
   

  
  
  هاي عربی  سازي دولت چارچوبی براي شناخت عادي

  با رژیم صهیونیستی و پیامدهاي آن
   1 جواد مددي

  
  
  

  
  15/09/1399: ییش نهاریپذ خیتار                   30/08/1399افت: یخ دریتار

  ده یچک
رژیـم صهیونیسـتی چـه در سازی روابط بـا  عادیبرای  های عربی  دولتبدون تردید یکی از دالیل مهم 

با است. این روند بوده آمریکا کوتاه آمدن در برابر جلب رضایت و حمایت  ،گذشته و چه در مقطع کنونی
گوید، همزمان بـا  میترامپ چنان که جارد کوشنر، مشاور  آن وتشدید شد روی کار آمدن دونالد ترامپ 

  به پذیرش رسمی اسرائیل رغبت بیشتری نشان دادند.ورود ترامپ به کاخ سفید، اعراب 
شـود، بلکـه در دوران ریاسـت  نمیمحـدود اما این مساله به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 

آمریکـا را در حمایـت دارند های سازشکار عربی قصد  تشود. چرا که دول دنبال میجمهوری بایدن نیز 
آمریکا در دوران ترامپ  » سیاست غرب آسیا« داشته باشند. در حقیقتنیز  ۲۰۲۱ژانویه  ۲۰روزهای پس از 

د. از آنجـایی کـه دولـت ترامـپ سیاسـت مشـخص و وش از دیدگاه مقامات رژیم صهیونیستی دنبال می
به استثنای قراردادهای تسلیحاتی که از قبل نیـز وجـود  ـیا نداشت های معینی در مورد غرب آس اولویت
 از عینک  و تنها به دنبال منزوی کردن جمهوری اسالمی ایران بود، سیاستـ داشت 

ً
های دولت وی تقریبا

 تعیین» بنیامین نتانیاهو«شد. در واقع،  رژیم صهیونیستی اتخاذ می
ً
رد اجـ«کننده بود.  در این زمینه کامال

عنوان نماینده دونالد ترامپ در این زمینه نقش ایفاء کرده و جریان راست مسیحی در کاخ سفید  به» نرکوش
 نشانو ی دونالد ترامپ بوده  کننده سیاست غرب آسیا تعیین

ً
  دهنده سیاست رژیم صهیونیستی بود.  عمال

    واژگان کلیدي
  لیج فارس سازي، رابطه اعراب و اسرائیل، ترامپ، کشورهاي جنوبی خ عادي

                                                                                                                                         
  جزیره حوزه شبهکارشناس . ١

  5ـ 32؛ صفحات 1399تابستان  ،82، پیاپی 2، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه  
های بعــد از تشــکیل رژیــم  مناســبات رژیــم صهیونیســتی بــا کشــورهای عربــی طــی دهــه

های بعـد  صهیونیستی، همواره با سطحی از تنش و دشمنی همراه بوده است. حتی طی دهـه
از آخـرین ایم.  شاهد سه دوره جنگ کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نیز بوده ١٩٤٠از 

گانه کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تا چندین دهه بعد، صحبت از  های سهدوره جنگ
هر گونه روابط با این رژیم از دید کشورهای عربی و جوامع آنها، گناهی نابخشـودنی تلقـی 

کردنـد؛ بـه نحـوی  بایست بهای گزافی بابت این اقدام پرداخت می شد و این کشورها می می
شـد، کشـورهای عربـی و اسـالمی  سـتی نزدیـک میکه هر کشور عربی که به رژیم صهیونی

  کردند. مواضع سختی علیه آن اتخاذ می
مصر اولین کشور عرب بود که بـا قـرارداد کمـپ دیویـد بـا رژیـم صهیونیسـتی، رونـد 

منـاخیم «و » انـور سـادات« ١٣٥٧شـهریور  ٢٦روابط را آغاز کرد. در تـاریخ سازی  عادی
 ۱۲در مریلند بعد از حدود » جیمی کارتر«آمریکا در استراحتگاه رئیس جمهور وقت » بگین

بعد از توافق رژیـم روز مذاکره، تصمیم گرفتند توافق صلح خود را در حضور او اعالم کنند. 
های اسالمی و عربی محکـوم شـد و  صهیونیستی با مصر، این قرارداد از سوی تمامی کشور

جمهـور  کمی بعـد رئیسکردند.  بسیاری از این کشورها، روابط سیاسی خود را با مصر قطع
  ١از دست داد. جان خود را مصر به دلیل خیانت به امت، با شلیک سروان خالد اسالمبولی

قـرارداد صـلح مصـر بـا رژیـم سـبب نشـد کـه کمپ دیوید  با مخالفت کشورهای عربی
ایـن دسـتاوردی کـه  تـرین مهمبه اعتقـاد تحلیلگـران، از میان برود در همان حال صهیونیستی 

 به موازات رویکـردجویانه  آشتیبرای رژیم صهیونیستی به همراه داشت، شروع روندی رارداد ق
و تـا بـه شـکل داد » سازی روند عادی«با رژیم صهیونیستی بود که به تدریج به  تخاصم عربی

تحلیل کـرد  گونه اینتوان های بیشماری را به خود شاهد بوده است. لذا می امروز فراز و نشیب
دیوید برای اولین بار پس از چند دهه، کلیت خلل ناپذیر نزاع با رژیم صهیونیسـتی را که کمپ 

را به عنوان جایگزینی برای نزاع در اختیار حاکمان جهان عـرب » عادی سازی«متزلزل کرده و 
بعد از کمپ دیویـد  تابیدند، قرار داد.و حتی افکار عمومی که آن سطح از تنش و نزاع را برنمی

                                                                                                                                         
1. Eduardo Uziel, War, Peace and Mediation in the Middle East, March 2015, p 11, See 

discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/ 
publication/301499826 

https://www.researchgate.net/
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ً
گی کالسیک میان اسرائیل و ارتشی تحت عنـوان کشـورهای عربـی شـکل نگرفـت. جن عمال

ی ربـاتحاد و انسجام میان کشورهای عربی حول محور فلسطین از بین رفت و آن هم صدایی ع
برای مقابله با رژیم صهیونیستی هرگز تکرار نشد. مصر هم به دلیـل امضـای آن پیمـان صـلح 

و حتی اتحادیه عرب هم مقر خود را از قاهره به تونس مدتی از سوی کشورهای عربی طرد شد 
  ١.منتقل کرد و کشورهای عربی، مصر را از این اتحادیه بیرون راندند

ها در  ها و بیانیـه پس از کمپ دیوید، کشورهای عربی و اسالمی تنها به صدور قطعنامـه
یج فـارس های اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسالمی و یا شورای همکـاری خلـ اجالس

کردند و دیگر حتی صحبتی هم از احتمـال یـک حملـه نظـامی بـه اسـرائیل صـورت  اکتفا 
اللـه لبنـان و اسـرائیل روی داد امـا در درجـه  هایی میان حزب نگرفت. هرچند بعدها جنگ

نخست، سطح و عمق این منازعات به هیچ وجه قابـل مقایسـه بـا چهـار جنـگ کالسـیک 
های عربـی چنـدانی از نیروهـای  د و از سوی دیگر، حمایتمیالدی نبو ٧٠تا  ٤٠های  دهه

 الله لبنان صورت نگرفت. حزب
پس از مصر، کشور دیگری که به صلح با رژیم صهیونیستی رغبت نشان داد، اردن بـود. 

ایفـا  یهای چهارگانه اعراب و اسرائیل، نقش ملک حسین یکی از کنشگرانی بود که در جنگ
 یمشکالت پرداخت و می حمایت از فلسطینیانبه سیر کرانه باختری از ماردن کرد. پادشاه   می

با اسرائیل در  کرد اما این کشور نیز به تدریج رویکردی تعاملی متوجه نیروهای اسرائیلی می
 در پیش گرفت

ً
تیـر  ٣٠. در نتیجه به صلح با رژیم صهیونیسـتی تمایـل نشـان داده و رسـما

کـا مبنـی بـر شـرکت در فرآینـد صـلح بـا رژیـم موافقت خود را با طرح صـلح آمری ١٣٧٠
صهیونیستی اعالم کرد. صلح اردن با رژیم صهیونیستی، برخالف صلح مصر که بیشتر پایان 

آویـو جانبه، موجبات همکاری سطح باالیی را با تل یک منازعه بود تا ورود به همکاری همه
در نهایـت نیـز رژیـم  .ییـر دادبه سـود اسـرائیل تغتا حدی ای را  فراهم آورده و موازنه منطقه

   ٢.معاهده صلح امضا کردند ١٣٧٣صهیونیستی و اردن در سال 
میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربـی را در قالـب سازش توان تاریخ  با این اوصاف، می

ه قرار داد. اولین مرحله را می
ّ
 ١٩٦٧های بعـد از  توان در قالب سال سه مرحله مورد تحلیل و مداق

                                                                                                                                         
1. QUANDT, William. Peace Process. American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict 

since 1967. Washington: Brookings, 2005, pp. 198-204. 
2. EISENBERG, L. e CAPLAN, N. Negotiating Arab-Israeli Peace. Patterns, Problems, 

Possibilities. Bloomington: Indiana University Press, 2010, pp. 170-178. 
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این دانست  ،پایان یافت شورای امنیت ۲۴۲قطعنامه با میان اعراب و رژیم صهیونیستی  که جنگ
 مورد اشارهرا  زمین با صلح معاوضه به تصویب رسید و در آن اصل ١٣٤٦خرداد  ١٦ قطعنامه در

نامـه کمـپ  با رژیم صهیونیستی موافقتسازش ترین سطح  های بعد معروف . اما در سالقرار داد
رژیـم صهیونیسـتی نمـود پیـدا به کنار رفتن مصر از چرخه مقابله با بود که ١٣٥٧ل دیوید در سا

  ١بود. آویو تلبا اعراب سازش کرد. کمپ دیوید دومین مرحله 
ای میـان  های و توافقـات چندگانـه شاهد برگزاری نشست ١٣٩٠تا  ١٣٧٠های  طی دهه

عبارتند از: کنفـرانس مادریـد ها  آن ترین مهمرهبران قلسطینی و رژیم صهیونیستی بودیم که 
)، ١٣٨٢)، توافقنامـه ژنـو (١٣٧٩(دوم )، کمپ دیوید ١٣٧٢نامه اسلو ( )، موافقت١٣٧٠(

). اما نکته قابل توجه این اسـت کـه ١٣٩٢) و مذاکرات پاریس (١٣٨٩مذاکرات واشنگتن (
سـتی زدایی میان اعراب و رژیـم صهیونی تمامی این توافقات در قالب مذاکرات صلح یا تنش

بـه رژیم صهیونیسـتی در مقابل اعراب سقوط قابل ارزیابی و تحلیل نیستند. اما مرحله سوم 
که نمود علنـی آن در  گردد بازمی ١٣٩٦در اول بهمن  بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ

سازی مناسبات میان امارات متحـده عربـی و  به ویژه پس از اعالم رسمی عادی ٢٠٢٠سال 
  ی نمایان شد. رژیم صهیونیست

اما در این میان نکته قابل توجه این است که بعد از پایان جنگ سرد، رژیم صهیونیسـتی 
تدریج تهدید اعراب و کشورهای عربی را از اولویت تهدیدات امنیـت ملـی خـود خـارج ه ب

کرد و به نوعی، تهدید اعراب از کانون تمرکـز وزارت خارجـه و سـازمان امنیـت ایـن رژیـم 
همزمان با این کنش، رژیم صهیونیسـتی جمهـوری اسـالمی ایـران را در صـدر خارج شد. 

