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  چکیده

بیش از دیگران در تأسـیس  » عربستان سعودي«در میان کشورهاي عربی ـ اسالمی، دولت  
هاي صهیونیستی مبتنی بر غصب فلسطین نقـش   یک دولت یهودي و اجرایی شدن پروتکل

انگلـیس قـادر بـه     ،هاي ویـژه ریـاض   کمکبدون توان گفت  تا جایی که می ؛ستداشته ا
ایـن  توانسـتند   نمیها  ها نیز بدون کمک سعودي استقرار رژیم صهیونیستی نبود و امریکایی

  . را حفظ کنند رژیم
ایـن   . البتهآویو بنا به دالیلی آشکار نشده است روابط رسمی و مداوم بین ریاض و تل

جانبه از سوي مقامـات   اي و گاهی به صورت یک و به مرور، در عرصه رسانهروابط بارها 
بـه  ایـن امـر   انـد کـه    مسئوالن سعودي سکوت کرده ،و در این موارد  آویو آشکار شده تل

به دالیل واضـحی علنـی   نیز معناي تأیید روابط تلقی شده است. روابط رسمی غیراعالمی 
انـد.   ر دو براي آفتابی کردن روابط اشـاره داشـته  شده و بعضی از ناظران سیاسی به نیاز ه

وجود دارد و از منظـر هـر   » اي استراتژیک رابطه«احساس نیاز به  ،امروز در هر دو پایتخت
  رابطه استراتژیک، علنی بودن و چندبعدي آن است.   دو الزمه

ي گرا و رویکرد تحولی انقالب اسالمی، دو رژیم سـعود  هاي اسالم یابی جنبش با قدرت
تهدیـد وجـودي تلقـی     ،و این روند را براي خود ندو صهیونیستی به شدت هراسناك شد

خود را در میانـه ایـن تهدیـد حیـاتی،     مقامات دو رژیم، از آنجا که  ،ین اساساکردند. بر 
هیچ دولت دیگري در منطقه تـا ایـن انـدازه در معـرض     که و معتقد بودند دانستند » تنها«

رابطـه  «سـازي   گـرا نیسـت، برقـراري و علنـی     هـاي اسـالم   بشتهدید انقالب ایران و جن
  را دنبال کردند.» استراتژیک

  
  واژگان کلیدي

  عربستان سعودي، رژیم صهیونیستی، توافق راهبردي، آشکارسازي روابط 

                                                                                                                                         
  امنیت ملی دکتريZarei.m81@gmail.com 

 159ـ180؛ صفحات 1395تابستان ، 66، پیاپی 2، شماره هفدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 

mailto:@gmail.com


تل
 ـ 
ض
ریا

 
ت
منی
و ا

ی 
اس
سی

ت 
سبا
منا

ج 
تای
و ن

اد 
 بنی
یو؛
آو

  
 

   

 161  

 

 

  مقدمه 
کمتر محققی تردید دارد کـه روي کـار آمـدن آل     شمار، بی اسناد متقنبا توجه به 

هاي آغازین قـرن بیسـتم    و استراتژیک عربستان در سالسعود در سرزمین پهناور 
یک پروژه خارجی بوده و با دو رویکرد فروپاشی تنها امپراتوري برجاي مانـده از  

اي کـه موقعیـت    سازي تأسیس یک امپراتوري یهودي بـه گونـه   مسلمانان و زمینه
  ي اسالمی را تثبیت کند، توأم گردیده است. غرب در منطقه

جزیـره   و سـپس در شـبه  » نجد«ل سعود ابتدا در منطقه مرکزي روي کار آمدن آ
عربستان، ارتباط مستقیمی با سیاست انگلستان مبنی بر اضمحالل امپراتوري عثمانی 

ها قبل از آغاز جنگ جهانی اول، درصـدد بسـط قـدرت خـود در      داشت. انگلیسی
دچار ضـعف  منطقه غرب آسیا بودند. در این میان، امپراتوري ششصد ساله عثمانی 

اي قدرت داشت که بتوانـد از بـدبینی مسـلمانان نسـبت بـه       جدي بود؛ اما تا اندزه
  انگلیس، سدي در مقابل تالش بریتانیا براي سیطره بر جهان اسالم پدید آورد.  

ها ابتدا تالش کردند تا امپراتور عثمانی، سـلطان عبدالحمیـد را بـراي     انگلیسی
عراق و فلسطین متقاعـد نماینـد. زمـانی کـه      همکاري با برنامه انگلیس در مورد

عبدالحمید با استقالل عراق و قانونی شـدن سـیطره انگلـیس بـر ایـن بخـش از       
راه یعنـی  امپراتوري عثمانی مخالفت کرد و زیر بار برنامـه انگلـیس در فلسـطین    

ها ایجاد  در این بخش از امپراتوري عثمانی نرفت، انگلیسی» آژانس یهود«دادن به 
مـذاکرات   ،ش در حوزه عربی را در دستور کار قرار دادند. بـر ایـن اسـاس   اغتشا

براي جداسـازي  را ها با حاکمان نجد شروع شد. آل سعود آمادگی خود  انگلیسی
سرزمین عربستان از امپراتوري عثمانی اعالم کردند و در پرونده فلسطین هم قول 

  . کنند کدادند که به استقرار یهودیان مهاجر در این سرزمین کم
کامل ایـن خانـدان بـر      کمک نظامی و مالی انگلیس به آل سعود سبب سیطره

منطقه نجد ـ که امروزه سه استان ریاض، قسیم و وائل را دربرگرفته است ـ شـد    
کامل آل سعود بر مناطق شرقی، جنـوبی،    این همکاري تا سیطره ،و در گام بعدي
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   جزیره استمرار پیدا کرد. غربی و شمالی شبه
استقرار به براساس اسناد برجاي مانده از حاکمان نجد، آل سعود به نام اعراب 

  شایسته ،خانمان این عنوان که یهودیان آواره و بیبا یهودیان در سرزمین فلسطین 
تسـهیل کردنـد. در   آن را و  ندترحم و کمک مسلمانان هستند، مشروعیت بخشید

د کردند که مسلمانان با انتقال یهودیان با حمایت آل سعود وانموها  انگلیسی ،واقع
در حالی که  ؛المللی همراه شدند بین  و با جامعه ندخارجی در فلسطین موافق بود

ت انگلیس قرار داشت و این کشور بـه  یفلسطین تحت قیموم ،1820ل دهه یاز اوا
هـاي یهـودي و    نامـه اعـزام گـروه    موافقـت  ،نام مردم این سرزمین با آژانس یهود

هـاي ناراضـی عـرب امضـا و      آنان را به نام امان یافتن از حمـالت گـروه   تسلیح
به عنوان حـاکم انگلیسـی فلسـطین براسـاس قـوانین      » النبی«عملیاتی کرد. ژنرال 
قیومیت، فلسـطین را بـه    يالملل وظیفه داشت در زمان انقضا طبیعی و حقوق بین

