را شکل داده است. ازاینکرده که امروزه روابط خارجی این جوام

سازی روابط با رژیم صهیونیستی شـکل گرفتـه اسـت.  رقابت سخت بین حاکمان عرب برای عادی
مدل این روابط با آمریکا گویای آن است. بنابراین هر قدرت برتری که در این معادله قرار داده شود، 

  سازی است. پذیرش و گرایش به عادیآید و آن  دست می نتیجه واحد به
شناسی، با تعریف تهدیـدهای بیرونـی مشـترک، جنبـه  شناختی و روان اکنون این معادله جامعه

 صهیونیسـتی سـعی رژیـم ،۲۰۱۱عربـی  بهار از اشتراکی با رژیم صهیونیستی پیدا کرده است. پس
 سـازی عادی ایران و تروریسـم، تهدید سازی برجسته قالب در اعراب با راهبردی اتحاد ایجاد با کرد

سـازی نیـز متـأثر از  بخشی از این عادی .برساند اوج به عربستان حمایت با را اعراب با خود روابط
  تغییر نسل هم در حاکمان و هم در جامعه عربی است.

کید بر اشتراکات اجتماعی نیـز برجسـته شـده اسـت. ترامـپ  در کنار این تغییر نسل، مسئله تأ
 پـدر ابـراهیم کـه شـود احیـا تـاریخی وجه این تا نامید »ابراهیم« را اسرائیل با امارات نامه موافقت

 وجـه ایـن احیـای. اسـت دیـن دو ایـن بـین مشـترک حقیقت یک این و است یهودیان و مسلمانان
  مواجـه کهـن اسـطوره یـک تغییـر بـا مـا بنابراین. است صهیونیستی رژیم به دادن رسمیت تاریخی
 تقویـت گرایی آرمان برابر در را گرایی واقع گفتمان که شود می بخش وحدت نمادی ابراهیم و هستیم

 جوامع اجتماع عرصه در دینی تسامح مسئله با سیاست عرصه در تنش کاهش سیاست این. کند می
 شود می منطقه در ها تنش موجب کاهش رژیم صهیونیستی با ارتباط ایجاد. است شده همسو عربی

 و امضـا اخـوت معاهـده پـاپ، سـفر با زمان هم امارات در. کند می محقق را دینی همگرایی یک و
 .بـود سیاسـت ایـن تحکـیم نیز برای عراق به پاپ سفر. شود می تحکیم ادیان وحدت و دینی پیوند

 اعـالم ژورنـال استریت وال با مصاحبه در زائد، نیز در همین راستا بن  عبدالله امارات، وزیر خارجه
  .اند شده خسته نزاع از ها ملت که دهد می نشان سازی عادی کرد

گرایی عربی در برابر صهیونیسـم در جامعـه عربـی مشـهود اسـت. در  در واقع افول حس ملی  
دار  دوران رژیم پهلوی در ایران، جوامع عربی همواره با تعلق خاطر به آرمان عربی و فلسطین، پرچم

مثابه یـك هویـت قـومی مطـرح بـود کـه شـامل  گرایی به مبارزه با این رژیم بودند. در آن دوره، ملی
های حکام عربی و تحوالت  علت سیاست شد. اکنون این نوع هویت در جامعه عربی به فلسطین می
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گرایی مساوی مرزهـای جغرافیـایی یـا کشـور شـده  اجتماعی از جمله تغییر نسل، افول کرده و ملی
 بـرادران کننـد می احسـاس برخی و هستند جتماعیاین تغییر ا بازنده ترین بزرگ ها است. فلسطینی

شـناختی  در محیط جامعه خود، فزاینده انزوای با باید فلسطینیان. اند کرده خیانت به آنها عرب خود
 از شـاهد گذشـته های سـال طی فلسطین ناکارآمد و خودکار تشکیالت. شوند جوامع عربی سازگار

 در حتـی آنهـا آیـا کـه نیست مشخص. است بودهحتی در جامعه فلسطینی  خود حقانیت رفتن بین
طریق اولـی در  این وضعیت به. بزنند چانه مؤثر طور به خود مردم از نمایندگی به که هستند موقعیتی

 دورن جوامع عربی دیگر هم ایجاد شده است.
از سوی دیگر شکاف بین نخبگان، حکومت و مردم در جوامع عربـی پـس از ناکـامی در بهـار  