های  تر این اسـت کـه استراتژیسـت ملأتهدیدات امنیتی علیه خود قرار داد. حتی نکته قابل ت
رژیم صهیونیستی بعد از پایان جنگ سرد راهبرد نزدیکی به اعراب در مسیر مقابله با ایران را 

های غربی در قالب طرح ایران هراسی، تهران  استا، به کمک رسانهدر پیش گرفتند و در این ر
را به عنوان دشمن شماره یک اعراب معرفی کردند کـه برآینـد آن نیـز در جریـان دور جدیـد 

  زدایی میان اعراب و رژیم صهیونیستی قابل مشاهده است.  تنش
هـای  ر همکاریهای گذشته همواره آبستن دگرگونی و تحول د سال منطقه غرب آسیا طی 

بنـدی امنیتـی را  ای بوده است. بدون تردیـد یکـی از محورهـای اصـلی تغییـر ائتالف منطقه

                                                                                                                                         
1. Asaf Sinive, Arab–Israeli Conflict, February 2018, pp 4-6, See discussions, stats, and 

author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/323424597 

https://www.researchgate.net/publication/323424597
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توان در سطح مناسبات کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی مورد ارزیـابی قـرار داد. در  می
بـه حسـاب ای  توان نقطه عطفی در تغییر موازنه امنیت منطقه  را می ٢٠٢٠همین راستا سال 

توافقنامـه صـلح « )٢٠٢٠آگوست  ١٣( ١٣٩٩مرداد  ٢٢ ؛ زیرا دونالد ترامپ در تاریخآورد
شـود. در واقـع رژیـم  ناخته میشـ ١را اعالم کرد، که به عنوان توافقنامه ابـراهیم »ای تاریخی

. متعاقب این توافـق کشـورهای بحـرین و آشکار کرد امارات در این تاریخ مناسبات خود را
آوبو  خـود را بـا تـلعـادی سازی مناسـبات  شورهایی پیوستند که عادیسودان نیز به جرگه ک

  ند. ه بوداعالم کرد
توان به دوران  را میبا رژیم صهیونیستی در مجموع، دوران جدید روابط کشورهای عربی 

. در تقسـیم کـرد جمهوری آمریکا بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیسپیش و 
را به صـورت با رژیم صهیونیستی سازی روابط امارات آشکارترامپ توافق واقع، قبل از آنکه 

رسمی اعالن کند، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به رژیم صهیونیستی و کشـورهای 
سازی روابط این کشورها با رژیم صهیونیستی از آشکارعربی حوزه خلیج فارس سفر کرد تا 

برای وادار کردن دو تفاده کند. از سوی دیگر، کوشنر نیز دونالد ترامپ اسدر انتخابات به نفع 
با رژیم صهیونیستی، یعنی محمدبن سلمان آنان های  رژیممقام عربی به آشکارسازی روابط 
   ٢.کردتالش زیادی امارات ولیعهد ولیعهد عربستان و محمد بن زاید 

د کاخ سفید شـد در که وار یجمهور آمریکا از زمان ، رئیس»دونالد ترامپ«بدون تردید، 
پیش از که تا دست زد در این روند به اقداماتی و کرد عمل راستای تقویت رژیم صهیونیستی 

آویو بـه قـدس شـرقی یـا  سابقه بود. برای مثال، موضوع انتقال سفارت آمریکـا از تـل بیآن 
. ایـن در کـرد اجرایـیه بـود را مطـرح شـد ۱۳۷۳مصوبه سنا در سـال که در المقدس  بیت
یست که دونالـد ترامـپ سلسـله اقـداماتی را طـی چهـار سـال گذشـته بـه نفـع رژیـم حال

عنوان پایتخـت ایـن رژیـم،  رسـمیت شـناختن قـدس بـه به  شامل صهیونیستی انجام داد که
باشـد کـه در مجمـوع بـرای  میمعاملـه قـرن  و شناسایی الحاق جوالن اشغالی به این رژیم
تیکی، تـاریخی، سیاسـی و اقتصـادی در منطقـه خروج رژیم صهیونیستی از انزوای ژئـوپلی

  صورت گرفته است.

                                                                                                                                         
1. Abraham Agreement 
2. Aaron David Miller, In Trumpian Times, Israel And A Gulf State Find Common Ground, 

13 August 2020, Available At: Https://Carnegieendowment.Org/2020/08/13/In-Trumpian-
Times-Israel-And-Gulf-State-Find-Common-Ground-Pub-82486 

https://Carnegieendowment.Org/2020/08/13/In-Trumpian
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  چرایی  
آشکارسازی بدون تردید، یکی از دالیل انگیزشی اصلی در بحث گرایش کشورهای عربی به 

. بعـد از از رونـد تحـوالت اسـت رژیم صهیونیستی سرخوردگی کشورهای عربیبا سازش 
هـای در عرصـه  ترین تنش تـاریخیشاید یکـی از  ۱۳۲۷رژیم صهیونیستی در سال  تأسیس

ها شکل گرفت و حتی به چند مرحله جنگ نیز  الملل میان اعراب و صهیونیست سیاست بین
  . بود ۱۹۶۷روزه  ۶ها جنگ  سازترین آن منجر شد که سرنوشت

از حمایت سـایر کشـورهای عربـی  ۱۹۶۷مصر، سوریه و اردن در عملیات جنگی سال 
هـای  نیستی در این جنگ صحرای سینا، نـوار غـزه، بلنـدیبرخوردار بودند. رژیم صهیوهم 

هـایی کـه رژیـم  المقـدس را بـه تسـلط درآورد. زمـین جوالن، کرانه بـاختری و شـرق بیـت
در  صهیونیستی از مصر، سوریه و اردن در جنگ گرفت، سه برابر زمینی بود که تا قبـل از آن

  ١اشغال خود داشت.
نامید، » جنگ کیپور«آن را   رژیم صهیونیستیکه جنگ رمضان  ،۱۹۷۳شش سال بعد جنگ 

مصر در این جنگ موفقیت بزرگی به دست آورد و توانست ضمن از بـین بـردن هـزاران  درگرفت.
صحرای سینا را آزاد کند اما به دنبال واکنش شدید آمریکا علیـه مصـر نـاگزیر بـه  ،نظامی اسرائیل

های بعد دسـت دوسـتی بـه  ، در سال۱۹۷۳ترک آن شد. محمد انور سادات رهبر مصر در جنگ 
انگیز بـه  سوی رژیم صهیونیستی دراز کرد و چهـار سـال پـس از آن جنـگ، در اقـدامی شـگفت

  ٢وزیر وقت رژیم صهیونیستی دیدار کرد. آویو رفت و با مناخیم بگین، نخست تل
شاهد آغاز روندی از سرخوردگی اعراب در تقابل با رژیـم صهیونیسـتی  ۱۹۷۳متعاقب سال 

هـای صهیونیسـتی در آمریکـا و  ای و نفـوذ البی ن البته بـا تبلیغـات رسـانهآایم که بخشی از  ودهب
کشورهای عربی صورت گرفته است. بدون تردید، برخـی از کشـورهای عربـی طـی چنـد دهـه 

شکست به همراه ای جز  نتیجهبرای آنان گذشته به این باور رسیدند که جنگ با رژیم صهیونیستی 
  .  رسیدند پذیرش صلح با این رژیمبه روانی و در نتیجه از نظر  نخواهد داشت

                                                                                                                                         
1. MØRK, Hulda K. The Jarring Mission. A Study of the UN Peace Effort in the Middle East, 

1967-1971 . Master’s Degree dissertation, University of Oslo, 2007, pp. 33-114; TOUVAL, 
Saadia. The Peace Brokers. Mediators in the ArabIsraeli Conflict, 1948-1979 

2. QUANDT, William. Peace Process. American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict 
since 1967 . Washington: Brookings, 2005, pp. 198-204. 
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  سازي مناسبات با رژیم صهیونیستی آشکاراهداف اعراب از 
بـا رژیـم صهیونیسـتی، های عـرب حـوزه خلـیج فـارس  دولتسازی مناسبات میان  ادیعروند 

هـارات مقامـات موضوعی نیست که تنها به چند سال اخیر ارتباط داشته باشد، بلکه بر اسـاس اظ
آویو از سه دهه گذشته، مـذاکرات و حتـی دیـدارهای پنهـانی میـان سـران کشـورها بـا  امنیتی تل

از ورود بـه هـای عربـی  ایـن دولتاین است که سؤال یکدیگر در جریان بوده است. در این میان 
ع و آشکارسـازی آن در مقطـ اخیـر ند دهـهدر چسازی مناسبات با رژیم صهیونیستی  روند عادی

تـوان سـه سـطح  کنند؟ در پرداختن به ایـن پرسـش کلیـدی می گیری می کنونی چه اهدافی را پی
  مدت را مورد شرح و بررسی قرار داد.  بلندمدت، میان مدت و کوتاهاهداف 

  
  الف) اهداف بلندمدت

و رونمایی از آن با رژیم صهیونیستی سازش اهداف بلندمدت کشورهای عربی از بررسی در 
سیاسی این کشورها به ویـژه محمـد بـن زایـد ولیعهـد مقامات به خوانش جدید بایست  می

امارات متحده عربی، محمد بن سـلمان ولیعهـد عربسـتان سـعودی و عبـدالفتاح السیسـی 
که البته به شـدت تحـت  یعربمقامات جمهور مصر توجه داشت. از نگاه نسل جدید  رئیس
قه غرب آسیا در مسیر دگرگونی قرار گرفتـه مشاوران غربی خود هستند، نظم جدید منط تأثیر