اقلیتـی مسـیحی و    اکثریتی مسـلمان و  ،ساکنان عرب آن که در آن روز به ترتیب
در  امـا آنـان درسـت   کند؛ سپس اقلیتی یهودي را در خود جاي داده بود، واگذار 

ت خود به آژانس یهود اجازه دادند که دولت یهودي را در این یآخرین روز قیموم
کـه آل سـعود بـر کـل      1931سرزمین اعالم نماید. در ایـن دوره یعنـی از سـال    

ت بریتانیا بر فلسطین یعنـی سـال   یروز قیمومعربستان سیطره پیدا کرد تا آخرین 
هـا و آژانـس یهـود     فجـایع مشـترك انگلیسـی   از ، رژیم عربستان نـه تنهـا   1948
که بـه  را هاي مهاجر یهودي  استقرار گروه ،به نام مسلمانانکرد، بلکه پوشی  چشم
استقرار راستاي مجهز بودند گامی در » هاگانا«نظامی نظیر  هاي مخوف شبه سازمان

مـانع حمایـت مسـلمانان از حقـوق     و نیت و پرکردن خأل قانونی وانمـود کـرد   ام
  ها شد.  فلسطینی

پس از استقرار دولت یهود در فلسطین، آل سعود وانمـود کـرد کـه بـا یهـودي      
کردن فلسطین مخالف است؛ اما هیچ اقدام جدي براي برهم خوردن چنـین دولتـی   

کـه ملـک فهـد،     1982تـا   1948ال ساله یعنـی از سـ   34فاصله یک انجام نداد. در 
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گـاه بـا    ـ اسرائیل را مطـرح کـرد، هـیچ    ولیعهد وقت عربستان طرح سازش فلسطین
بخش با رژیم صهیونیستی همراه نشد و تنهـا در   هاي عربی براي جنگ آزادي ارتش
هاي مهلکی به اسرائیل زد، پادشاه عربستان غـرب   که ارتش مصر ضربه 1973سال 

تحریم نفتی کرد. ترور ملک فیصل، پادشاه وقت سـعودي در   را براي مدت کوتاهی
به دست یکی از شاهزادگان سعودي نشان داد که تصمیم تحـریم نفتـی    1975سال 

  بندي خاص فیصل صورت گرفته است.   غرب یک تصمیم سعودي نبوده و از جمع
هاي سازش عربـی   همواره در همه طرح ،تا امروز 1982 سال عربستان پس از

 1991هاي  با رژیم صهیونیستی شامل قرارداد آقاي اسلو و مادرید در سال و غربی
هاي صلح مشارکت جدي داشت. حتی اسـناد مهمـی وجـود     و کنفرانس 1993و 

روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم  51و  8 ،22هاي  دهند جنگ دارند که نشان می
و پـول عربسـتان    اسرائیل علیه لبنان بـا درخواسـت    روزه 33پناه غزه و جنگ  بی

روزه و زمانی که اسـرائیل بـه دلیـل     51سعودي اداره شده است. در اثناي جنگ 
ي »نـروا آ«ها از جمله کشتاري که در اردوگاه آوارگـان   اباي فلسطینیحم کشتار بی

سازمان ملل مورد شماتت و فشار قرار گرفته بود، یک مقام ارشد اسرائیلی اعـالم  
هاي جنگ را بـه ارتـش اسـرائیل پرداخـت      هزینه ،کرد که عربستان به طور کامل

  کرده است. 
، همـه تـالش خـود را بـراي     1390عربستان پس از آغاز بحران سـوریه در سـال   

ساقط کردن دولت سوریه ـ تنها دولت برجاي مانده عربـی کـه هنـوز موجودیـت و      
عـرب و  کشید ـ به کار برد؛ در حالی که هیچ همسـایه    اقتدار اسرائیل را به چالش می

  برد.   غیرعرب سوري جز رژیم صهیونیستی از سقوط دولت مقتدر دمشق سود نمی
  

  جبر ژئوپلیتیک
اي از  در پـاره  ،دارندهاي متمایز و گاه متضادي   هایی که هویت در پیکربندي رژیم

شرایط محیطـی آنـان مـد نظـر قـرار       و رسند موضوعات راهبردي به یکدیگر می
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ـ قا» جبـر ژئوپلیتیـک  «نظران جغرافیا بـه   ي از صاحبا پاره ،از این رو .گیرد می ل ئ
هاي موجود مبنی  گمانخالف که خواهد بگوید  هستند. نظریه جبر ژئوپلیتیک می

کنـد، مشـکالت    روابط کشورها با یکـدیگر را تعیـین مـی   بر اینکه منافع سیاسی، 
  مشترك منشأ روابط سیاسی است. 

ربسـتان و اسـرائیل از زمـان روي    هاي ع ، رژیم»جبر ژئوپلیتیک«براساس نظریه 
ها احساس ضـعف   هایی مواجه بودند و در برابر آن ها و موقعیت کار آمدن با جریان

هـاي دیگـر پیونـد     کردند. از این رو، در طول حیات خود بـه ناچـار بـا قـدرت     می
هـا را بـه همـراه آورده اسـت.      اند و در نهایت، این پیوندها بقاي این دولـت  خورده

ــونی ــت کن ــال  دول ــتان در س ــر    1310عربس ــه ب ــذر غلب ــد و از رهگ ــیس ش تأس
هاي فراوان داخلی که با کمک ژنرال لورنس، فرمانـده وقـت انگلـیس در     کشمکش

را به وجـود آورد. آل سـعود پـس از    » مملکت سعودي«جزیره صورت گرفت،  شبه
با سه موج مواجه شدند؛ موج کمونیستی کـه بالفاصـله   » عربستان سعودي«تأسیس 
ز پایان جنگ جهانی دوم به وجود آمد و بعضی از کشورهاي عربـی را متـأثر   پس ا

بود. » مصر عبدالناصر«ایجاد شد و محور آن،  1950ساخت. موج بعدي که در دهه 
هایی در عراق، لیبی، الجزایر، یمن و سـوریه منجـر شـد. در     این موج به تغییر رژیم

هاي لرزان حکومـت   و امریکا پایهواقع، سعودي در این دو موج با تکیه بر انگلیس 
بـا پیـروزي    1350خود را حفظ کرد. موج سوم، انقالب اسالمی بود که اواخر دهه 

در ایران پدید آمد و منطقه عربی را تحت تأثیر جدي خود قـرار داد؛ امـا ایـن بـار     
توانستند تنها با تکیه بر امریکا از این موج عبور کنند. در قلب آرمان  ها نمی سعودي

نقالب اسالمی، مسئله فلسطینی قرار داشت که با پشت کردن مصر و اردن به ایـن  ا
کـه رژیـم    مسئله، آرمان فلسطینی، هویـت اسـالمی و انقالبـی پیـدا کـرد؛ حـال آن      