 عـدم و هـا دولت وابسـتگی علت بـه انقـالب بیش از گذشته نمود پیدا کرده است. این ۲۰۱۱عربی 
گاهی   بود و مردم ناموفق دارد، وجود منطقه در که استبدادی و ها ملت رشد و آ

ً
 تصـمیم تـابع تقریبـا

 مبنای و اصول دست باال را دارد، سنت اهل جهان منطقه این در از آنجا که. شدند هایشان حکومت
 اهـل جهـان در عبارتی بـه. کنـد نمی پیـدا معنا خیلی آنها بین استکبار رژیم صهیونیستی و با همبارز
 بـرای مـردم مخالفت ابراز برای نیست. در واقع فرصتی واضح خیلی دشمن و دوست مفهوم سنت،

 جامعـه نخبگان. ندارد فارس وجود خلیج و آسیا غرب و آفریقا شمال حوزه استبدادی کشورهای در
  .اند گرفته پیش را سکوت مرحله شوند، نمی حمایت مردم طرف زا چون

ویژه بحـث شـیعه و سـنی و  ـ مذهبی، به های قومی شناختی دیگر تمرکز بر شکاف مسئله جامعه
اللـه و  تخریب مواضع نخبگان شیعه بوده است. تالش برای تخریب مواضع انقالب اسالمی، حزب

سـازی ممکـن  این زمینه کارساز شـد. حتـی ایـن عادیسازی دشمنی آنها با اهل سنت در  برجسته
شناختی شکل بگیرد. اسـرائیل تنهـا حـامی کردهـای  واسطه ساختار جامعه است در جامعه عراق به
 سـبب کردها استقالل برای رژیم این بود. تحریکات ۲۰۱۷خواهی در سال  عراق در دوران استقالل

شـود.  برگزار عراق کردستان دهوک شهر ود وی دردو روز مراسم یاب ،»پرز« مرگ از پس که بود شده
کار  به کردستان از حمایت راستای در را آمریکا در خود البی که بود خواسته اسرائیل از بارها بارزانی

هراسـی و  اهل تسنن عراق نیز ممکن است تحت تـأثیر ایران (Minasian Sergey, 2017) .گیرد
 خطرنـاک آینـده در عـراق ی با اسـرائیل را دنبـال کننـد.ساز به تأسی از حاکمان عرب منطقه، عادی

 احتمال بگیرد، شکل ضدمقاومت و ضدایران و الئیک شیعیان اکثریت ترکیب با مجلسی اگر. است
 تعـداد شـیعیان کـرد، و سـنی بـر عـالوه. دارد هـم مردمـی پایگـاه سـازش این. وجود دارد سازش
تـالش عربسـتان بـرای ایجـاد دفـاتر  .است دهش کار هم خیلی آنها روی و نیست هم کم کار سازش

فرهنگی در مراکز شیعی عراق و سفر پاپ به شهرهای مورد تقـدیس سـه دیـن اسـالم، مسـیحیت و 
    یهود در این راستاست.



طب
ه ت

مان
ز

ی
عه

جام
ع؛

 
اس

شن
 ی

 یعرب
 يعاد

 يساز
ن د

شم
ا د

ب
  نیری

 

 

 159  

ای موجـب  ای بین اعراب را شکل داده است: در سطح منطقه سازی دور تند تجزیه فرآیند عادی 
هـا در  است. در سطح داخلی، با حمایت از برخی هویتدودستگی بین اعراب حول فلسطین شده 

سـازی،  رود. ویژگی بارزی که عادی کار می عنوان اهرم فشار علیه این کشورها به کشورهای عرب، به
رسـد  رنگ شدن مسئله فلسطین است. بـا ایـن حـال بـه نظـر می ویژه پس از بهار عربی دارد، کم به

اند، نقـش مـؤثری در  گیری آن نقـش داشـته در شـکل ها شناختی که خود صهیونیسـت ذهنیت روان
  ها در چند دهه اخیر داشته است.  سازی عادی

  گیری نتیجه

 خـارجی و داخلـی سیاسـِت  مختلـِف  دالیـل بـه فارس، خلیج عربی کشورهای ویژه به عربی، کشورهای
دسـت  به فلسـطین مسئله برای اصطالح عادالنه حلی به راه تا اند رفته اسرائیل با روابط سازی عادی سمت به
 خـود امنیـت از کـه کنـد می کمـک آنهـا رژیم صهیونیستی به با سازی عادی که معتقدند ها رژیم این. آید