گذاری خـارجی  ها در عرصـه سیاسـت رویکرد سابق آن ،در فضای سیال موجودلذا است و 
 
ً
  گذاری خواهد بود. تأثیرناکارآمد و فاقد  عمال

مـل أکالن سیاست خارجی سـابق کشـورهای عربـی چنـد نکتـه قابـل ت پیرامون راهبرد
رهای عربـی نـوعی امنیـت وابسـته بـه بلـوک غـرب یـا هستند. اول اینکه بخش عمده کشو

داری به رهبری آمریکا را در دستور کار قرار داده بودند. در واقع، رویکرد غالـب ایـن  سرمایه
تواننـد  بود که از مسیر ایجاد اتحاد و همکاری با کشورهای غربی به ویژه ایاالت متحـده می

تیم که آمریکا در میان کشورهای عربـی امنیت خود را حفظ کنند. در همین راستا شاهد هس
پایگاههای نظامی متعددی را ایجاد کرده است. دوم اینکه راهبرد کشورهای عربی طی چنـد 

هـای بحـران منطقـه بـوده  دهه گذشته بیشتر مبتنی بر عدم مداخله فعال و مسـتقیم در کانون
تحـوالت منطقـه گر فعال در امـور و  های عربی در سطح یک کنش است. در واقع، پایتخت

و ای به ویژه آمریکـا  های خود را از طریق بازیگران فرامنطقه مداخله نداشتند و بیشتر خواسته
کردنـد. در سـطح سـوم نیـز میـان راهبـرد سیاسـت خـارجی  مطـرح میهای نیابتی  یا گروه

کشورهای عربی در سطح منطقه شکاف و چنددستگی چندانی وجود نداشت و حوزه عربی 
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  ئل مختلف دچار تشتت آرای چندان محسوسی نبودند. پیرامون مسا
نظـم یـک نـوع اند کـه  نسل جدید رهبران عرب در چند سال اخیر بـه ایـن بـاور رسـیده

هـا،  . از دیـدگاه آنباشـد می در حال استقرار، ستها برخالف منافع و امنیت آنکه ای  منطقه
وسعه بـه رهبـری رجـب حزب عدالت و تمدل جمهوری اسالمی ایران و اسالم مدل اسالم 

لـذا ایـن ضـرورت بـرای  اند ها تبدیل شده طیب اردوغان در ترکیه، به تهدیدی بزرگ برای آن
  ای خود تجدید نظر نمایند.  عدم مداخله در مسایل منطقهها شکل گرفته که در راهبرد  آن

طریـق بنابراین، کشورهای عربی در فضای آنارشیک منطقه خاورمیانه در پی آن هسـتند تـا از 
هـا  موازنه تهدید را به منطقه برگردانند تا منافع و امنیـت ملـی آن ،گردانی غیرمعمول توسل به بازی

قدرت آنارشیک گیری از  در این راستا، اکنون کانون اصلی تمرکز رهبران عرب به بهره و حفظ شود
  رژیم صهیونیستی برای دگرگون کردن موازنه قوا در منطقه معطوف شده است. 

سازی مناسـبات  توان هدف بلندمدت و استراتژیک اعراب از عادی تر می دقیقبارت عبه 
 یژیم صهیونیستی را در راستای تالش برای حفظ موازنه قوا در منطقه به ویژه در وضـعیتربا 

دونالد ترامپ مورد ارزیـابی قـرار داد. از نگـاه رهبـران عـرب جمهوری  ریاستبعد از پایان 
موقعیت ری اسالمی ایران با نفوذ در سطح منطقه در مسیر تکمیل جمهو ،حوزه خلیج فارس

های نزدیک به خـود در منطقـه  قرار دارد و به طور منسجم در حال ایجاد حکومتبرتر خود 
سیاسـتی تهـاجمی را در نیز ، کشور ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان ها نظر آناست. از 

گری اردوغان و  ها نوعثمانی ها سیاست نگاه آندر پیش گرفته است. از اسالمی عربی و حوزه 
اسـت معطـوف گیری اخوان المسـلمین در منطقـه  قدرتتنها به حزب عدالت و توسعه، نه 

  برای تمامیت ارضی کشورهای عربی باشد. درازمدت تواند تهدیدی  بلکه حتی می
بات سازی مناسـ عادیخلیج فارس با کشورهای عربی مقامات در مقابل این تهدیدات، 

آویو به عنوان عاملی برای ایجـاد موازنـه قـوا در  قصد دارند از کارت تل یبا رژیم صهیونیست
برابر ایران و ترکیه بهره بگیرند و از سوی دیگـر، از طریـق نزدیکـی بـه رژیـم صهیونیسـتی، 

  حمایت آمریکا از خود را برای چند دهه آینده تضمین کنند. 
  

  مدت ب) اهداف میان

رسـد کشـورهای عربـی از  ف بلند مدت، در سـطح میـان مـدت بـه نظـر میعالوه بر اهدا
سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی تقویت توان نظامی، امنیتی و دیپلماتیـک خـود را  عادی
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  کنند.  گیری می ای پی ای و فرامنطقه در سطح منطقه
عد سامانهتوان اکنون 

ُ
وشـکی های پدافنـد م رژیم صهیونیستی در عرصه موشکی در سه ب

رد (سامانه گنبد آهنین)، سامانه ضد موشکی میان کوتاه
ُ
رد (سامانه فالخن داوود)، سـامانه  ب

ُ
ب

 و های بالستیک ایران) توسعه پیدا کـرده اسـت ضد موشکی بالستیک (برای مقابله با موشک
این های پهپادی و ضد موشکی  و سامانه  آوری فن  از توانمندیکند تا  تالش میامارات بسیار 

های  ویژه در بخـش حسـگر های این رژیم به دیگر توانمندیبه امارات البته گیرد.   بهرهرژیم 
  ١نیز چشم دوخته است.لیزری، الکترواپتیکی، مادون قرمز و انواع رادارها 

حفـظ «یک اصل عام در سیاست خارجی آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی وجود دارد: 
ترین  آمریکا به همین دلیل همواره پیشـرفته». ای منطقهبرتری کیفی این رژیم بر همه کشوره

دهد. اکنـون ایـن  ها و تسلیحات هواپایه خود را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می جنگنده
  (جنگنده نسل پنجم) را تحویل گرفته است. ۳۵فروند هواپیمای اف  ۲۰کم  رژیم دست

های نظامی و امنیتـی  وسعه همکاریدر واقع، خواست امارات و دیگر کشورهای عربی برای ت
 اسـت.با رژیم صهیونیستی، روندی است که طی دو دهه گذشته به شکل پنهانی در جریان بـوده 

آویو، موضـوع  سازی مناسبات میان ابوظبی و تل در همین زمینه شاهد هستیم که پیرو اعالم عادی
رژیــم  و حضـوری ا هـای امنیتــی بـین طــرفین بـا توجــه بـه تحــوالت حسـاس منطقــه همکاری

  صهیونیستی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت بیشتری یافته است.
سال  ۱۵ها و سوابق حاکی از آن است که امارات حداقل در  در این زمینه، بررسی گزارش

کـرده  دنبـال میرا خرید تجهیزات تسلیحاتی از رژیم صهونیسـتی و گذشته مناسبات نظامی 
های مخفیانـه تسـلیحاتی امـارات بـا  گزارشی از معامله» معاریو«ه روزنام ۱۳۹۶ است. در

از  )Metai Kokhafi( »متای کوخـای«رژیم صهیونیستی منتشر کرد. بر اساس این گزارش 
در عقد قراردادهای تسلیحاتی با تجـار امـاراتی  ۱۳۸۷ ترین تجار اسرائیلی از سال سرشناس

 ـ نام لوجیک کـه مقـر آن در اسـرائیل اسـتـ با وی شرکتش به گفته همکاری داشته است. 
های  هـای نفـت و همچنـین مشـاوره تجهیزات امنیتی برای تامین امنیت مناطق مرزی و چاه

کیـدامنیتی به مقامات اماراتی ارائه کرده است. روزنامه معاریو بـر ایـن نکتـه  داشـت کـه  تأ
 این ابوظبی 

ً
آویو  بـال کـرده و تـلمسـتقل از دولـت امـارات دن مناسبات را به صورت کـامال

                                                                                                                                         
وگوی  سـازی روابـط رژیـم صهیونیسـتی، امـارات و بحـرین، گفـت انداز توافـق عادی چشـم«سیدرضا میرطاهر،  .١

 .١٣٩٩آبان  ١٩اختصاصی، 
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تجهیزات اطالعاتی و جاسوسی نیز به این کشور صادر کـرده اسـت. از شـرکت تسـلیحاتی 
. دیگـر شـده اسـت البیت سیستمز اسرائیل به عنوان یکـی از شـرکت صـادرکننده نـام بـرده

نیـز  های امنیتی و پهپـاد رژیـم صهیونیسـتی های متخصص در امور سایبری، سیستم شرکت
اسـت کـه  Aeronautics Ltdها،  مارات همکاری دارند. یکی از ایـن شـرکتهستند که با ا

مقام سابق موساد  )Avi Leumi( »آوی لئومی«مدیریت آن با کند و  خدمات امنیتی ارائه می
، در حـال حاضـر ایـن نـوع از تجـارت ۹۹مـرداد  ۲۷ نوشته اورشلیم پست مورخه است. ب

و شـرکت صـنایع هـوا  )Elbit Systemsمز (هایی نظیر البیـت سیسـت توسعه یافته و شرکت
کننـد. همچنـین،  امارات کار می ۱۶-های اف  بروزرسانی جنگندهدر  )IAIفضای اسرائیل (

افزارهـای  متخصص در تولید نرم» ان اس او«، مدیرکل شرکت صهیونیستی »شالیف حولیو«
ر و وزیـر جاسوسی اذعان کرد امارات از تولیدات این شرکت برای جاسوسی ضـد امیـر قطـ

میلیـارد  ۲۳بودجه دفاعی ساالنه امارات حـدود  امور خارجه این کشور استفاده کرده است.
شـود و  صرف میآمریکا  میلیارد دالر آن برای تهیه اسلحه از ۲۰شود که  دالر تخمین زده می

نوشـت: بـا  ۹۹مـردا دمـاه  ۲۷این رقم همچنان رو به رشد است. اوراشلیم پست در تاریخ 
سازی اسرائیل از اینکه امارات پتانسیل جبـران  ن روابط، منابعی در صنعت اسلحهعادی شد

