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چکیده 
مسأله روابط اعراب و رژیم صهیونیستی را باید یکی از چالشهای مهم سیاسی و امنیتی در جهان اسالم
دانست .گذشته از تعهدات اعراب به آرمانهای قدس بهمثابه نخستین قبلهگاه مسلمین ،این مسأله در طول
تاریخ اهمیتی ملیگرایانه داشته است .تا پیش از جریانات منتهی به بیداری اسالمی ،روابط میان اعراب و
رژیم صهیونیستی در بهترین حالت ،حول مسائلی همچون طرحهای صلح بوده است .در این میان ،عربستان
سعودی که بهنوعی ،خود را زمامدار جهان اهل سنت میداند ،درخصوص مسأله فلسطین همواره حمایتهای
ضمنی و تلویحی خود را نشان داد اما با ظهور محمد بنسلمان در مقام والیتعهدی و بسط روابط خارجی
بهویژه با آمریکا ،مسأله روابط با رژیم اشغالگر قدس بهصورت جدی مطرح گردید و حتی در ادامه ،با
تالشهای ترامپ کشورهایی همچون امارات و بحرین ،جزو نخستین کشورهای خلیج فارس بودند که در سال
 2020به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی مبادرت نمودند .در این مقاله تالش
نویسندگان حول پاسخی مستدل به این سؤال اصلی است که نقش عربستان سعودی بهویژه محمد بنسلمان
در نفوذ رژیم صهیونیستی در خلیج فارس و برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با اعراب این منطقه چیست؟
یافتههای مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و تئوری موازنه تهدید ،نشاندهنده سه هدف کالن
است .نخستین مسأله ،پوشش خأل حمایتهای ترامپ پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛
دوم ،اثبات شایستگی پادشاهی آینده سعودیها در ازای عادیسازی روابط با صهیونیستها و تحقق طرح
معامله قرن و سوم ،تغییر نگاهها و رویکردهای نخبگانابزاری و فکری نسل جدید رهبران عرب در قبال رژیم
صهیونیستی با تأکید بر زوال ناسیونالیسم عربی .پیامدهای امنیتی ،نظامی و حفاظتی این مسأله نیز در سه
سطح موردبررسی قرار خواهد گرفت.
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مقدمه 
خیزش های معاصر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را بایستی نقطه کانونی تحوالت
سیاسی و امنیتی جدید در جهان اسالم دانست .مجموعه تحرکات سیاسـی کـه کشـورهای
عرب غرب آسیا را از ابتدای سال  2010میالدی با چند حادثه مهم مواجه گردانیـد ،افـول
دیکتاتوریهای سابق ،احساس خطر فزاینده برای رژیمهای پادشاهی خلـیج فـارس ،تـالش
بـرای تحقــق آزادی و دموکراسـی و ...بــود (سـیفی.)625:1399 ،گذشــته از اینکـه چنـین
تحرکاتی را با عناوینی همچون «بیداری اسالمی »1یا «بهـارعربی «2خطـاب نمـاییم ،چنـد
رویداد ویژه ،مجموعه کشورهای عرب جهان اسالم را با تکانه هـای سیاسـی مهمـی مواجـه