 کند. بنابراین جایگاه و موضـع افکـار عمـومی می نزدیک واشنگتن به را در عین حال آنها و کنند محافظت
 رژیم صهیونیستی امتنـاع شناختن رسمیت به از هنوز اعراب بیشتر. اهمیت است بی ها فلسطینی نسبت به

 تقویـت اتحـاد مـرز تا دیپلماتیک روابط ایجاد از قبل رژیم صهیونیستی با کشورها برخی روابط. کنند می
 سـازی عادی مراحـل روی تمرکـز امـا شـود، می توصـیف کوتاه سازی عادی اصطالح بنابراین،. شده بود

 موضـع ایـن کـه اسـت واضـح. آنهاست به نسبت عرب میعمو افکار شدید حساسیت به توجه با روابط
 بـر اسـاس رژیم صهیونیسـتی با رابطه. است نگرفته قرار عرب مردم داخلی مسائل و ها نگرانی تأثیر تحت

 کـه فهمـد می عـرب عمـومی افکار این، بر عالوه. شود می انجام ها و نه مردم این جوامع رژیم محاسبات
  که عربی کشورهای های تمل برای رژیم صهیونیستی با صلح

ً
 سـعادت اند، کرده امضا نامه توافق آن با قبال

 مؤلفـه عـرب مـردم. اسـت بـوده سیاسـی سیسـتم در اصالحات موانع از یکی صلح این و نداشته همراه
های عربی هـم موفـق بـه  رژیم دانند. می اعراب همه دغدغه استعمار، بازمانده آخرین عنوان به را فلسطین

  شوند.  عیت نمیتغییر این وض
 در. نامیـد »تجزیه« باید سازی باشند، را برای کشورهای عربی که مخالف عادی سناریو بدترین

 داخـل در با یکدیگر هم رقابت حال عربی در کشورهای از صهیونیستی بسیاری رژیم تشکیل اوایل
یـم رژ بـا جنـگ در آنهـا متعـدد های شکسـت مسـئله موجـب همین بودند. منطقه سطح در هم و

 برابـر رژیـم صهیونیسـتی در از خـود نفوذ توسعه برای عرب در گذشته کشورهای. شد  صهیونیستی
 اسـتفاده. بـرد بهره می خود نفع به ها رقابت این از کردند. رژیم صهیونیستی هم می استفاده یکدیگر
 الیسـمناسیون برابـر در رژیـم صهیونیسـتی از مغرب استفاده رژیم صهیونیستی و از سودانی احزاب
 سـودان در سـناریو این. شود می اجرا داخل در سناریو این اکنون. بود دست این از مصر در ناصری
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الجزایـر،  و مغرب لیبی، مصر، در ظرفیت همین. شد مستقل جنوبی سودان و مطلوب داد ای نتیجه
ــه عادی ــن. دارد ســازی، وجــود در صــورت نپیوســتن ب ــارض هــای اقلیت دارای کشــورها ای  و مع

 عدم راهبرد. دارند ارتباط رژیم صهیونیستی با آنها اغلب که هستند مرکزی حکومت با طلب ییجدا
 بحـران با ارتباط در نیز کشورها این زیرا هاست؛ بحران این توسعه نیازمند ها صهیونیست بحران حل

 .  داشتند متعارض مواضعی یمن و سوریه
 روابـط توسـعه بـا تقابـل تشـدید و ورهاکش این عمومی افکار در مقاومت نگاه توسعه سناریوی

 سـازی اسـت؛ زیـرا در عادی سـناریو رژیم صهیونیستی، بعیـدترین با مذکور کشورهای های دولت
 بود کشورها این مردم معیشتی مشکالت از ناشی اغلب تحوالت که این داد نشان عربی بهار تجربه

 عمومی افکار از آن نخبگان که کار آورد روی را ساالری مردم های رژیم بتواند که نبود عمیق آنقدر و
 کشـورها ایـن اگـر واقـع در. دارنـد را وضـعیت همـین عـرب کشورهای اغلب. کنند پیروی جامعه
 ایـن قطع هزینه که نیستند خواهان آن هم نیستند، رژیم صهیونیستی با آمیز مسالمت روابط خواهان
در  ای کارانـه  محافظه رویکرد رو ازاین ازند؛بپرد مقاومت محور کشورهای با روابط توسعه با را روابط
  .گرفت خواهند پیش طرف دو قبال
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