) با صنایع ۴۲اماراتی (گروه این ماه شرکت گفتند. در  کردن ضررهای آنها را دارد، سخن می
های دفاعی پیشرفته رافائل وارد شراکت شـد  هوایی متعلق به دولت اسرائیل و شرکت سیستم

  ١.راستای مبارزه با کرونا ویروس جدید ایجاد کند هایی را در تا فناوری
  

  مدت ج) اهداف کوتاه

زدایی با رژیم صهیونیسـتی، اهـداف  های عربی خواهان برقرای صلح و تنش در سطحی دیگر، رژیم
  توان در قالب سه محور ارائه داد: اهداف را میاین کنند.  گیری می کوتاه مدت خاصی را نیز پی

ای  های منطقـه کسب پشتوانه بـرای سیاسـتتوان  را میهدف  ترین مهماولین و شاید  .۱
بـه بـا . کـرد ترکیه و ایران به ویژه بعد از خروج ترامپ از کاخ سـفید ارزیـابیمقابل خود در 

قدرت رسیدن جو بایدن کشورهای عربی نگران هستند که دولت بایـدن راهبـرد حمایـت از 
را آویو  با تهران را ادامه ندهد. صلح با تـلمواجهه به ویژه در ای  های منطقه اعراب در پرونده

                                                                                                                                         
آویـو اسـت، ابعـاد نظـامی و امنیتـی توافـق  ای بـه کمـک تـل نطقـهحیدر حسینی، ابوظبی به فکر افزایش نفـوذ م. ١

   :٩٩شهریور  ٣١سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی، سایت دیپلماسی ایرانی،  عادی
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1995569 

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1995569
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. در ایـن میـان، بـیش از سـایر بـازیگران داننـد خـود می راهکار حفـظ حمایـت آمریکـا از
های  محمد بن سلمان، برای جلب حمایت بایدن از پادشـاهی و سیاسـت ،کشورهای عرب

  . داند می نزدیکی به رژیم صهیونیستیخود را نیازمند دولت سعودی در منطقه، 
سـازی  هـای عربـی از ورود بـه عادی مـدت برخـی رژیم یکی دیگر از اهداف کوتـاه .۲

مناسبات با رژیم صهیونیستی اخذ امتیازهای سیاسی از دولت دونالد ترامـپ اسـت. بـدین 
علیه آنـان دسـت  گذشته یآویو، آمریکا از فشارها معنی که در قبال ورود به روند صلح با تل

یـان رتـوان بـه کـنش و واکـنش میـان دولـت آمریکـا و سـودان در ج مونه میبرای ن بردارد.
  سازی مناسبات با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.  عادی

امی تروریسم واشنگتن قرار داشته امـا متعاقـب حدر لیست کشورهای  ۱۳۷۲سودان از سال 
رسـمی  ه طـوربـ ۱۳۹۹آذر  ۲۳در  پورود این کشور به روند صلح ابراهیم، دولت دونالـد ترامـ

خارطوم را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کـرد. در واقـع، دولـت سـودان از زمـان 
جمهوری پیشین این کشور به دنبال خروج از فهرست کشورهای حـامی  سقوط عمر البشیر رئیس

تروریسم در وزارت خارجه آمریکا بود. امری که مانع از تجارت خـارطوم بـا کشـورهای دیگـر و 
سـودان را از فهرسـت  تمهـر گفـ ۲۸شـد. دونالـد ترامـپ  گـذاری آنهـا در سـودان می سرمایه

سـازی  کشورهای حامی تروریسم خارج خواهد کرد. دولت سودان تنها چهار روز بعـد بـا عادی
میلیـون دالر غرامـت  ۳۳۵روابط این کشور با اسرائیل موافقت کرد. همچنین، سودان با پرداخت 

موافقـت کـرد. در  ۱۳۷۷های آمریکا در کنیا و تانزانیـا در سـال  فارتخانهبه بازماندگان حمله به س
نفـر  ۲۰۰های ایاالت متحده در نایروبی و دارالسالم بـیش از  جریان حمله القاعده به سفارتخانه

مـدتی بـه اسـامه بـن الدن،  ۱۳۷۰در دهه  از سوی آمریکا متهم بود که  کشته شدند. عمر البشیر
  ١.است ده و دیگر اعضای این گروه پناه دادهرهبر وقت گروه القاع

زدایـی بـا رژیـم صهیونیسـتی را  هـای عربـی در تنش سومین هدف کوتاه مدت رژیم .۳
گیری از این موضوع به عنـوان ابـزاری بـرای اعمـال نفـوذ و کسـب  توان در ارتباط با بهره می

ا در پی آن هستند که از ای مورد ارزیابی قرار داد. در واقع، این کشوره قدرت در سطح منطقه
به عنوان ابزاری اقتصادی و امنیتی برای افزایش گستره عمیـق اسـتراتژیک اسرائیل نزدیکی به 

خود در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بهره بگیرند. برای نمونـه طـی چنـد سـال گذشـته، 

                                                                                                                                         
 ١٤، »کـردسال سودان را از فهرسـت کشـورهای حـامی تروریسـم حـذف  ۲۷آمریکا پس از «خبرگزاری رویترز،  .١

 https://per.euronews.com/2020/12/14:٢٠٢٠دسامبر 

https://per.euronews.com/2020/12/14
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ذ و کشور امارات تحت رهبری محمد بن زاید، سیاست راهبردی را برای کسـب منـاطق نفـو
های  و این راهبرد شامل ایجـاد بنـدرگاه کرده استاعمال قدرت در مناطق استراتژیک دنبال 

شـود. ابـوظبی بـر ایـن تصـور اسـت کـه  تجاری و نظـامی از شـاخ آفریقـا تـا مدیترانـه می
  اهداف را تسهیل کند.این تواند وصول به  صهیونیستی می سازی روابط با رژیم عادی

  مایت آمریکا  تالش اعراب براي جلب ح 
چـه در  یونیسـتیصه یـمرژکوتاه آمدن در برابـر  یمهم اعراب برا یلاز دال یکی یدبدون ترد

کار آمدن  یروند با رو ینبوده است. ا یکاو آمر یتجلب رضا ی،گذشته و چه در مقطع کنون
همزمـان بـا  گویـد، یچنان که جارد کوشنر، مشـاور ترامـپ م شد و آن یددونالد ترامپ تشد

   ١نشان دادند. یشتریرغبت ب یلاسرائ یرسم یرشاعراب به پذ ید،کاخ سف هترامپ بورود 
بلکه در دوران  شود، یدونالد ترامپ محدود نم یجمهور یاستمساله به دوران ر ینا اما

قصـد دارنـد  یسازشکار عربـ یها . چرا که دولتشود یدنبال م یزن یدنبا یجمهور یاستر
 یاستس یقتداشته باشند. در حق یزن ٢٠٢١ یهژانو ٢٠از پس  یرا در روزها یکاآمر یتحما

. از دوشـ یدنبـال م یونیستیصه یممقامات رژ یدگاهدر دوران ترامپ از د یکاآمر ی یاغرب آس
نداشت  یادر مورد غرب آس ینیمع های یتمشخص و اولو یاستکه دولت ترامپ س ییآنجا

کـردن  یو تنها به دنبال منزو -د داشتوجو یزکه از قبل ن یحاتیتسل یقراردادها استثنای به –
 تقر یو ولتد های یاستبود، س یرانا یاسالم یجمهور

ً
اتخاذ  یونیستیصه یمرژ ینکاز ع یبا

 تع ینـهزم یندر ا »یاهونتان یامینبن«. در واقع، شد یم
ً
» جـرد کوشـنر«بـود.  کننـده یینکـامال

در کـاخ  یحیراست مس یانو جر کرده یفاءنقش ا ینهزم یندونالد ترامپ در ا یندهعنوان نما به
 نشان مپدونالد ترا ی یاغرب آس یاستس کننده یینتع یدسف

ً
 یمرژ یاستدهنده س بوده و عمال

  بود.  یونیستیصه
ــه در دوران ریاســتبال ــوع  ت ــا وجــود تفــاوت جــدی در ن ــز ب ــدن نی جمهــوری جــو بای

تی را در نظـر طور قطع منافع رژیم صهیونیس گاری مساله حتمی این است که وی به سیاست
   .خواهد گرفت و همچنان امنیت این رژیم برای وی نیز مهم خواهد بود

های آمریکا را  حمایتدوره جدید در که عربستان، امارات و بحرین این در واقع، احتمال 

                                                                                                                                         
1. Kushner. Ariel Kahana: We Were The Most Pro-Israel, Pro-Arab/Muslim Administration I 

Can Think of, 24 December 2020, Available at: http://www.Jns.org/we-were-the-Most-pro-
Israel-Pro-arab-Muslim administration-I-can-Think-of 

http://www.Jns.org/we-were-the-Most-pro
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در مقایسه با چهار سال گذشته ، آنان را به تکاپو واداشته است. آنان معتقدند از دست بدهند
نظـر ایـن کشـورها روابـط بـا رژیـم  . ازسـه کشـور اعمـال خواهـد شـد فشارهایی بر ایـن

. بنابراین، نباید تصور کرد کـه ایـن کشـورها را متعادل کند این فشارهاتواند  میصهیونیستی 
کنند و حتـی ممکـن اسـت بـا شـدت  تعلیقی در روابط خود با رژیم صهیونیستی ایجاد می

کمـک بـرای حفـظ خـود صهیونیستی در آمریکا از البی رژیم تا بیشتری آن را پیگیری کرده 
تر  رغم آنکه نفوذ رژیم صهیونیستی در آمریکـا در مقایسـه بـا دوره قبـل ضـعیف به ١بگیرند.