عربستان معرف اسالم و انقالب نبود. از این رو عربستان کـه تـا پـیش از ایـن هـم      
اي  هـاي منطقـه   ود و سـازمان روابط پنهانی با رژیم صهیونیستی داشت، ظرفیـت خـ  

تحت پوشش خود مانند اتحادیه عرب و سازمان کنفـرانس اسـالمی را در خـدمت    
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پایان دادن به آرمان آزادي فلسطین از طریق صلح اعراب با رژیم اسـرائیل قـرار داد   
هـاي   اي نرسید. با شکسـت پـی در پـی طـرح     هاي فراوان به نتیجه رغم تالش که به

تـر شـد و در حـال     ربستان گام به گام بـه اسـرائیل نزدیـک   ـ غربی، ع سازش عربی
  یاد کرد. » انطباق سیاسی«توان از آن با نام  اي رسیده است که می حاضر به مرحله

سال پس از تأسیس عربستان سـعودي بـا    17از آن طرف، رژیم صهیونیستی که 
مواجه شـد و  اي  گذاري شد، از ابتدا با بحران منطقه محوریت انگلیس و امریکا پایه

بین این رژیم و کشورهاي شاخص عربـی   1973و  1967، 1956، 1948هاي  جنگ
رژیـم صهیونیسـتی بـا همـان سـه مـوج        ،راستا روي داد. در ایـن دوران همین در 

گرایی مواجه شد و براي در امان ماندن از آنها بـه   کمونیستی، ناسیونالیستی و اسالم
رائیل با تکیه بیشتر به امریکا تالش کرد تا راهی رفت که رژیم سعودي رفته بود. اس

گرایی عربی علیه خود را مهار کند که در این راه موفق شد و در مواجهـه   موج چپ
هاي سنگین نظامی تـن داد و در   با موج ناسیونالیسم عربی به رهبري ناصر به جنگ

مصر در نهایت نیز توانست بر این موج غلبه کند. توافق کمپ دیوید بین اسرائیل و 
و توافق وادي عربه میان ایـن رژیـم و اردن، نقطـه پایـانی بـر مواجهـه        1977سال 
هاي پایـانی   آویو با موج ناسیونالیسم بود؛ اما پیروزي انقالب اسالمی که در سال تل

غلبه اسرائیل بر موج ناسیونالیستی به وقوع پیوست، کار اسرائیل را دشوار کرد، زیرا 
و جغرافیاي مقاومت در برابر این رژیم را به جهـان اسـالم   س انقالب اسالمی از یک

تـرین پشـتوانه    گسترش داد و از سوي دیگر، تقابل انقالب اسالمی با غرب که مهم
تأسیس و ادامه حیات آن بود، پشتوانه خـارجی ایـن رژیـم را در معـرض چـالش      

غرب، موج  توانست با تکیه بر حمایت آویو دیگر نمی جدي قرار داد. از این رو، تل
  را از سر بگذراند.  » اسالم انقالبی«

رژیم صهیونیستی براي غلبه بر مـوج انقـالب اسـالمی، برقـراري و گسـترش      
 ؛روابط با حوزه عربی را در دستور کار قرار داد. این روابـط داراي دو وجـه بـود   

کـه بـه انـدازه    بـود  هاي عربـی   همکاري امنیتی و اطالعاتی با رژیم ،یک وجه آن
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 ،هاي حیاتی ناشی از انقالب ایران نگران بودند و وجه دیگر آن یل از چالشاسرائ
کمک گرفتن از اعراب براي بستن پرونده آزادي فلسـطین بـود. اسـرائیل کـه تـا      

جنگ را با اعـراب بـه راه انداختـه و بـا      هر ده سال یک ،پیروزي انقالب اسالمی
آغاز هر جنگ شده بود، تر از زمان  کم یک بار بزرگ شکست اعراب هر بار دست
با کشورهاي عـرب متخاصـم بـه توافـق دسـت       و جنگ با اعراب را متوقف کرد

از فضاي به وجود آمده ناشی از پیمان بـا کشـورهاي    ، اسرائیلیافت. در این میان
بـه لبنـان حملـه کـرد و تـا       1982عربی استفاده و در میان سکوت آنان در سـال  

سال بـه اشـغال لبنـان     14ار ناچار شد پس از اما براي اولین ب ؛بیروت پیش رفت
زمـان بـا ایـن     که از جنگ دستاورد سرزمینی داشته باشد. هم اینبدون  ،پایان دهد

از  ؛ یعنـی گرایی شیعه و سنی قـرار داشـت   وضعیت، حوزه عربی در تالطم اسالم
حماس و جهاد مانند هاي اسالمی و انقالبی  به پیدایی سازماندر فلسطین سو  یک
هاي  سبب به حاشیه رفتن ایدئولوژي ،می فلسطین منجر شد و از سوي دیگراسال

  گرا و ناسیونالیستی یعنی موج اول و دوم گردید.  خورده چپ شکست
 . از ایـن رو، راهی جز توسل به کشورهاي عربی نداشتمیان، اسرائیل در این 
جـایی کـه در    تـا  ؛تـر شـد   فعـال به مرور آویو با قاهره، امان، دوحه و...  روابط تل
از پشـتیبانی   ،هاي ساکن غزه و کرانـه بـاختري   هاي این رژیم علیه فلسطینی جنگ

هـا بـه    هاي عربی برخوردار بود. بنابراین به میزانـی کـه سـعودي    بعضی از دولت
رفت از تهدیدات موج انقالب اسالمی دل بسته بودند،  سیاست انطباقی براي برون

  دانست.  انقالب اسالمی میاین را تنها پادزهر  زاسرائیل نی
  

  تاریخ مناسبات سعودي و صهیونیسم 
ارتباط مستقیمی با دو مقوله سیاسی پدید  ،ها روابط رژیم آل سعود با صهیونیست

آمده در قرن بیستم یعنی فروپاشی امپراتوري مسـلمان عثمـانی و تأسـیس رژیـم     
هناور عثمـانی  سرزمین پ ،یهودي در فلسطین دارد. پس از پایان جنگ جهانی اول
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یـک جنـبش    ،امـا پـیش از آن   ؛هـاي انگلـیس و فرانسـه تقسـیم شـد      دولتمیان 
ها شکل گرفته بود. انگلـیس در   گرایانه در ممالک عثمانی با تحریک انگلیسی قوم

حاکم مکه و  ،گرایی را با تحریک شریف حسین سرزمین امروزي عربستان، ملیت
اي بـه شـریف حسـین     در نامـه » هونکلنل سراتور هنري مک ما«مدینه آغاز کرد. 