کرد :نخست ،عدم به سرانجام رسیدن یا ناتمام مانـدن خواسـته هـای معترضـین بـه ویـژه در
کشورهایی مانند مصر و بحرین؛ دوم ،حضور آمریکا در منطقه به بهانه مبارزه با تروریسـم و
بنیادگرایی به ویژه تروریست های نوظهـوری همچـون داعـش و النصـره و درنهایـت ،ظهـور
اندیشه های نوین مبتنیبر تجدد و توسعه خواهی حاکم بر نظـام هـای سیاسـی در برخـی از
کشــورهــای عربــی بــهویــژه امــارات متحــده عربــی و عربســتان ســعودی Soleimani
) .)Souchelmaei; Aghamolaei and Alishahi, 2020: 37-38در ایـن میـان عربســتان
سعودی از یک سو به سبب داشتن منابع غنی نفت و ازسویی دیگـر ،بـه سـبب حضـور بقـا
متبرکه حضرت رسول اکرم(صلیاهللعلیهوآلهوسـلم) و چهار امام شیعیان(علـیهم السـالم) و خانـه کعبـه،
اهمیت اقتصادی ،ایدئولوژیکی و مذهبی خاصی برای عموم مسلمانان جهان دارد .این کشور
تا پیش از حضور محمد بن سلمان در کسوت ولیعهدی ،ساختاری عمـدتا محافظـه کارانـه،
پاتریمونیالیستی 3و مبتنیبر ائتالف با مرجعیت مذهبی وهـابیون داشـته اسـت؛ لـذا بقـای
سلطنت آل سعود با اتکا بر مشروعیت مذهبی خاندان آل شیخ ،نخستین و مهـمتـرین اصـل
سیاست و حکومت در این کشور بوده است (.)Riedel, 2019:71
با حضور بن سلمان در مقام والیتعهدی که خود شالوده شکنی مهمـی در رونـد انتقـال
قدرت سیاسی در این کشور به حساب میرفت ،برخی از سیاستهـای ایـن کشـور در ابعـاد
داخلی و خارجی با استحاله ای بعضا عمیق مواجه شد؛ مثال در بُعد داخلی مواردی همچـون
احیای نسبی حقوق زنان ،ظهور نخبگان ابزاریِ جدیدِ حامیِ تفکـرات غـرب ،کـاهش وسـیع
اختیارات خاندان آل شیخ ،تطورات عمیق در نظام آموزشی سعودی ها (تألیف و توزیع وسیع
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1. Islamic Awakening
2. Arab Spring
 .3حکومت پاتریمونیال ،قلمرو شخصی و خصوصی فرمانرواست و با توسعه دستگاه های نظامی و اداری ،اقتداار سدتتی
بهصورت نظام موروثی تکامل پیاا میکتا.
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کتب های جدید و حذف وسیع آموزه هـای وهـابی) ،آزادی فعالیـتهـای کابـارههـا و حتـی
مشروعیت قانونی خرید و فروش مشروبات الکلی (در برخی از شهرهای سـعودی) و  ...و در
بُعد خارجی ،تشدید تنش ها با جمهوری اسالمی ایران و جبهه مقاومت ،تعمیق همگرایی هـا
با کشورهای متحد و عرب منطقه همچون امارات ،بحرین و مصر و درنهایـت ،تـالش بـرای
ایجاد یک ائتالف راهبردی با رژیم صهیونیستی .چنین رویکردی ازسوی بن سلمان در قبال
صهیونیســتهــا درحــالی صــورت مـیپــذیرد کــه عنــاد و خصــومت میـان اعــراب و رژیـم
صهیونیستی ،یک مسأله نهادینه شده و تا حد زیادی مبتنیبر ناسیونالیسم عرب بوده اسـت.