گذارترین البی موجود در آمریکا متعلق به تأثیرترین و  شود اما باید در نظر داشت که بزرگ می
ای و  شـارهای داخلـی، منطقـههایی که تحت ف رژیم صهیونیستی است. بر این اساس، رژیم

المللی قرار خواهند گرفت با نزدیکی بیشتر به رژیم صهیونیستی، از این سطح از روابـط  بین
  ٢.خواهند گرفت  بهره

  ایران هراسی
بـا رژیـم خـود سـازی مناسـبات  آشکار هـای عربـی بـرای آغـاز یکی دیگر از دالیـل رژیم

دهـه دو منطقـه طـی میـان سـراب عـرب  در نفراگیر شـدو صهیونیستی پروژه ایران هراسی 
راهبردهای رژیم صهیونیستی برای دامن زدن بـه  ترین مهمیکی از در این میان . است گذشته

تهدید نشان دادن توان نظامی ایران بوده است.  ،هراسی در میان کشورهای منطقه فضای ایران
تـوان تبلیغـاتی و طی چند دهه گذشته، رژیم صهیونیستی سـعی کـرده بـا اسـتفاده از تمـام 

 گونـه  ایـن های قدرتمند صهیونیستی در کشـورهای غربـی  از طریق البی ویژه بهسیاسی خود 
جمهـوری پیشبرد برنامه دفاعی موشکی  ویژه بهروزافزون نظامی ایران و  جلوه دهد که توانایی

  ایران است.به طور بالقوه و بالفعل در راستای تهدید همسایگان عرب اسالمی 
هراسی در منطقه توسـط  افکنانه در لوای پروژه سیاسی ایران گیری سیاست تفرقهاگرچه پی

 به صورت پشت پرده و نه به صورت علنی پیگیری می
ٌ
شـود امـا در  رژیم صهیونیستی عمدتا

سیزدهمین کنفرانس هرتزلیا دامن زدن به جنگ سنی با شیعه و حمایت رژیم صهیونیستی از 
 این ویب شد. در بلوک عربی در مقابل ایران، تص

ً
به مسائل اسـتراتژیک  کنفرانس که معموال

تر شدن تنش میان سنی و شیعه از طریـق تشـکیل  عمیقشود،  پرداخته میرژیم صهیونیستی 

                                                                                                                                         
وگوی  ، گفـت»سـازی روابـط رژیـم صهیونیسـتی بـا امـارات و بحـرین انداز توافـق عادی چشم«حسن احمدیان،  .١

 .١٣٩٩آبان  ١٩اختصاسی 
 حسن احمدیان، همان.  .٢
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فـارس، مصـر، ترکیـه و اردن  خلـیجمنطقه کشورهای عربی شامل محوری سنی در منطقه، 
  ١ ضروری عنوان شد.

پیامد ترویج ایران هراسی رژیـم صهیونیسـتی در  نتری مهماولین و در چند سال اخیر نیز 
توان در تشویق کشورهای عربـی بـرای ایجـاد نـاتوی عربـی یـا  میان کشورهای عربی را می

ایـن ائـتالف در قالـب  عبری در منطقه خاورمیانه دانست. هر چند تـا کنـون –ائتالف عربی 
ران رژیـم رسمی مطـرح نشـده و نشسـتی رسـمی میـان مقامـات کشـورهای عربـی بـا سـ

گیری  صهیونیستی انجام نگرفته اما به هیچ عنوان این موضوع به معنای نبود یا در حال شـکل
  نبودن چنین ائتالفی نیست. 

های عربـی،   دولتدر مقطع کنونی نیز، از نظر هر سه طرف آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
بـرای طـرف  و سـتادشمن روابط، تالقی نادر منافع و یک پیروزی سازی  دور جدید عادی

در پشت این توافق، تمایل کاخ در عین حال دهنده است.  دیگر، یعنی فلسطین، باخت تکان
سفید به فروش تسلیحات به کشورهای ثروتمند عربی و جذب سرمایه آنها و همچنین، سوق 

 ٢.نهفته است نیز دادن اعراب به ضدیت با ایران و دوستی با رژیم صهیونیستی

  ران (برجام)اي ای توافق هسته
ها بـه سـوی  های عربی که منجر به رغبت و گرایش آن های اصلی رژیم ی دیگر از دغدغهکی

میـان ایـران و وهمی زدایی  ها از توافق و تنش صهیونیستی شده، واهمه آن  زدایی با رژیم تنش
  .ای است پرونده هستهدر از جمله آمریکا 

ج فارس و اسرائیل از شـنیدن خبـر مـذاکرات در واقع، با آغاز مذاکرات هسته ای، اعراب خلی
اعراب خلیج فارس اما به دو دسته تقسیم شـدند،  .محرمانه ایران و آمریکا در مسقط شوکه شدند

محـدود شـدن دسته اول، عربستان سعودی، امـارات و بحـرین بودنـد کـه بـه شـدت مخـالف 
تر کـردن  ن به گفتگوها و گستردهخواستار پیوستآنان ای بودند.  مذاکرات هستهمذاکرات با ایران به 

از ای  موضـوع هسـتهمخفیانـه کردنـد حـل و فصـل  بودند و تصور مینظر خود موضوعات مورد 
ایـران و تنها گذاشتن ایـن کشـورها در مقابـل واشنگتن به تهران به معنای نگاه مثبت سوی آمریکا 

                                                                                                                                         
 ۲۷، ۲۰۹۷۵شـماره ، ۷۳، روزنامـه کیهـان، س »بینـد؟ رژیم صهیونیسـتی آینـده را چگونـه می«کیهان، روزنامه  .١

 http://kayhan.ir/fa/mobile/news/35348/344، قابل دسترس در:۱۳۹۲دین رفرو
2. Atlantic Council, Will Us-Brokered Agreement Between Uae And Israel Be A Regional 

Gamechanger?,  Aug 13, 2020, Available At: Https://Www.Atlanticcouncil. Org/Blogs/ 
New-Atlanticist/ Will-Us-Brokered-Agreement-Between-Uae-And-Israel-Be-A-Regional- 
Gamechanger/ #Wechsleruaeisrael 

http://kayhan.ir/fa/mobile/news/35348/344
https://Www.Atlanticcouncil
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  .  شود منجر می ایران در منطقه خلیج فارس» مطلقبرتری «به این نگاه آنها از  .است
دنبـال بـا جـدیت کـه اسـرائیل هـم های  خواستهدر کنار سه ضلع مخالف در خلیج فارس، 

بودند، نبـود. با ایران مخالف ای  اعرابی که با گفتگوهای هستههای  خواستهشباهت به  بیشد،  می
  کرد. اهداف مشترکی که روز به روز تل آویو، ریاض، ابوظبی و بحرین را به یکدیگر نزدیک می

هراسانه یا  متعاقب امضای برجام، یکی از تبلیغات ایراندر همین راستا شاهد هستیم که 
های مطرح شده در عرصـه سیاسـت و حکمرانـی کشـورهای عربـی،  به عبارت دیگر کلیشه

بـوده  »امپراطوری جدیـد ایـران« و »های عربی کنترل و تسلط ایران بر پایتخت«طرح بحث 
برای تهیـیج اعـراب  »شیعی ـ امپراتوری پارسی«وعات از عبارات مطب ،ترکیهدر . حتی است

فـتح «موضـوع در کشـورهای عربـی امـر موجـب شـده ایـن انـد.  کردهعلیه ایران اسـتفاده 
  مطرح شود.» های عربی توسط تهران پایتخت

 ،به اسرائیلشدن یکی دیگر از دالیل اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای نزدیک 
های  در سالها از افزایش عمق استراتژیک محور مقاومت  تهدید امنیتی آن نگرانی و احساس

را های جبهه مقاومت  از پیروزیدر واقع، نوع نگاه کشورهای عربی به ایران بعد  اخیر است.
هـا  توان بر اساس مفروض معضله امنیتی مورد خوانش قرار داد. بدین شرح که از نگاه آن می

شود کـه  ش امنیت خود در منطقه، باعث کاهش امنیت دیگران میهای ایران برای افزای کنش
ها نیز برای حفظ امنیت خـود بایـد  شود. در چنین شرایطی آن از آن به امنیت نسبی تعبیر می

بازیگر رقیب، یعنـی کاهش قدرت جویی برآیند؛ یعنی امنیت خود را از طریق  در پی امنیت
   مین کنند.أایران ت

  وازنه قوا در منطقهتالش براي برهم زدن م
های گذشته رویکرد اصلی سیاستگذاران و حاکمـان کشـورهای عربـی حاشـیه  طول دهه در

 اعضا شورای همکاری در سیاست منطقه
ٌ
ای، حفظ تـوازن و ثبـات  خلیج فارس و خصوصا

ای به صورت جلوگیری از هژمونیک شدن قدرت ایران در منطقه و ممانعت از رشـد و  منطقه
ها و تغییرات رادیکال و انقالبی در کشورهای منطقـه بـوده اسـت. حاکمـان  بالندگی جنبش

هـا و  سردمدار بکارگیری این رویکرد در قبال دولتهای متمادی  برای سالعربستان سعودی 
ای در پـی دو رویـداد  . اما این نظم منطقـهندای بود تجدیدنظرطلب در نظم منطقه  نیروهای

و همچنین با بـروز تحـوالت بیـداری  ۲۰۰۳عراق در سال  تهاجم آمریکا و همپیمانان آن به
به یکباره فروریخـت و  ۱۳۸۹و شمال آفریقا در سال غرب آسیا اسالمی در کشورهای عربی 
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  همچنان هیچ نظم جدید جایگزین نظم پیشین نشده است.
در وضـع آنارشـیک کنـونی بـرای مصـون مانـدن و رد  ،ای رقیـب های منطقه لذا قدرت
گــذاری بــر ترتیبــات نــوین در منطقــه و تأثیرکنــونی منطقــه و مــده از شــرایط تهدیــدات برآ
 نیابتی در  حداکثرسازی

ً
  اند. شدهمنطقه منافع ملی خود، درگیر در رقابتی عمدتا

های موجود از برهم خوردن توازن قوا در منطقـه طـی چنـد سـال گذشـته،  حاصل نگرانی
مانند ملـک عبدالـه   هایی  عربی توسط چهره  های رهبران عرب پس از قیام  از  درخواست بعضی

السیسی، برای اتحاد نظامی گسترده اعـراب بـود کـه توسط  ٢٠١٤در ســال   و نیز  پادشاه اردن
ها در  حوثی  کردن  عربی برای متوقف  کشور  ١٠ بـا اقـدام عـربستان در رهبری  ها  این درخواست

دربـاره چنین اقـدامی قضـاوت   ر زود است کـهبه خود گرفت. اگرچه بسیا  واقعیت  یمن ، رنگ
  ســطح  وســعت  ، نشانگر٢٠١٥  مارس  اجالس اتحادیه عرب در اواخر ٢٦  قطعنامه  کنیم، اما

  ١.سابقه بوده است گسترش منافع استراتژیک ایران است که تاکنون بی  وحـدت در مخالفت با
رگزاری مراسم پرطمطـراق در سازی مناسبات و ب کشورهای عربی با آشکارسازی و عادی