کنیم که پادشاهی بریتانیا از انتقـال خالفـت بـه یـک      ما آشکارا اعالم می«نوشت: 
جـان  « ،در ایـن زمـان   .»کنـد  عرب حقیقی منسوب به خاندان پیامبر اسـتقبال مـی  

شد مـأمور شـد    شناخته می» حاج عبداهللا«که در عربستان با اسم مسلمانی! » فیلبی
  . کند با این نقشه همراه ،حاکم منطقه نجد بودند کهرا آل سعود 
گیري دولت آل سعود (دوره سوم) به دست عبدالعزیز آل  توان تاریخ شکل می

سعود را ذیل تاریخ استعمار انگلـیس در منطقـه تعریـف کـرد. سیاسـت بریتانیـا       
موجب شد زد و خوردهاي خونینی میان سپاه شریف حسین و سـپاهیان عثمـانی   

سیاست حمایت تسلیحاتی از آل سعود را ذیـل   و فخري به وجود آیدبه رهبري 
از طریـق   1913. آنـان در سـال   کنـد  برنامه فروپاشی کامل خالفت عثمانی دنبال

پـدر   ،خود در کویت، موفق به استخدام عبدالعزیز  نماینده ،کاپیتان ویلیام شکسپیر
ندهی سپاه معروف ملک سلمان شدند. شکسپیر به تربیت سربازان وهابی و سازما

و ژانویـه   25در همت گمارد و جالب است که در جنگ جـراب  » اخوان وهابی«
پیمــان  عبـدالعزیز آل سـعود را علیـه آل رشـید (هـم      ،سـپاه وهـابی   هنگـامی کـه  

 ،اش کشته شد. کمی پیش از آن جنـگ  کرد، به همراه منشی ها) رهبري می عثمانی
که میـان عبـدالعزیز و   » قطیف«یا » نداری«اي موسوم به معاهده  به موجب معاهده

سرپرسی کاکس امضا شد، بریتانیا متعهد به حمایت از آل سعود شد و با پرداخت 
در کنار تجهیز سپاه وهابی با توجه به نتیجه جنگ جـراب   هساالنه پنجاه هزار لیر

به تعهدات خود عمل کرد و بـه بازسـازي سـپاه وهـابی پرداخـت. براسـاس آن       
خارجی حکومت سعودي بایـد بـا نظـر دولـت بریتانیـا تنظـیم و       معاهده، روابط 

هـاي تحـت سـیطره     شد که به هیچ یک از سرزمین میعبدالعزیز بن سعود متعهد 
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هاي اسالمی بـود   تأییدي بر سلطه کفار بر سرزمیناین امر، بریتانیا تعدي نکند که 
  .)46: 1385شد (صداقت،  و شامل سرزمین فلسطین نیز می

جمهور رژیم صهیونیستی در خاطرات خـود   یل وایزمن، اولین رئیسحائیم عزرائ
وزیـر وقـت    وینستون چرچیـل، نخسـت  «گوید:  کند. او می به نکته جالبی اشاره می

خواهم این مطلب را بدانی کـه طرحـی را    انگلیس خطاب به من گفت که از تو می
شـود.   اجرا مـی ام که پس از پایان جنگ ـ جنگ جهانی دوم ـ    براي شما آماده کرده

آن طرح این است که من تصمیم دارم ابـن سـعود در خاورمیانـه، سـرور و بـزرگ      
که با شما متفق و هماهنگ باشـد. هـر وقـت ایـن      بزرگان مشرق شود؛ به شرط این

خواهید و امکان گـرفتنش هسـت    طرح به اتمام رسید بر شما الزم است هر چه می
ه شما کمک خواهم کرد؛ ولی الزم اسـت  از او بگیرید. بدون شک، من در این کار ب

جمهور وقـت   شما در کتمان این امر بکوشید. من این موضوع را با روزولت، رئیس
جا چون من و روزولت در تحقق آن تـالش   امریکا در میان خواهم گذاشت. در این

  ».تواند جلوي آن را بگیرد خواهیم کرد، هیچ چیز نمی
سـرهنگ ادوارد لـورنس کـه بـه لـورنس       ،ها پیش از این سال ،از سوي دیگر

والی مکه و پدران ملک فیصـل، نخسـتین    ،شریف حسین با عربستان مشهور شد
نخستین پادشاه اردن مالقات کـرد و بـه آنهـا وعـده      ،پادشاه عراق و ملک عبداهللا

عثمانی قیام داد که علیه شرط این پادشاهی حجاز (عربستان)، عراق و اردن را به 
دوشـادوش سـرهنگ    و فرزنـدانش همـراه  و به  تن نیز پذیرفکنند. شریف حسی

دانستند سـه کشـور متفـق،     در حالی که نمی ؛ها جنگید لورنس انگلیسی با عثمانی
پنهانی در قرارداد سایکس ـ پیکو با هم بر سر تقسـیم منـاطق عربـی امپراتـوري      

بـان  پوشـید و بـه ز   اند. لورنس که همواره دشداشه عربـی مـی   عثمانی توافق کرده
 ،وزیر مستعمرات بریتانیا که مقیم قاهره بـود  ،چرچیلسوي کرد از  عربی تکلم می

را حکومـت اردن و فلسـطین    ،وعده خالفت عربی و اسالمی را به شریف حسین
  داد. را به فیصل و حکومت عراق به عبداهللا 
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بـی انگلیسـی نـواحی فلسـطین و اردن را از      باالخره در جبهه سینا، ژنرال آلن
العماره و بغداد تسـخیر شـد و    زان عثمانی گرفت. در جبهه جنوبی هم کوتسربا

ارتـش  در نتیجـه،  ها و قواي مشـترك لـورنس و فیصـل افتـاد.      به دست انگلیسی
دسـامبر   30نشینی کرد و در  ناچار به سمت قسطنطنیه (استانبول) عقببه عثمانی 

  ها درآمد.  ، دمشق به تصرف انگلیسی1918
هـاي   حملـه  ،ت که در جریان همکاري آل سعود بـا انگلـیس  اسمهم این نکته 
اعالمیه بالفور تنها  ،ل سعود متوجه قبایل مسلمان عرب بود. در حقیقتآسپاهیان 

اشـاره  هـم  تـر   پیش .یافت با درگیري درونی مسلمانان با یکدیگر امکان تحقق می
امی کویـت و یمـن حضـور نظـ     ،شد که سربازان بریتانیایی در منـاطقی از عـراق  

ولی حجاز در آتش جنـگ مسـلمانان بـا یکـدیگر بـا طراحـی اسـتعمار         ؛داشتند
  این شیوه دخالت استعمارگران در جهان اسالم همچنان ادامه دارد.  و سوخت می

  
  هاي خاص آل سعود به رژیم صهیونیستی براي استقرار  کمک

 هـاي  مسلمانان و عرب ،وقتی خطر اشغال فلسطین توسط آژانس یهود جدي شد
جنـبش  ماننـد  هـاي مـؤثري    جنـبش  ،هـاي شـدید   واکـنش ضمن بـروز  فلسطینی 