در این رابطه ،از دید اعراب ،نخستین و اصلیترین عامل دشـمنی نهادینـه شـده دو جبهـه،
تحقیر اعراب و سیاست های سخت گیرانه و تجاوزکارانه اسراییل در قبال آنان اسـت کـه بـا
تداوم و گسترش سیاست هایی چون شـهر سـازی ،آواره سـازی ،محاصـره ،تـرور و حملـه
نظامی ،ضمن تضعیف اعراب ،بر قدرت خود میافزاید (هاتفی ،نامی و عزتی.)60:1397 ،
ازطرف ـی ،بخــش مهم ـی از رویکــرد سیاســت خــارجی و امنیت ـی رژی ـم صهیونیســتی
برآموزههای صهیونیسم ،استراتژی گسترش سرزمین و شـهر سـازی ،دسـتیابی بـه عمـق
استراتژیک ،فائق آمدن بر چالش ها و شکاف های درونی و درنهایت رسیدن بـه آرمـان رژیـم
صهیونیستی بزرگ استوار بوده است .اکنون و پس از گذشت  70سال از تشکیل این رژیـم
و سپرینمودن جنگ های متعدد به ویژه جنگ  33روزه ،دولـتمـردان رژیـم صهیونیسـتی
تصمیم به تغییر سیاست خارجی و امنیتـی بـرای دسـتیـابی بـه امنیـت پایدارگرفتـهانـد
(سهرابی و جنتی .)141:1394 ،یکی از رویکردهای توسعه امنیت پایدار برای صهیونیسـت،
بسط روابط سیاسی و نظامی با دشمنان جبهه مقاومـت بـهویـژه جمهـوری اسـالمی ایـران
میباشد .نکته مهـم در ایـن رابطـه ،تبیـین ایـن مسـأله اسـت کـه روابـط اعـراب و رژیـم
صهیونیستی کماکان بدبینی و سوءظن های بعضـا قـوی دارد؛ امـا توسـعه نفـوذ جمهـوری
اسالمی ایران به ویژه پس از اضمحالل نسبی داعش و تعمیق ائتالف شیعیان عراق ،سـوریه،
یمن ،پاکستان و حتی افغانستان ،دامنه تهدیدات امنیتی و بقای رژیم صهیونیستی را هرروز
تنگ تر نموده است .این مسأله برای اعراب خلـیج فـارس بـه ویـژه عربسـتان سـعودی نیـز
به خوبی قابل لمس است ،به همین سبب بسط مرجعیت شیعیان بـه ویـژه در پسـاداعش را
میتوان یکی از نقاط اشترا تمایل بن سلمان و صهیونیست ها بـرای برقـراری یـک رابطـه
دوسویه امنیتی ـ نظامی قلمداد کرد .این درحالی است که پیشـتر نیـز جمهـوری اسـالمی
ایران ازطریق حزب اهلل لبنان ،به توسعه نفوذ ایده های مقاومت به سایر جوامـع شـیعی هـم
چون یمن ،عراق و سـوریه مبـادرت نمـوده بـود (بـاقریدولـتآبـادی و بیگـی.)20:1399،
به همین سبب ،بن سلمان با حمایت متحدین خود همچون امارات متحده عربـی و بحـرین،
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سعی در عادیسازی چهره رژیم صهیونیستی در منطقـه و در ادامـه ،رسـمیشـدن روابـط
دیپلماتیک با این رژیم را دارند؛ بنابراین بایستی خاطرنشان کرد که حضـور و ادغـام رژیـم
صهیونیستی در درون سیستم غرب آسیا با حمایت آمریکـا و بـا کمـک متحـدین ،موجـب
تغییرات اساسی در موقعیت منطقه ای و نقش سنتی این کشور در سیستم میشود (قیمـی
بشنو و میرحسینی .)132:1399 ،نکته مهم دیگر در این رابطه ،دورشدن تهدیدات امنیتـی
و نظامی از مرزهای صهیونیست هاست .واقعیت ژئوپلیتیک رژیم صهیونیستی حکایت از این
مسأله دارد که رژیم صهیونیستی یکی از شکنندهترین موقعیت های ژئوپلیتیکی را در غـرب
آسیا دارد؛ به نحویکه تمام فرودگاه های رژیم صهیونیستی در فاصله زمانی بسـیار انـد 3
الی  5دقیقـه ای از پایگـاه هـای نظـامی سـوریه قـرار دارنـد (طیرانـی شـعرباف و درخشـه،
 .)7:1399صهیونیستها پیشتر در قبال چنین تهدیداتی به سیاستهای مبتنـیبـر تـرور و
حمالت نظامی و موشکی متوسل میشدند (منفرد و طباطبایی)618:1399 ،؛ امـا در ادامـه
و در راستای تکمیل هرچه بهتر دکترین امنیتی و دفاعی خود ،با حمایت های وسیع دونالـد
ترامپ ،به مسأله عادیسازی و ازسرگیری روابط دیپلماتیک با اعراب خلیج فـارس مبـادرت
نمودند .به نظر مـیرسـد بخـش مهمـی از اهـداف صهیونیسـت هـا از ایـن اقـدام ،نخسـت،
ناامن کردن مرزهای جنوبی جمهوری اسالمی ایران و دوم ،اسـتفاده از امکانـات و تجهـزات
ژئوپلیتیکی و استراتژیکی اعراب علیه ایران باشد.