ها یـا روابـط در منطقـه غـرب آسـیا  نوعی محور ائتالف این زمینه خواستند نشان دهند که به
تغییـر شـرط کـالن و اصـلی  پیش ،ای آن از نظر عربستان و شرکای منطقـه .تغییر کرده است

   ٢.اشدب میبا رژیم اسرائیل سازی روابط  عادیو اجرایی شدن طرح معامله قرن موازنه، 

  اي پروژه صهیونیستی براي خروج از انزواي منطقه
زدایی میان اعراب و رژیم صهیونیسـتی را  های اصلی در آغاز مذاکرات و تنش یکی از محرک

گیری حـداکثری از دسـتاوردهای سیاسـی،  ها در بهره ژه صهیونیستوتوان در ارتباط با پر می
در قالـب  تـالش شـدهخوانش قرار داد کـه مورد  دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی روند جدید

ردمعامله نوعی 
ُ
رد برای دو طرف ـ  ب

ُ
کمـا . باشـد قابـل شـرح و بـازخوانیاسرائیلی و عربی ب

دارنـد رونـد سـعی هـای عربـی و رژیـم صهیونیسـتی  هر دو سوی ماجرا، یعنی رژیماینکه 
  . ی مشترک نشان دهنددستاوردرا سازی مناسبات با یکدیگر  عادی

 در عرصـهسازی  داشتند تا از منافع عادیشدت نیاز  رژیم صهیونیستی بهکنونی مقامات 
ای را  هـای برنـده مسایل داخلی خود استفاده کرده و برای پیروزی خود بر رقبای داخلی برگ

                                                                                                                                         
1. Anthony H Cordesman, The Changing Security Balance in the Gulf, 2015, pp 16-18, 

available at: www.csis.org 
 همان، سیدرضا میرطاهر. ٢

http://www.csis.org
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های طـوالنی آرزوی خـروج از انـزوای  که سالی رژیم صهیونیست برای نشان دهند. در واقع
ه غرب آسیا را داشت این وضعیت فرصـت خـوبی محسـوب سیاسی و ژئوپلیتیکی در منطق

کـه حتـی از جنبـه ورزشـی بـود به حدی در منطقه منزوی شده  شود. رژیم صهیونیستی می
های ملی اروپـایی نیـز تـیم ملـی  های فوتبال تیم در بازیبود و  طور کل با اروپا در ارتباط به

رو، ایـن  . از ایننداشت ر غرب آسیاها وارد بازی شده و جایی د رژیم صهیونیستی با این تیم
   ١.شود  امر دستاوردی بسیار مهم برای رژیم صهیونیستی و بنیامین نتانیاهو محسوب می

اهـداف اقتصـادی در تـوان  سازی مناسبات میان رژیم صهیونیستی و اعراب را می روند عادی
ستی، صادرات به امـارات نیز مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس تخمین وزارت اقتصاد رژیم صهیونی

میلیون دالر افـزایش پیـدا کنـد و  ۵۰۰تا  ۳۰۰هزار دالر به  ۳۰۰تواند از ساالنه  متحده عربی می
   ٢.میلیون دالر برسد ۳۵۰سرمایه گذاری ساالنه امارات در رژیم صهیونیستی به 

همچنین، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و تـا حـدودی اسـرائیل، در زمینـه مسـاله 
ای مواجه هستند. همـین مشـکالت موجـب شـده تـا اسـرائیل ع آب با مشکالت عمدهمناب

ات آب شیرین کن جهان را در خود تأسیسها و  کننده دستگاه مینأهای عمده تولید و تشرکت
های اسـرائیلی جای دهد. این موضوع، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را نیازمند شرکت

ات آب شیرین تأسیسی اسرائیل با عمان در زمینه احداث کند. همکارفعال در این زمینه می
اسرائیل، بـا رژیم کن شاهدی در این خصوص است. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و 

 ٣.کندکه دو طرف را مجاب به همکاری میاند  شدهای نیز مواجه نیازهای جدید و پیچیده
 مسـأله سازی روابط با رژیم صهیونیستی برای امـارات در واقع، عادی

ً
ای سیاسـی  صـرفا

 نقش  نشین تشکیل شده که دو شیخ نیست. امارات از هفت شیخ
ً
نشین ابوظبی و دوبی عمال

کنند. ابوظبی به صادرات نفت متکی بوده و دوبی نیز به تجارت،  دار امارات را ایفا می سکان
ی سـران هاب تجاری در منطقه تبـدیل شـده اسـت. بـرا بانکداری و توریسم اتکا داشته و به

وزن  امارات ابعاد اقتصادی، تجاری و گردشگری ایجاد رابطه با رژیم صهیونیسـتی اگـر هـم

                                                                                                                                         
  سید رضا میر طاهر، همان. .١

2. Aaron David Miller, Success In The Uae-Israel Accord Is Good News For Everyone 
Except The Palestinians, 31August  2020, Available at:  https://carnegieendowment.org/ 
2020/08/31/ success-in-uae-israel-accord-is-good-news-for-everyone-except-palestinians-
pub-82616 

3. Daniel Schatz, “Israel’s Real Relationship with the Gulf States”, The National Interest 
Magazine, 10 June 2020, access date: 19/08/2020, Available at: https://nationalinterest.org/ 
feature/israel% E2%80%99s-real-relationship-gulf-states-162521  

https://carnegieendowment.org/
https://nationalinterest.org/
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کمتر هم نیسـت. ایـن موضـوع بـه نگـاه تاجرمآبانـه سـران امـارات  ،ابعاد سیاسی آن نباشد
کننـد. بنـابراین،  هـا عمـل می گردد که برای تعریف نوع روابط خـود در ایـن چارچوب برمی

سازی روابط بین امارات و رژیـم صهیونیسـتی از  تجاری به محض عادی نخستین پروازهای
 ۷طریق فضای عربستان سعودی انجام شد. سفر از رژیم صهیونیستی به امـارات بـه مـدت 

کشید، اما با موافقت عربستان برای استفاده هواپیماهای تجـاری و مسـافری  ساعت طول می
  ن به سه ساعت کاهش پیدا کرده است.این زما ،رژیم صهیونیستی از فضای هوایی خود

گردشگران رژیم صهیونیستی به دوبـی بسـیار جـذاب بـوده و از سفر این وضعیت برای 
رژیـم بـاز کـرده و صـادرات ایـن های بسیار مهمی را برای  لحاظ اقتصادی و تجاری دریچه

 آوری آن از ایـن طریـق و محصوالت کشاورزی این رژیم و صـادرات فـناسرائیل کاالهای 
در حـوزه   آوری ویژه فـن آوری نظـامی بـه شـود. رژیـم صهیونیسـتی در زمینـه فـن انجام می
 پیشرفت زیادی کرده تـا جـایی کـه ها، حوزه موشکی، پهپادها و در حوزه الکترونیک حسگر

  ١رژیم صهیونیستی هستند.از تجهیزات این خریدار نیز کشورهای غربی 

  ي بر رقباي داخلی خود  گیري تبلیغاتی نتانیاهو براي پیروز بهره
 بـا رژیـم صهیونیسـتی راهـای عربـی  دولتسازی مناسبات  های عادی یکی دیگر از محرک

ایـن موضـوع بـه منظـور کسـب  از گیری خـاص بنیـامین نتانیـاهو توان در ارتباط با بهره می
ــرار داد. ــابی ق ــرای نخســت دســتاوردهای داخلــی مــورد ارزی ــم  در حقیقــت، ب ــر رژی وزی

در بهترین موقع صورت گرفته است. وی در مواجهـه  سازی های عادی عالمیهصهیونیستی، ا
سـابقه، بـه  و رکود اقتصادی با سطح بیکاری بی ۱۹ـ  با محاکمه قضایی، موج جدید کووید

اجتناب از تله الحاق کرانه باختری که برای  یک تقویت کننده نیاز داشت. وی همچنین برای
هـایی از  یاز داشت. نتانیاهو به کرات قول داده بود که بخشخود چیده بود، به یک راه گریز ن

گیـری  کرانه باختری را به انضمام رژیم صهیونیستی درخواهد آورد، اما وی در بحبوحه همـه
کرونا ویروس و بدون چراغ سبز دولت ترامپ، برای این کـار آمـادگی نداشـت. اعـالم ایـن 

م صهیونیسـتی حـل کـرد. اکنـون نتانیـاهو رژیوزیر  نخسترا برای ای  توافق معمای پیچیده
را  سازی روابط با یک کشور حوزه خلـیج فـارس عادییعنی دیرینه آرزوی برآوردن تواند  می
وی در کرانـه بـاختری و سـازی  که فعالیـت شهرکاست در حالی این . ثبت کند خودنام به 

                                                                                                                                         
 سیدرضا میرطاهر، همان.  .١
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  ١.اورشلیم همچنان ادامه دارد

  سازي رژیم صهیونیستی با اعراب افق عاديات توتأثیربرآورد راهبردي از ابعاد و 
به خود گرفته های عربی نام توافق صلح  رژیمو سازی روابط رژیم صهیونیستی  اگرچه عادی

یـن اداشـت. در خواهـد  ای بر منطقـه غـرب کننده ثبات ات بیتأثیراست، اما در بلندمدت، 
  اشاره کرد:کلیدی  تأثیرچهار به توان  زمینه، می

نحـوه رژیم صهیونیستی تضعیف خواهد کرد.  ها را در برابر یت فلسطینیموقع اینکهاول 
های  های گذشـته، توسـعه سیاسـت گسـترش شـهرک ارتباطات عربـی بـا اسـرائیل در سـال

  المقدس و کرانه باختری در پی داشته است.  صهیونیستی را در بیت
ابط دیپلماتیک با از به رسمیت شناختن و برقراری روکه اکثر کشورهای عربی در این بین 

رژیـم بـرای کنتـرل از آن بـه عنـوان تنهـا اهـرم فشـار  اند، رژیم صهیونیستی خودداری کرده
، فلسـطین بـرای که جبهه عربی فـرو ریختـه اسـت در شرایطیاند اما  یاد نموده صهیونیستی

بینی  بر این اساس برخی پیشرسیدن به حقوق مشروع خود با مشکالت زیادی روبرو است. 
بـه توانـد  ق آنهـا، عـاملی اسـت کـه می خشم مردم فلسطین از رعایت نشدن حقـواند  کرده

د امنیت رژیـم صهیونیسـتی را تهدیـد نتوان می ها یفلسطینکتائب شود. انتفاضه جدید منجر 
توانـد  این انتفاضـه می .در مواجهه با رژیم اسرائیل شوندناامیدی مردم فلسطین مانع کرده و 