نقـش   ،روستائیان به رهبري مرحوم عزالدین قسـام شـکل دادنـد. در ایـن مقطـع     
ســازي فضــاي حــاکم بــر مســلمانان و  عربســتان ســعودي ایــن بــود کــه بــا آرام

  ند.کگیري دولت یهودي را برطرف  بخشی به آنان، مانع شکل اطمینان
فیصل کـه بعـدها بـه پادشـاهی رسـید از سـوي پـدرش ملـک         میان، در این 

آنان نسبت به و کند که با رهبران فلسطینی شهر قدس دیدار شد عبدالعزیز مأمور 
او  .ها اطمینان دهد به کافی بودن اقدامات رهبران عرب براي حل مشکل فلسطینی

دو مرتبـه   ،دوقتی پدرم عبدالعزیز مـا را بـه ایـن مأموریـت اعـزام کـر      «گوید:  می
 ؛المقـدس  بار اول به خاطر زیارت مسجداالقصی و نماز در بیـت  .خوشحال شدم

دیدار با این انقالبیون اسـت تـا بـه آنهـا مـژده دهـم کـه         ،اما خوشحالی دوم من
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هایشان هدر نخواهد رفت و انقـالب آنهـا بـا بـرانگیختن اهتمـام و توجـه        تالش
پـدرم کـه بـه مسـئله فلسـطین       ، زیرادوستمان بریتانیاي کبیر به ثمر نشسته است

اهتمام دارد، تأکید کرد هرگـز آرزوهـاي ملـت فلسـطین را بـر بـاد نخواهـد داد.        
ـ   دانم، می چه من از صدق نیت بریتانیا می براساس آن ه خداونـد  توانم نزد شـما ب

صادق است و به پدرم قول  ،هایی که به ما داده ا در وعدهسوگند یاد کنم که بریتانی
  .»مصمم به حل مسئله فلسطین است داده که
سـازي   اي در راسـتاي عـادي   حجاز، عملیات روانـی پیچیـده  زمان با وقایع  هم

شـد کـه    گونه وانمود مـی  حضور صهیونیسم در جهان اسالم در جریان بود و این
ایـن  اي از  حضور یهود در فلسطین به سود اعراب و مسلمانان خواهد بود. نمونه

کلمه حـق و سـالم فـی خـوف العـرب مـن       «توان در کتاب  شمار را می موارد بی
نسـیم افنـدي   «مشاهده کرد کـه توسـط   » یوسف کالوزنر«تألیف دکتر » الصهیونیه

مـیالدي در چاپخانـه    1924م) به عربی ترجمـه و در سـال   1959ـ 1892 » (ملول
همان روزنامه در شهر قدس منتشر شد. نسیم ملول از رهبران جنبش صهیونیسـم  

در قـاهره و  » االخوه الیهودیه«و جمعیت » جنبش اسرائیل«ئیس جمعیت ر ،جهانی
بـود کـه مأموریـت اصـلی هـدایت افکـار       » السالم«صاحب روزنامه صهیونیستی 

 هاي اسالمی در سرزمینرا ها  سازي حضور صهیونیست عاديبراي عمومی اعراب 
هـا   طینیدرصدد بیان این مطلب بـود کـه فلسـ    ،. کالوزنر در آن اثربرعهده داشت

نباید از جنبش صهیونیسم نگران باشند؛ بلکه باید هجرت یهود به فلسطین را کـه  
. در به فال نیـک بگیرنـد   براي اعراب موجد رفاه اقتصادي و اجتماعی خواهد شد

قطارانش در فلسطین و قاهره، جریان فرهنگی بزرگـی را   و هم» نسیم ملول« ،واقع
تـرین   تهدید علیه جهان اسالم را به مثابه بزرگترین  به راه انداخته بودند تا بزرگ

فرصت تاریخی براي مسلمانان جلوه دهند. آنها این عمل را از طریق مطبوعـات،  
  کردند.  نفوذ عرب و اقناع افکار عمومی دنبال می مالقات با افراد ذي
 ،کـرد  دار مـی  ها که قلوب مسـلمانان را جریحـه   کشتار فلسطینی ،بر این اساس
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سمحا «عربستان اهمیتی نداشت. جان فیلبی در خاطرات خود به سفر  براي سران
فیلبـی بـود. ایـرلخ از     ،اشـاره دارد کـه دالل آن  م 1945در سال به ریاض » ایرلخ

ها بـود کـه زیـر نظـر منـاخم بگـین فعالیـت         هاي کشتار فلسطینی اعضاي گردان
ت ارشد اسـرائیل  کردند و با این سابقه تاریک، طبیعی بود که بعدها جزو مقاما می

را ملک عبدالعزیز آل سعود قول یاري و حتی مساعدت نظامی  ،شود. در آن زمان
یکی از اهداف سمحا ایرلخ از آن سفر، توضیح خواسـتن   .ها داده بود به فلسطینی

از ملک عبدالعزیز درباره علت ایراد چنین سخنانی بود که با تعهـدات آل سـعود   
دیدار، ملک عبدالعزیز برنامه دولتش را در یـک   . در آنمغایرت داشت به انگلیس

انتظار نداشته باشید ما با اعراب دربـاره حمایـت از   «جمله به وضوح روشن کرد: 
  ».کنیم، سخن بگوییم طور که عمل می دولت یهودي همان

اي بود که  عملکرد آل سعود در دوران زمامداري خود درباره فلسطین به گونه
روزنامه الشـعب مصـر در مقالـه خـود بـا اشـاره بـه         نویس ستون ،»شارل ایوب«

بندي خـود از   بنیانگذار عربستان سعودي و در جمع ،خط معروف عبدالعزیز دست
خواهد از عربیت دفـاع   آل سعود امروز می«  سال حکومت این خاندان نوشت: 80
پوشـی از فلسـطین و اهـداي آن بـه یهودیـان را       در حالی که جنایت چشـم  ؛کند

آیا حتی یک عرب وجود دارد که با آل سعود به خاطر این جنایت  .ندمرتکب شد
  ». ؟زشت مماشات کند

که به جایی رسید جنایت آل سعود و تالش آن براي تثبیت رژیم صهیونیستی 
حدود یک سال پیش از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، فیصل پادشـاه وقـت   

، مصـر را دشـمن   »ن جانسـون لینـدو «اي به  در نامه 1966دسامبر  27عربستان در 
  از اسرائیل براي حملهداد که بزرگ عربستان و امریکا خواند و به امریکا پیشنهاد 

هـاي حیـاتی ایـن کشـور      تـرین نقطـه   غافلگیرکننده به مصر و ضربه زدن به مهـم 
  حمایت کند. 