با این مقدمه اجمالی ،مقاله کنونی جستاری اسـت از پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه نقـش
عربستان سعودی به ویژه محمد بن سلمان در نفـوذ رژیـم صهیونیسـتی در خلـیج فـارس و
برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با اعراب این منطقه چیست؟ و این مسأله ،چه بازخوردی
بر امنیت منطقه خواهد گذارد؟ پژوهش حاضر دو گروه هـدف را دنبـال مـیکنـد؛ ازحیـث
نظری ،دیدگاهی جامع را دنبال مینماید تا بتواند شناخت شفاف تری از نقش و تأثیر محمد
بن سلمان را در فرآیند عادیسازی حضور رژیم صهیونستی ،درمنطقه خاورمیانه ارائه نمایـد
و از حیث کاربردی و از آنجایی که رژیم صهیونیستی ،دشمن راهبردی جمهـوری اسـالمی
ایران است ،تقویت توان کارشناسی در این حوزه و کمک به تصمیم گیرندگان برای شناخت
چالش ها و اتخاذ سیاست های متقابل علیه رژیم صهیونسـتی را مـدنظر دارد .روش تحقیـق
مقاله کنونی نیز روش تحلیلی ـ توصیفی و شیوه گردآوری دادهها ،از نو منابع کتابخانـهای
و مجازی میباشد.

استیون کنسر در کتابی با عنوان «صف آرایی جدیـد در غـرب آسـیا :دوسـتان قـدیم و
اتحادهای جدید عربستان سعودی ،رژیم صهیونیستی ،ترکیه و ایران» ،ابتـدا ایـن مسـأله را
مطرح میکند که آیا ادامه استراتژی اتحاد با سعودیها بهنفع آمریکا است؟ نویسنده ضـمن
بااهمیت شمردن مسأله نفت و ژئوپلیتیک سعودی ها برای آمریکا ،معتقد است زمـان ایجـاد
یک ائتالف جدید در خاورمیانه فراهم شده است؛ لذا آمریکا درصدد است استراتژی نزدیکـی
و ائتالف سیاسی ـ امنیتی سعودیها و رژیم صهیونیستی را مهیا سازد.
علی آدمی و دیگران در مقاله ای تحت عنوان «رژیم صهیونیستی و عربسـتان سـعودی:
عصر جدیدی از همکاری دوجانبه» ،سعی داشته تا به این سؤال اصلی پاسخ دهند که رژیم
صهیونیستی و عربستان ،چقدر توانسته اند در موازنه سازی علیه ایران موفـق عمـل کننـد ؟
فرض نویسندگان بر این است که آنچه بیشتر از هر چیز دو دولـت مـذکور را در کنـار هـم
نگاه داشته است ،نگرانی از توافق هسته ای ایران و به دنبال آن ،قدرت و نفوذ شیعه ،کـاهش
حضور و نقش آمریکا در منطقه و بحران های ناشی از افراط گرایی و جنـگ داخلـی سـوریه
است؛ لکن با توجه به چالش های موجود از جانب بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ،به نظـر
نمیرسد نزدیک شدن این دو دولت ،گامی در راستای تحکیم اتحادی متوازن جهت انـزوا و
مقابله بـا ایـران باشـد .بـرخالف اشـتراکات موجـود و عوامـلِ سـبب سـاز در عـادیسـازی
بیش ازپیش مناسبات بین این دو ،میتوان براساس نظریه «موازنه ناقص» از رنـدال شـوولر،
بیان کرد که این دو کشور نتوانسته اند اتحادی قوی به ویژه علیـه ایـران ،بـه عنـوان دشـمن
مشتر خود تشکیل دهند.