   ٢هم باشد. ها به سایر کشورهای عربی امیآر موجب سرایت ناحتی 
تواند ثبات داخلی برخی کشورهای عربی را تضعیف کند. در  میسازی  عادیدوم اینکه، 

سازی روابط رژیـم صهیونیسـتی و کشـورهای  حالی که دولت ایاالت متحده به توافق عادی
های خـود هـای عـرب درگیـر در ایـن توافـق، در داخـل کشـور کنـد، رژیم عربی افتخار می

 از این جهت که ممکن است اعتراضات خیابانی شکل بگیرد
ً
تحـت فشـار قـرار  ،مخصوصا

حـق مشـروع از جهان اسالم همچنـان در جهان عرب و در خواهند گرفت. چرا که که مردم 
. آنها معتقدند که بـرادران فلسـطینی شـان کنند در برابر رژیم اسرائیل دفاع می مردم فلسطین

  کنند. ها برای دستیابی به این هدف حمایت می داشته باشند و از تالش باید یک دولت ملی
حمایت از آرمان فلسطین همواره یکی از منابع عمده انسجام  ،در طول چند دهه گذشته

                                                                                                                                         
1. Natan Sachs And Etc, Around-The-Halls: Experts Analyze The Normalization Of Israel - UAE Ties, 13 

August 2020, Available At: Https://Www.Brookings.Edu/Blog/Order-From-Chaos/ 2020/ 08/13/Around-The-
Halls-Experts-Analyze-The-Normalization-Of-Israel-Uae-Ties/ 

2. Natan Sachs And etc, Ibid. 

https://Www.Brookings.Edu/Blog/Order-From-Chaos/
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در برابـر رخـدادهای سـهمگین ها  یا پادشـاهی  ها سیاسی کشورهای عربی اعم از جمهوری
بـی از روابـط رسـمی بـا رژیـم صهیونیسـتی بوده است. به همین دلیل، اکثر کشـورهای عر

اگرچه دستیابی به توافق صلح با رژیم صهیونیستی ممکن اسـت بنابراین اند.  خودداری کرده
های عربی را با ایـاالت متحـده تقویـت کنـد، امـا مشـروعیت آنهـا را در میـان  روابط رژیم

  به شدت تضعیف خواهد کرد. خود های  ملت
ها برای ایجاد یک چارچوب امنیتی فراگیر در خلیج فـارس را  ش، تالسازی عادیسوم اینکه، 

های زیادی بین کشـورهای شـورای همکـاری خلـیج  تضعیف خواهد کرد. در دهه گذشته، تنش
های گذشته دو کشور عربستان و قطر که هر  تا جایی که در سال به وجود آمدخارج از آن فارس و 

 به آمریکا وابسته
ً
با رژیم صهیونیستی روابط سیاسی غیررسمی دارنـد نیـز رو اند و هر دو  دو کامال

ای فراگیر مبتنی بر گفتگـو،  یک ساختار امنیتی منطقهدر روی هم قرار گرفتند. بر این اساس وجود 
کید بسـیاری برای وارد کردن کشورهای منطقه خلیج فارس  در یک سیستم امنیت جمعی مورد تأ

جایی که حتـی بعضـی از مخالفـان ایـران مثـل امـارات  تااست. های منطقه قرار گرفته  از دولت
ای کرد. چرا کـه  به جای حذف ایران از معادالت، باید این کشور را وارد معادالت منطقهمعتقدند 

ایـن تقاضـا یعنـی پیـدایی ترتیبـات مشـترک در ناپـذیر اسـت.  این اقدام یـک انتخـاب اجتنـاب
کید کشورهای خارج از این خلیج همچنانکـه منطقـه نیـز قـرار گرفتـه اسـت.  فارس حتی مورد تأ

مسـائل  ،انـد اعـالم کردهداشـته و  ی، مواضـع صـریحایـن خصـوصشاهدیم مقامات چینی در 
ای باید توسط کشورهای منطقه و از طریق گفتگو حل و فصل شود و بازیگران خارجی نیـز  منطقه
  دهند. میهایی در این راستا انجام  تالش

  آسیا سازي بر غرب پیامدهاي عادي
های عربی با رژیم صهیونیستی بر  سازی میان رژیم در مبحث بررسی پیامدهای توافق عادی

  توان چند محور اساسی را مورد توجه قرار داد:  ای غرب آسیا نیز می نظم و امنیت منطقه
های   دولتسازی مناسبات میان  پیامدهای دور جدید عادی ترین مهمبدون تردید یکی از 

افـزایش رقابـت نظـامی و تبـدیل شـدن غـرب آسـیا بـه عرصـه  ،صهیونیستیعربی و رژیم 
سـازی مناسـبات بـا  امـارات، عادی خواهد بود کما اینکه گفته شد، خریدهای نظامی بزرگ

بـه نفـع خـود امنیتی منطقه موازنه ایجاد ها جدید برای  ح آویو را با هدف دسترسی به سال تل
 های امارات را به نگرانی آن از اقتدار ایران مـرتبط اند تالش دنبال کرده است. بعضی خواسته

نشـان از  ،ایت عربستان در یمنمهای دولت اخیر امارات با دولت مورد ح . اما درگیریکنند
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و لـذا رفتـار امـارات در حـوزه عربـی در برابـر ایـران طلبانه دارد و نه تـدافعی  تالشی توسعه
 در جریان رأیدر مواجهه با جمهوری اسنه جویانه است  ستیزه

ً
گیری اخیر مجمع  المی. مثال

عمومی سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در ایران، امارات برخالف عربستان و بحرین 
  به این قطعنامه رأی مثبت نداد. 

برسـد  های منطقه قدرتدر مقابل   ه نوعی توان بازدارندبه باید ، ابوظبی از دیدگاه امارات 
کـه بـرای اسـتفاده از آن  یمی در اختیار داشته باشـد تـا در صـورتآنچنان توانمندی تهاج و

های  موشـکاقدام گردد. انعقاد قراردادهـای بـزرگ مبنـی بـر خریـد وارد احساس نیاز کند، 
از سـوی امـارات بـرای های ضد سطحی و ضد کشتی سـطح بـه سـطح  بالستیک و موشک
مورد حمله واقـع شـد  ۱۳۹۷ال آنچنان که در سات ساحلی امارات تأسیسمقابله با حمله به 

 ۱۶فرونـد جنگنـده اف  ۸۰ ،۱۳۸۸در سـال  در این راستا صورت گرفته است. البته امارات
نه تنها  اینک  مواجه بودن با تهدیدات بیان کرد. همو دلیل آن را خریداری از آمریکا  ۶۰بلوک 

  هستند. همب دورایستا های هواپرتا افزایش یافته، بلکه دارای انواع موشکها  برد این جنگنده
شادو (موشک کروز هواپرتاب) را خریداری کرده   امارات از اتحادیه اروپا موشک استروم

رد آن است. عالوه بر آن، امارات از آمریکا نیز چنـین تجهیزاتـی را  ۵۰۰که حدود 
ُ
کیلومتر ب

بانـد سنگر و ضد های ضد  است. همچنین امارات و عربستان به خرید بمب  خریداری کرده
  دهنده تفکر تهاجمی در میان مقامات این دو کشور است. اند. این وضعیت نشان روی آورده

زمـین در « مبنـای در سطح دوم، یکی از پیامـدهای اصـلی ایـن توافـق ایـن اسـت کـه
صلح در برابر «معادله این گام حتی از  .تغییر دادبا رژیم صهیونیستی در مواجهه » برابرصلح

یعنـی  »زمین در برابر صـلح«جایگزین وده و آن را به شکل معکوس تر ب هم ضعیف» صلح
   اعراب زمین بدهند تا به صلح با اسرائیل برسند؛ نموده است!

 
ً
های عربی با رژیـم صهیونیسـتی، معاملـه قـرن را وارد  سازی مناسبات میان رژیم ، عادیثالثا

ی در چـارچوب یـک موضـوع ها بـا رژیـم صهیونیسـت مرحله اجرا کرده است. در واقع، توافق آن
انجام شده است. بر خالف ادعاهایی که برخی منـابع عربـی طـی » معامله قرن«تری به نام  کالن

 تنها در پی این توافق کنار گذاشـته ساعات اولیه انتشار خبر این توافق مطرح کردند، معامله قرن نه
  .ه استنجام شدشود بلکه خوِد این توافق در چارچوب این طرح نژادپرستانه ا نمی

 
ً
ایـن دسـته از در سیاسـت خـارجی » فلسطین و عروبیت«پیش از این نیز فاکتور اگرچه  رابعا

 دو کشورهای عربی کمرنگ شده بود، اما این توافق نشان داد این 
ً
از معادالت عربـی فاکتور کامال
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های  جنایتکه های عربی با رژیم صهیونیستی در شرایطی انجام شد   دولت. توافق اند حذف شده
تنها از فلسـطین  های عربی، نه دولتاما علیه فلسطینیان روند افزایشی محسوسی داشته است. آن 

بـا ایـن  »صائب عریقـات«های رژیم صهیونیستی حمایت نکردند بلکه به قول  در مقابل جنایت
  ١اند. دادههم ها پاداش  توافق به رژیم صهیونیستی در مقابل این جنایت

  اي ایران  هاي منطقه سازي مناسبات بر سیاست اديات روند عتأثیر
در سـطوح چالشـی بـرای ایـران و جبهـه مقاومـت، سازی روابط با رژیم صهیونیستی  عادی

هـای  رود. تا قبل از این از سوی جریان ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و امنیتی به شمار می
امنیتی برقرار بـود. توافـق  -میمحور مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس نوعی موازنه نظا

 مسـلمان)  یگفتمـانحـوزه نوعی ضربه زدن به  سازی روابط به عادی
ِ
مقاومـت (مـردم عـرب

سازی و تقویت گفتمان مقاومـت روی  شود. باید در برابر این چالش به گفتمان محسوب می
بـه جـذب هایی ایجاد کرد تا بتوانند در مقابل ایـن چـالش  گفتمان آورد. همچنین باید خرده

  شود.  آرای عمومی بپردازند. چنین اقداماتی برای آینده این وضعیت بسیار مهم ارزیابی می
هـای  سازی مناسبات میان رژیم صهیونیسـتی و رژیم ترین تأثیر عادی با این اوصاف، جدی

 های جدید در منطقه بندی گیری شکل ای و شکل منطقه  تغییر موازنهدر توان  عربی بر ایران را می
ای ایـران تقابـل  ها و اقدامات منطقـه طور قطع در مقابل سیاست های جدید به ائتالفدانست. 