هدف این حمله را مشغول کردن مصر به اسرائیل براي مدتی  ،پادشاه عربستان
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ایـن اقـدام موجـب    «ناتوان کردن این کشور توصیف کرده و گفته بود: طوالنی و 
هدف دوم  ،فیصل بن عبدالعزیز ».شود مصر دیگر به دنبال وحدت عربی نباشد می

سوریه نباید از این حمله در امان بماند، باید «را سوریه خوانده و تأکید کرده بود: 
پس از سـقوط مصـر، جـاي    بخشی از اراضی این کشور از آن جدا شود تا نتواند 

  . »خالی آن را پر کند
هـاي   دهـه «عنوان با کتابی  491ـ    489هاي  در صفحه 1995این سند در سال 

کـه بـه جنـگ     1967منتشر شد. در جنگ سال » حمدان حمدان«نوشته » شکست
روزه معروف است، رژیم صهیونیستی با حمایت مـالی و نظـامی امریکـا و     شش

هـایی از مصـر، سـوریه و     کرانه باختري و غزه، بخـش  انگلیس توانست عالوه بر
  اردن را اشغال کند. 

  
  سازي روابط  عادي
بلکـه   ؛موضـوع جدیـدي نیسـت    ،سازي روابـط بـین عربسـتان و اسـرائیل     عادي
جمهور وقت امریکا و دیدار او بـا   رئیس ،هاي آن به زمان فرانکلین روزولت ریشه

  گردد.  بازمی 1945مؤسس پادشاهی سعودي در سال  ،عبدالعزیز
نفت براي امریکـا و  «در آن تاریخ، آل سعود معامله خود را با امریکا براساس 

روزولت در حضور پادشاه سـعودي   ،جا آندر عملی کرد و » امنیت براي عربستان
به طور مشروح در مورد تصـمیم تشـکیل رژیـم صهیونیسـتی در منطقـه و لـزوم       

  گفت.  نحمایت عربستان از آن سخ
کارشناس عرب با تشریح چگونگی سـلطه آل سـعود بـر جزیـره      ،علی رشید

العرب با کمک استعمارگران غربی و قـرار دادن نـام خـود بـر ایـن سـرزمین بـه        
: نوشـت  مناسبات پیدا و پنهان حکومت سعودي با اشغالگران قـدس پرداخـت و  

ـ     2006اکتبر در اي که  در مقاله« ه در روزنامه یدیعوت آحـارونوت منتشـر شـد، ب
وزیـر وقـت    دیدار سري عبداهللا بن عبدالعزیز پادشاه سـابق سـعودي بـا نخسـت    
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اسرائیل اشاره شد. این روزنامه ماهیت یا مکان انجام این دیدار را مشخص نکـرد  
   .»ها چنین خبرهایی را انکار کنند طبیعی بود که سعوديو 

را آشکار  روابط با رژیم صهیونیستی ،شاید اولین کسی که به طور نسبتاً رسمی
رئیس وقت رژیم  ،»شمعون شازار«ش با 1345ملک فیصل بود. وي در سال  ،کرد

صهیونیستی به بهانه فرود اضطراري هواپیماي سعودي در فرودگاه لیسبون پرتغال 
هـا و   اي بـراي فلسـطینی   ضـربه خردکننـده   ،به طوري که در آن زمان ؛دیدار کرد
  . شد محسوب می اعراب

، ملک خالد راه او را در پیگیري 1354فیصل در سال  پس از کشته شدن ملک
در در روزهاي آغازین به قدرت رسـیدن،  روابط با رژیم صهیونیستی ادامه داد. او 

ما آمادگی کامل داریم تـا  «وگو با روزنامه واشنگتن پست با صراحت گفت:  گفت
مسـایگان  ولی اسرائیل هم باید مشکالتش را با ه ؛به رسمیت بشناسیم  اسرائیل را

  .»ها حل کند خود و فلسطینی
پس از خالد در دوره ملک فهد، روابط عربستان با اسرائیل بر دو پایـه اسـتوار   

به عبارتی تقویت روند مذاکرات  و شد؛ ورود رسمی و جدي به پرونده فلسطینی
صلح اعراب و اسرائیل و گسترش روابط امنیتی و نظـامی بـا ارتـش و سـرویس     

پیش رفت که در جریـان حملـه اسـرائیل بـه     جایی ین روابط تا امنیتی اسرائیل. ا
هاي عربستان حاضر نشدند تصاویر مردم مظلوم این کشور عربـی   لبنان، تلویزیون

  . کنند را پخش
در اقدامی ناگهانی و غیرمنتظره براي حل  1981فهد، ولیعهد عربستان در سال 

شد. این طـرح   فهد معروفمنازعه اعراب و اسرائیل طرحی ارائه کرد که به طرح 
عربستان از سیاست اعالمی مبنی بر مخالفـت بـا موجودیـت اسـرائیل     شد باعث 

مسئله فلسطین را مشـکل اصـلی منازعـه اعـراب و      که و اعالم کند رددست بردا
  داند.  اسرائیل می

بر این اساس، شش بند از هشت بنـدي کـه در طـرح فهـد آمـده بـود، روي       
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فقـط در دو بنـد از ایـن طـرح بـه مسـئله        و متمرکز هاي حل مسئله فلسطین راه
در صورت که هاي جوالن اشاره شد. در طرح فهد آمده بود  نشینی از بلندي عقب

و تشـکیل کشـور مسـتقل     1967نشـینی تـا مرزهـاي     آمادگی اسرائیل براي عقب
پایتختی قدس، همه کشورهاي منطقه خواهند توانست در صلح و صفا با فلسطین 

   زندگی کند.
ها، سعودي به رژیم صهیونیستی به چشـم یـک ملـت نگـاه      در طول این سال

نتیجـه آن   ، حتـی اگـر  ملتی که به هر حال حق دارد کشوري داشته باشد ؛کرد می
 ،»نـایف المطـوع  « بـاره ایـن مسـئله،   سلب حقوق صاحبان یک سرزمین باشد. در
دربـاره  هـاي مصـور زیـادي     هـا داسـتان   روانشناس کویتی که به سفارش سعودي

هاي مصورش این باور  هایی در کتاب کوشید در قالب داستان ،فلسطین منتشر کرد
اندیشـید و   یمثبت  توان به اسرائیل به گونه را در کودکان مسلمان ایجاد کند که می

عام کودکان مظلوم غزه را فراموش کـرد. انتشـار ایـن مجموعـه بـا حمایـت        قتل
و بـاراك اوبامـا و هـیالري کلینتـون در     وزارت خارجه دولت امریکا همراه بـود  

 ؛مطوع تمجید و تقـدیر کردنـد  الاز نایف به صورت رسمی ضیافتی در کاخ سفید 
عام کودکان مظلوم فلسـطینی و داسـتان    سازي قتل اما اینها بخشی از داستان عادي

تر را باید در نقـش حکـام عربـی بـه ویـژه آل        ست؛ واقعه مهما پایان آنها رنج بی
گفتنـد؛ امـا    د که به اقتضاي افکار عمومی مسلمانان، خـوب سـخن مـی   سعود دی
  داشتند.  یمخرب بسیار عملکرد