رضا اختیاری امیری و دیگران در مقالهای با عنوان «ائتالف دوفـاکتو عبـری ــ عربـی و
امنیت ملی ج.ا.ایران» این سؤال اصلی را مطرح میکنند کـه زمینـه هـای ائـتالف دوفـاکتو
عبری ـ عربی چیست و این ائتالف ،چگونه امنیت ملی ایران را تهدید میکنـد؟ یافتـههـای
نویسندگان نشان میدهد عوامل گوناگونی در سطوح داخلـی ،منطقـه ای و بـین المللـی ،در
شکل گیری ائتالف نقش داشته اند که رابطه هم افزایی دارند و یکدیگر را تقویـت مـیکننـد.
همچنین یافتهها حاکی از این است که ائتالف عبری ـ عربی ازطریق تقویت ایرانهراسـی و
تغییر در بلو بندی منطقه ای ،تغییر موازنه قدرت و ساختار امنیتی منطقه ،تسری نـاامنی
و بحران زایی در ایران و نهایتا تشدید اختالفات فرقه ای ـ هـویتی بـا هـدف تحلیـل قـدرت
منطقهای ایران ،امنیت و منافع ملی این کشور را با تهدید مواجه ساخته است.
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سیگورد نوباور 1در کتابی با عنوان «خلیج فارس و رژیم صهیونیستی :مبارزات قـدیمی،
اتحادهای جدید» معتقد است یکی از مهمترین رویکردهای ترامپ برای انزوای ایران ،طـرح
ائتالف اعراب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی بوده است .در این طرح ،عربستان سعودی و
رژیم صهیونیستی به عنـوان سـتون هـای مشـتر معمـاری امنیتـی آمریکـا بـرای تحقـق
خاورمیانه بزرگ عمل میکنند .در ادامه این طرح ،برنامه موسوم به «فشار حداکثری» برای
نابودی اقتصاد ایران طرح ریزی شده و برنامه سوم ،بر حـل منازعـات رژیـم صهیونیسـتی و
فلسطین متمرکز بود .نویسنده ،طرح ترامپ را به سه دلیل اصـلی شسـکت خـورده ارزیـابی
نمود .نخست ،رقابتهای اعراب خلیج فارس با یکدیگر مانند تحریم قطـر؛ دوم چـالشهـای
جغرافیایی و ارضی میان امارات و عربستان و درنهایت ،بدبینی رژیم صهیونیستی به اعـراب
خلیج فارس.
نوآوری مقاله کنونی را میتوان از ابعاد و زوایای ذیل بررسی نمود:
نخست ،تجزیه و تحلیل جایگاه عربستان سعودی در نفوذ تدریجی رژیم صهیونیسـتی در
خلیج فارس (با تأکید بر دوره بن سلمان)؛ دوم ،تجزیه وتحلیل مهمترین عوامـل ازسـرگیری
روابط سیاسی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی؛ سوم ،تجزیه وتحلیل مهمترین اقدامات
بن سلمان در ازسرگیری روابط برخی از کشورهای عربـی بـا رژیـم صهیونیسـتی هـمچـون
امارات ،بحرین و عمان و چهارم ،تجزیهوتحلیل مهـمتـرین پیامـدهای امنیتـی ازسـرگیری
روابط سیاسی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی.

چارچوبتئوریک 
-1تئوریموازنهتهدید 2
برای تبیین راهبرد امنیتی کشورها در قالب اتحادها ،نظریه موازنه قوا که یکی از اصول
مهم نظریه ساختارگرای کنت والتز 3و همچنین واقع گرایی سنتی محسوب میشود ،اغلـب
توسط پژوهشگران روابط بین الملل به عنوان ابزار تجزیه وتحلیل مورداستفاده قرار میگیـرد.
البته اصل موازنه قوا ازطرف نظریه پردازان روابط بین الملل با انتقادهایی همراه بـوده اسـت.