تواند حتی بـه مداخلـه  میسازی روابط  عربستان به روند عادی خواهد داشت. پیوستن تر جدی
سـازی روابـط و  عادیمنجر شود. بنـابراین بـه احتمـال زیـاد  رژیم صهیونیستی در جنگ یمن

منجر به حضور رژیم صهیونیستی در حـوزه جنـوبی از آنجا که های جدید  فگیری ائتال شکل
خواهد شد. سازمان اطالعات رژیم شود به افزایش تنش در حوزه خلیج فارس منتهی  میایران 

 ،تر شـوند صهیونیستی قدرتمند است و هر اندازه که عوامل آن از نظر جغرافیایی به ایران نزدیک
آنهـا تـالش خواهنـد کـرد تـا . شـود میلیه جمهوری اسـالمی افـزوده عبر دامنه اقدامات آنها 

ویژه در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تقویـت  شورشی و تکفیری را بـه  طلب، تجزیههای  گروه
توانـد بـرای ایـران  مینظامی نیز روابط بـین ایـن کشـورها و رژیـم صهیونیسـتی در بعد کنند. 

توانـد بـه حضـور نظـامی ایـن رژیـم در  هـا می تهدیدات جدی در پی داشته باشد. این تالش
را مطـرح  »ضـرر عبـور بی«) قانون ۱۹۸۲کنوانسیون حقوق دریاها (نزدیکی ایران منجر شود. 

                                                                                                                                         
، اندیشـکده راهبـردی »توافق صلح امارات و رژیم صهیونیستی: اهمیـت، اهـداف و پیامـدها«سیدرضی عمادی،  .١

 /http://tabyincenter.ir/38143دسترس در:  تبیین، قابل

http://tabyincenter.ir/38143/
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هـای  کند و بـه آب از تنگه هرمز عبورتواند  میرژیم صهیونیستی بر این اساس ناو کرده است. 
تـرین  یونیسـتی یکـی از مهمنظـامی رژیـم صهمداخلـه امنیتـی ـ . حضور و ایران نزدیک شود

است. برای جمهوری اسالمی ایران های عربی  آن با دولتسازی روابط  تهدیدهای روند عادی
بلکه  ها فلسطینیبر نه فقط این کشورها به رژیم صهیونیستی فشار را نیز نزدیکی سیاسی از نظر 

  ١داد. خواهدافزایش فشار را بر محور مقاومت 
ویژه  ر اندازه روابط تجاری رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه بـهکه هاست   نکته دیگر این

ایـران آنان با امارات افزایش یابد به همان نسبت باید انتظار داشت که از حجم روابط تجاری میان 
طور کلی سیاست  شود. رژیم صهیونیستی به میبیشتری بر سر راه این روابط ایجاد و موانع کاسته 

 مترصد فرصت است. کند و در این چارچوب  ا دنبال میایران رنظام تضعیف 

  سازي   انداز روند عادي چشم
سازی مناسبات میان اعراب و  چه که در مباحث مطرح شده پیرامون روند عادی با توجه به آن

انداز رونـد تحـوالت  رژیم صهیونیستی، در محورهای مختلف ارائه شد، در ارتباط با چشـم
  توان به سه نکته مهم اشاره کرد: مهم میآتی پیرامون این موضوع 

ای حداقل کوتـاه  ان اعراب با رژیم صهیونیستی، با وقفهیسازی مناسبات م عادیروند  .۱
دولـت و  -حل دو دولت جدید آمریکا پیشبرد راه  مدت مواجه خواهد شد. در واقع، اولویت

رسـد کـه در  ه نظـر نمیبـالبتـه عنوان میانجی در این ارتباط خواهـد بـود.  حضور آمریکا به
آویو بـه قـدس و... تغییراتـی  ها و اقدامات ترامپ از جمله در انتقال سـفارت از تـل سیاست

ایجاد شود؛ زیرا ترامپ برای این اقدامات هزینـه پرداخـت کـرده و ایـن دولـت نیـز از ایـن 
روابط بـا سازی  طور کلی، اولویت آمریکا در پیشبرد عادی کند. به برداری می دستاوردها بهره

رژیم صهیونیستی نخواهد بود اما کشورهایی که در این مسیر قرار گرفتند به روابط خود ادامه 
نصـیب خواهـد  دهند. البته باید در نظر داشت که کشوری مانند سودان در ایـن میـان بی می

ها به این روند پیوسـته و اکنـون کسـی تعهـدی بـرای تحقـق  ماند، زیرا در ازای برخی وعده
  ها به این کشور ندارد.  وعده
توجه به این مساله ضروری است که این تصور که کشورهایی همانند امارات، بحـرین،  .۲

آویو، منصرف شوند و به نـوعی بازگشـت  سازی مناسبات با تل سودان یا مراکش از روند عادی

                                                                                                                                         
 سیدرضا میرطاهر، همان.  .١
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بینی  پیش گونه اینتوان  به مسیر سابق را کلید بزنند تا حدود زیادی نامحتمل است. در واقع، می
اند از این مسـیر بـاز  سازی روابط با رژیم صهیونیستی اقدام کرده هایی که به عادی کرد که رژیم

جریان های  نخواهند گشت؛ اگرچه ممکن است از شدت آن کاسته شود به این دلیل که مشوق
کیـراست مسیحی حاضر در کاخ سفید در برهه کنونی برای آنهـا وجـود نـدارد. همچنـین   دتأ

کیـدرغم  تر آن به دولت و رویکرد متوازن - حل دو دولت جدید آمریکا بر راه سـازی  بـر عادی تأ
  روابط، آن را از اولویت آمریکا خارج خواهد ساخت.

سـازی روابـط بـا رژیـم  هایی که وارد روند عادی پیگیری سیاست گسترش تعداد دولت .۳
رسد. اکنون همگان منتظـر هسـتند تـا  میمدت امری بعید به نظر  در کوتاهاند  شدهصهیونیستی 
ها و رویکردهای دولت جو بایدن و تثبیت آنها در حوزه غرب آسیا را درک کننـد.  روند سیاست

ممکن است موقعیت آن در شود جمهور تضعیف  اگر اختالفات در آمریکا افزایش یابد و رئیس
ورود جـدی حوزه سیاست خارجی تـا حـدودی تضـعیف شـود. در ایـن صـورت بایـد عـدم 

جمهور آمریکا به مسائل منطقه را انتظار داشت که به معنای عدم تغییر جـدی در فضـای  رئیس
سـازی  منطقه خواهد بود. در واقع، در این صورت برای پیوستن سایر کشـورها بـه رونـد عادی

  ١.روابط و بازگشت کشورهای پیوسته به این روند اعمال فشار انجام نخواهد شد
میان عربستان سعودی با رژیم صهیونیسـتی، آشکارسازی روابط ا احتمال در ارتباط ب. ۴
اندازی سیال و چند سطحی را ترسیم کـرد. بـدین معنـی کـه از یـک سـو،  توان چشم نیز می

تر شده است اما از سـوی  روابط در دوران ولیعهدی محمد بن سلمان آساناین امکان بهبود 
تر است. بن سلمان با تمام  ازمند یک گام بزرگدیگر، همچنان سخن گفتن در مورد صلح، نی

از ایـن رو بـر قدرتی که دارد امکان زیر پا گذاشتن یکی از اصول اساسی کشورش را نـدارد. 
اسـت. عربسـتان بـاقی مانـده دیدگاه خود در مورد درگیری رژیـم صهیونیسـتی و فلسـطین 

در محور مقاومـت، علی رغم عدم عضویت  ،در جهان اسالم به دلیل جایگاه خودسعودی 
  تواند مساله فلسطین را نادیده بگیرد. نمی

سـازی مناسـبات میـان رژیـم صهیونیسـتی و  انداز آتی روند عادی در ارتباط با چشم .۵
داشت. در این میـان، بـه طـور  توجه کشورهااین به مساله نوع مواجهه باید عربی  هایکشور

رژیم آشکارسازی روابط عربی با دید بازیگری است که در دور ج ترین مهمحتم کشور قطر 

                                                                                                                                         
گوی و ، گفـت»سـازی روابـط رژیـم صهیونیسـتی، امـارات و بحـرین انداز توافـق عادی چشـم«حسن احمـدیان،  .١

 . ١٣٩٩آبان  ١٩اختصاصی، 
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بایست مورد توجه قرار بگیرد. در واقع، قطر اولین کشور خلیج فارس بود که  صهیونیستی می
به طور رسمی هیئت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی را به خاک خود دعوت کرد. اگر دوحه به 

ط بـا رژیـم زدنـی روابـ دنبال اقدامی مشابه باشد، بدون شـک شـیخ تمـیم در چشـم بـرهم
کشور با او وجود نـدارد این خواهد کرد. هیچ مخالفتی در داخل سازی  صهیونیستی را عادی

های نوار غزه هستند. اما اختالفات میان کشـورهای خلـیج  ها آماده مدیریت ناآرامی و قطری
هایش را مستقل از  فارس، قطر را از دیگر کشورها جدا کرده و دوحه مجبور است که سیاست

ی همکاری خلیج فارس تنظـیم کنـد. قطـر در حـال گسـترش روابـط خـود بـا رژیـم شورا
 از عادی

ً
امـا  بـرد روابط با رژیم صهیونیستی سود میسازی  صهیونیستی است. دوحه مطمئنا

قطـر،  ای برای آن ندارد چرا که برخالف سایر اعضای شورای همکاری خلیج فـارس، عجله
  قـی نمیایران را به عنوان یک تهدیـد وجـودی تل

ً
ضـرورت  بـرای قطـر کنـد، بنـابراین فعـال

  روابط با رژیم صهیونیستی وجود ندارد.سازی  استراتژیک برای عادی
روابـط اسـت. سـازی  گزینه برای عادییک های آینده کشور عمان نیز  همچنین، طی ماه

رژیم صهیونیستی در خاک خود بود و از اقدامات وزیر  نخستمیزبان  ۱۳۹۷مسقط در سال 
از شـورای رین و امارات در ماه گذشته حمایت کرد. سیاسـت خـارجی مسـقط مسـتقل بح

ای وجـود داشـته باشـد کـه بتوانـد  بوده است. اگر یک کشور منطقـههمکاری خلیج فارس 
همزمان با تل آویو و تهران روابط محکم برقرار کند این کشور عمان است. اما بایـد متـذکر 

حـرین، بـازیگر اصـلی در منازعـه رژیـم صهیونیسـتی و شد که عمان نیز مانند امـارات و ب
  فلسطین نیست.
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