  
  طرح ملک عبداهللا 

یعنی دو دهه پس از طرح ملک  2007پادشاه سابق عربستان در سال  ،امیر عبداهللا
طرحی را براي سازش عربی اسرائیلی ارائـه داد کـه بـا طـرح فهـد تفـاوت        ،فهد

بازگشت آوارگـان هـم بـه     بارهتر بود و در  فقط لحن آن نرم یعنی ،اصولی نداشت
اشاره داشت. انعطـافی کـه   به پرداخت غرامت جاي برخورداري از حق بازگشت 
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در این بند وجود داشت، این بود که مشکل پناهندگان باید با توافق اسرائیل حـل  
ورت داشـته  سازمان ملل ضـر  194نامه  رعایت همه مواد قطعاین که شود، بدون 

حـل   باشد. در نشست بیروت که طرح عبداهللا در آن پذیرفته شد، براي تعیـین راه 
و قرار شد ایـن مسـئله براسـاس    کردند مشکل پناهندگان بسیار سختگیرانه عمل 

نامه  سازمان ملل حل شود؛ به این معنا که اجراي همه مواد این قطع 194نامه  قطع
اعراب و اسرائیل مورد توجه  میان  تحوالتضروري و الزم باشد. در طرح عبداهللا

گفت کشورهاي منطقه خواهند توانست در صلح و صفا  قرار گرفت. طرح فهد می
هاي  نامه اما طرح عبداهللا به صراحت از پایان نزاع با اسرائیل و توافق ؛زندگی کنند

  گفت.  صلح و برقراري روابط طبیعی با آن در چارچوب یک صلح کلی سخن می
  
  ارسازي روابط آشک
آویو و ریـاض توافـق    میان تل ،سازي روابط یک استراتژي بود که بر سر آن پنهان

یک دهه قبل از تأسیس رسـمی رژیـم صهیونیسـتی    کم  دستشده بود. این آموزه 
میان مقامات ارشد وقت انگلیس و امریکا ـ چرچیل و روزولت ـ مورد توجه بود   

شـاید بـه دلیـل     ،یانی حکومت ملک فیصـل هاي پا شد. در سال و بر آن تأکید می
ــی   ــاطره تحــریم نفت ــراي زدودن خ ــالش او ب ــم   1971ت ــرب و رژی ــن غ از ذه

صهیونیستی، این روابط کنـار رفـتن رسـمی عربسـتان بـه عنـوان مـدافع حقـوق         
ها، ایـن رابطـه علنـی بـه      ها علنی گردید. هر چند به دلیل ترس سعودي فلسطینی

  . ختم نشده است اعالمی مقامات دو رژیمتبادل سفیر و دیدارهاي رسمی و 
هـا و رژیـم صهیونیسـتی کـه      وگوهاي مستقیم بین فلسطینی پس از آغاز گفت
ل سعود براي اولین بار و به آهاي اسلو و مادرید روي داد، رژیم  متعاقب کنفرانس

در ایـن   .وگوهـا اعـزام کـرد    طور رسمی نمایندگانی را براي شرکت در این گفت
ست با مسئول دستگاه امنیتی عربستان، بنـدربن سـلطان بـود کـه در     ها، ریا هیئت

حاشیه مذاکرات چندجانبه، جداگانه هم بـا مقامـات ارشـد اسـرائیلی مالقـات و      
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  شد.  بیش منتشر میو کرد و خبر آن هم کم  مذاکره می
 ،روزه، بندربن سلطان به مالقات ایهـود اولمـرت   33بعدها و در جریان جنگ 

در همـین زمـان در   » ایـالف «اسرائیل رفت و سایت سـعودي  وزیر وقت  نخست
مطبوعات عربی سابقه نداشت، بـا یـک افسـر بلندپایـه اسـرائیلی      میان اقدامی که 
آن دیدار و مصاحبه را گام مهمی  ،اي گران منطقه در آن زمان، تحلیل .مصاحبه کرد

  در برقراري روابط دیپلماتیک ارزیابی کردند. 
فرمانده  ،ک مقام ارشد سعودي با سرلشکر موشه یعلونمالقات ترکی فیصل، ی

 .اي شـد  کل سابق ستاد ارتش اسـرائیل در حاشـیه کنفـرانس مـونیخ هـم رسـانه      
که پس کردند فاش و  دانستند »خیلی دوستانه«مطبوعات اسرائیلی این مالقات را 

آویو یک هیئت بلندپایه دیپلماتیک را راهی ریاض کـرده اسـت. ترکـی     تل ،از آن
در مؤسسه یهودي سیاست خاور نزدیـک واشـنگتن    1395سال خرداد در یصل ف

مشاور سابق بنیامین نتانیاهو مالقات کرد. در  ،»یعقوب عمیدور«حضور یافت و با 
 ،بـا وجـود اتحادیـه جدیـد عـرب      ،در حال حاضـر «عمیدور گفت:  ،این مالقات

ینـه امنیـت و   توان به توافقات مهمـی در زم  هاي جدیدي وجود دارد و می فرصت
حدود یک سال پیش از این، یکی از مقامات اسرائیلی فاش کرد که ». انرژي رسید

نفر از افسـران سـعودي در    500 حدود به 2015ارتش رژیم صهیونیستی در سال 
بندر حیفا آموزش نظامی داده است. این گزارش کمـی بعـد بـه    » بولوینوم«پایگاه 

هاي امنیت دانشگاه  ي مرکز پژوهشاز سو 1394رسمی در اواسط اسفند صورت 
وزیـر   مشاورین امنیتی نخسـت که این مرکز گفت همچنین آویو نیز منتشر شد.  تل

قراردادهـاي مهمـی را بـا مقامـات امنیتـی عربسـتان در زمینـه آمـوزش          ،اسرائیل
  اند.  هاي فناوري پیشرفته امضا کرده نیروهاي ویژه و تجهیز به سامانه

اسرائیلی از توافق دو رژیم براي برقراري روابط رسمی هاي  رسانه ،پس از این
در کـه  و نوشتند  ندهاي دو طرف خبر داد ها در پایتخت خانه اندازي سفارت و راه

 ،»وحـام العنـزي  «عالوه بر این، ها بیش از اسرائیل است.  عجله سعودي ،این میان
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انـور  « احتمـاالً سرلشـکر   :نگار سرشناس سعودي در توئیت خود نوشـت  روزنامه
  اولین سفیر عربستان در اسرائیل خواهد بود.  ،»عشقی

 گطی سه سال گذشته سه هیئت سعودي در رم، پـرا  ،»بلومبرگ«  بنا به نوشته
اند. همچنین گفته شده است که ژنرال انـور   و دهلی با هیئت اسرائیلی دیدار کرده

وزیر خارجـه   ،رئیس دفتر اویگدور لیبرمن ،»دوري گلد«عشقی به طور پیوسته با 
  رژیم صهیونیستی در تماس است. 