مثال استفان والت 4بهعنوان یک نظریهپرداز واقعگرایی تدافعی ،با ارائه نظریه موازنه تهدیـد،
سعی در اصالح و افزایش کارایی نظریه موازنه قدرت دارد (.)Yan, 2019: 74
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استفان والت یکی از شناخته شده ترین اندیشمندان وابسته به رئالیسم تدافعی است کـه
برای بازگشایی گزاره های اصلی و محوری نظریه موازنه قـوا بسـیار کوشـید .محقـق نشـدن
فرضیه قوا علیه هژمون بالقوه آمریکا پس از جنگ سرد ،استفان والت را به جابهجایی نقطـه
تمرکز واقع گرایی از موازنه قدرت به موزانه تهدید سوق داد تـا ایـنگونـه بتوانـد گـره کـور
واقع گرایی را بگشاید .والت با نقد اصل موازنه قوا و با طرح نظریه موازنه تهدیـد ،بیـان کـرد
آنچه باعث حرکت کشورها به سمت توازن میشود ،میزان تهدیدی است که ادرا میکنند
(زمانی و نیـاکوئی .)99-100:1398 ،درواقـع ایـن مسـأله ،باعـث نخسـتین پرسـش والـت
میشود که چه موقع دولت ها ،اتحادها را شکل میدهند و چه عنصری انتخاب اتحادشـان را
تعیین میکند؟ آیا دولت ها تمایل دارند علیه قدرت های قوی یا تهدیدکننده ،با متحدشـدن
علیه آنها موازنه انجام دهند یا احتماال متحدشدن با قدرتمنـدترین یـا تهدیدکننـده تـرین
دولت ها ،راهبردی دنباله روی را انتخاب کنند؟ (نیاکوئی و ستوده .)121:1395 ،نکتـه مهـم
در این میان تبیین این مسأله است که طبق نظر والت ،کشورها بـهدنبـال ایجـاد ائـتالف و
اتحاد علیه هر کشوری نیستند؛ بلکه کشوری که قدرت آن باعـث بـه خطرانـداختن امنیـت
دیگر کشورها شود ،باعث میشود که دیگران نیز برای مقابله با این تهدیـد بـه سـوی ایجـاد
ائتالف سوق پیدا کنند (سیمبر ،پادروند و عزتی.)10:1396 ،
بهطورکلی میتوان اصول و مفاهیم اصلی نظریه موازنه تهدید را ازنظر والـت ایـنگونـه
دستهبندی کرد:
دولت ها درمقابل طرف هـایی متحـد مـیشـوند کـه منشـأ بیشـترین تهدیـد محسـوب
میشوند؛
تهدید ،صرفا به میزان قدرت دولت ها بستگی ندارد بلکه ادراکی است کـه دولـت هـا در
روابط خود ازتهدید دارنـد .بـهنظـر والـت ،زمـانی کـه تهدیـدی احسـاس شد،کشـورها یـا
میکوشند در مقابل آن توازن ایجاد کنند یا اینکه به کشور تهدیدکننده ،بپیوندند؛
هر اندازه تهدیدات خارجی شدیدتر باشد ،به همان اندازه ،انگیزه اتحاد بیشتر مـیشـود؛
این بدان معناست که شکلگیری سطوح اتحاد ،عمدتا با میزان ایجاد خطر تهدید مشتر ،
نسبت مستقیمی دارد؛
بهنظـر والـت ،تهدیـد از قـدرت کلـی ،مجـاورت جغرافیـایی ،قـدرت تهـاجمی و نیـات
تجاوزکارانه تشکیل میشود .قدرت کلی همان مجمو منـابع کشـور اسـت و کشـوری کـه
منابع بیشتری داشته باشد ،میتواند نسبت بـه کشـوری کـه منـابع کمتـری دارد ،موجـب
تهدید جدیتری شود .مجاورت جغرافیایی ازاین رو اهمیت دارد که کشورهای نزدیک ،اغلب