  
    دالیل آشکارسازي روابط

 ،مکتوم در نظر گرفته شده، ضرورتبنا به آشکارسازي روابطی که تا پیش از این 
وقتـی   ،مثـال براي . است مرتبط» ساز ضرورت«هاي  و پدیده» ها ضرورت«حتماً با 
د امریکـا روابـط رسـمی    انقالب مائوئیستی چین به پیروزي رسـی  ،1328در سال 

صـورت  این روابط بار دیگر بـه   ،1352با این کشور قطع کرد و در سال را خود 
دهند که میان پکـن و واشـنگتن در طـول     رسمی از سر گرفته شد. اسناد نشان می

اما هـر دو دولـت بـیش از اظهـار،      ؛وگو وجود داشت رابطه و گفت ،سال 25این 
  کردنـد. ایـن روابـط در دهـه     د مفید ارزیابی مـی انکار رابطه دوجانبه را براي خو

 ،از شکل غیررسمی و مکتوم به شکل رسمی و علنی درآمد و در این زمان 1350
  کردند. هر دو آشکارسازي روابط را داراي منفعت استراتژیک ارزیابی می

آشکارسازي روابط قطب کاپیتالیستی و لیبرالیستی باعث مسئله استراتژیکی که 
اتحـاد جمـاهیر   «وجـود دشـمن مشـترکی بـه نـام      شد، یال سانترال با قطب سوس

مـدیریت  بـا  فروپاشـی شـوروي را     ها برنامه امریکایی ،بود. در این دهه» شوروي
تـرین   و چین را مهـم  ندهنري کیسینجر در دستور کار قرار داد ،وزیر خارجه خود

از اعمـال   ها کـه  چینی ،در آن مقطع .نددآور کننده به حساب  عامل خارجی کمک
میـراث  «بنـدي بـه    فشار اتحاد جماهیر شوروي به شدت تحت فشار بودند و پاي

بـه ترجیـع بنـد تـذکرات مسـکو بـه پکـن تبـدیل شـده بـود،           » مائوتسه تونـگ 
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ترین راه در رفـع فشـارهاي دولـت شـوروي      آشکارسازي روابط با امریکا را مهم
ه طرح تعدیل اقتصادي دولت جدید چین ک ،کردند. شاید در آن مقطع ارزیابی می

کرد این رونـد   آغاز کرده بود، گمان نمی 1976و فرهنگی دوره مائو را از سپتامبر 
مدت سیاسـت خـارجی و امنیتـی چـین در سیاسـت خـارجی و        به هضم طوالنی

امنیتی امریکا منجر خواهد شد. روابط استراتژیکی که بین چـین و امریکـا حـول    
از بـین نرفـت و    1370پاشی عامل در سـال  یک محور سلبی به وجود آمد با فرو

بر دو و مان  ها، امریکا این روابط را توأ خالف تصور چینیزیرا  ؛استمرار پیدا کرد
  مبناي فروپاشی شوروي و کنترل چین طراحی و اجرا کرد. 

تالش رژیم عربستان در علنی کردن رابطه با رژیم صهیونیستی پیامی است که 
هاي ویژه اطالعاتی و عملیاتی اسـرائیل و غلبـه بـر     آل سعود براي دریافت کمک

هـیچ دولتـی بـه انـدازه دولـت       ،کند. از نظر ریاض گرایی پرداخت می موج اسالم
توانایی، تجربه و انگیزه مقابله با امواج انقالب ایران را ندارد. به  ،غاصب اسرائیل

رقـراري  عبارت دیگر، ریاض براي نجات از امواج انقالب اسـالمی، راهـی جـز ب   
در حـالی کـه در حـوزه     بینـد؛  نمی مناسبات راهبردي آشکار با رژیم صهیونیستی

ایران وجود ندارد. همگرایی عراق، سـوریه  براي خنثی کردن قدرت مهمی  ،عربی
و یمن با ایران هر گونه امکان برخورداري عربسـتان از حمایـت مـؤثر نظـامی و     

  از بین برده است. را اطالعاتی عربی 
هـاي مردمـی،    سازي جنبش سال تجربه خنثی 100کم  یونیستی دسترژیم صه

 ،هاي کالسیک را دارد و به طور خاص هاي انقالبی مبارز و جنگ با ارتش سازمان
. به گراي لبنانی و فلسطینی درگیر بوده است هاي اسالم گذشته با گروه  دهه 4طی 

» مقابلـه مـؤثر  «ا امکان زیادي باندازه سامان نظامی و اطالعاتی آن تا  همین دلیل،
تنها دولتی اسـت  در سطح منطقه رژیم صهیونیستی  ،کند. از سوي دیگر تطبیق می
شـرایط   . در واقـع، آماده کرده اسـت  هاي خود هاي خود را براي ریسک که هزینه

اهللا،  روحی ـ روانی حاکم بر اسرائیل پس از شکست در چندین جنگ علیه حزب 
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هاي نظامی مرتبط با آنها این امکان را در اختیار  حماس و جهاد اسالمی و سازمان
دهد که در درگیـري بـا جریـان انقـالب اسـالمی، از حمایـت        ها قرار می سعودي
  جانبه اسرائیل برخوردار باشد.  همه

در رژیم صهیونیستی هم این نگاه وجود دارد که بـراي غلبـه بـر     ،از آن طرف
اند بـه   سوریه و غزه به محاصره درآوردهگرایی که او را در لبنان،  هاي اسالم گروه
دارد که هم توانایی نسبی و هم انگیزه کافی نیاز » پذیر پیمان عرب ریسک هم«یک 

آل «داشته باشد که این هم بـه  را گرایی شیعی و سنی  براي مقابله با جریان اسالم
هـاي   رئیس مرکـز پـژوهش   ،»عاموس یادلین« ،شود. بر این اساس ختم می» سعود
بـه ایـن   هـاي خـود را    نتـایج بررسـی   ،یت ملی اسرائیل حدود یک سال پـیش امن

اي باید گسترش روابط با عربستان، مصر  در صدر هر توصیه«منتشر کرد: صورت 
نوشـت:   1395 شـهریور  8روز دوشنبه نیز روزنامه نیویورك تایمز  .»و اردن باشد

ه بـه تـدریج بـه یـک     بلک ،روابط عربستان و اسرائیل نه تنها در حال بهبود است«
اعتمـادي بـه    بـی  ،ترین وجه اشتراك آن شود که مهم تبدیل می» پیمانی آشکار هم«

امنیتی   ـ  در مقایسه با رژیم اسرائیل چه در سطح سیاسینیز عربستان ». است» ایران
هر گونه بنابراین و چه در بعضی سطوح دیگر از توانایی کمتري برخوردار است. 

ه سـیطره اسـرائیل بـر سیاسـت، حکومـت، اقتصـاد و امنیـت        پیمانی این دو ب هم
  شود.  هاي عربی منجر می عربستان و سایر دولت
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