تهدیدکننده تر ازکشورهای دور هستند .قدرت تهاجمی ،توانـایی یـک دولـت بـرای تهدیـد
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حاکمیت یا تمامیـت سـرزمینی دولـت دیگـر بـا هزینـه ای قابـل قبـول اسـت و سـرانجام،
کشورهایی که تجاوز پیشینه تصور شوند ،احتمال بیشتری دارد موجب ایجاد تـوازن شـوند
تا دولت های دیگر .نیات تجاوزکارانه تمایل یک کشور خاص به واداشتن کشـوری دیگـر بـه
واکنش را مشخص میسازد (سیفی و پورحسن.)41-43:1397 ،
مقاله کنونی نیز با مبناقراردادن تئوری موازنه تهدید والت مساعی خـود را معطـوف بـه
تجزیه و تحلیل نقش عربستان سعودی بهویژه ولیعهد آن ،محمد بنسلمان در نفـوذ رژیـم
صهیونیستی در خلیج فارس و تبیین پیامدهای آن نموده است .بـه دیگـر سـخن ،بـه زعـم
بنسلمان و متحدین منطقهای و فرامنطقهای آن ،بحث تهدیـدات فزاینـده جبهـه مقاومـت
به ویژه در پساداعش ،به میزانی بودکه هم عربستان سعودی ـ به ویژه بن سلمان ـ و هم رژیم
اشغالگر قدس را به فکر ایجاد یک موزانه پایدار و راهبردی علیه تهدیـدات جبهـه مقاومـت
به ویژه جمهوری اسالمی ایران انـدازد .ایـن مسـأله پیامـدهای امنیتـی و نظـامی متعـددی
خواهد داشت که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
-2تاریخچهاجمالیروابطعربستانسعودیورژیمصهیونیستیدرسـهمقطـ 
زمانی 
برای چندین دهه ،عربستان سعودی ،مدافع حـق تشـکیل کشـور مسـتقل فلسـطین و
منتقد اشغال غزه ازسوی رژیم صهیونیستی بوده است .تعهد عربستان سـعودی نسـبت بـه
فلسطین ،خطوط ژئوپلیتیکی غرب آسیا را برای چند دهه تعریـف و مشـخص کـرد؛ امـا بـا
درنظرگرفتن توافق هستهای ایران و با وجود نابسـامانیهـای ناشـی از جنـگ سـوریه ،ایـن
خطوط سیاسی که دوباره درحال ترسیمشدن اسـت ،همراهـان ِ غیرمنتظـره ای را گـرد هـم
آورده است؛ «عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی! .بسیاری از کشورهای جهان ،بـا نـوعی
تعجب و تحسین ،روابطِ در حالِ تقویت بین رژیم صهیونیستی و مهم ترین کشورهای سنتی
عرب منطقه را دنبال مـیکننـد .نـه تنهـا روابـط آشـکار بـا مصـر و اردن کـه در آن رژیـم
صهیونیستی روابط دیپلماتیک رسمی را حفظ کرده ،بلکـه روابـط غیررسـمی بـا عربسـتان
سعودی و امارات .این تغییر بهنظر میرسد توسط سه عامل تغذیه میشود:
نخست ،به زعم رهبران برخی از کشورهای منطقه ،به ویژه اعراب خلیج فارس به رهبری
عربستان سعودی ،روند روبه رشد و تسریع قدرت شـیعیان در منطقـه ،تهدیـدات فزاینـده و
روزافزونی را برای آنان ایجاد نموده است؛ لذا این مسأله ،بسترساز یک نزا ِمذهبی ِتاریخی
بین اکثریت سنی و اقلیت شیعی در منطقه گردیده اسـت .ازطرفـی ،یکـی از اتهامـاتی کـه
همواره ازسوی سران مرتجع عرب خلیج فارس به ویژه سعودی ها به جمهوری اسـالمی وارد
آمده است ،تببین این موضو است که جمهوری اسالمی ایران همواره همـاهنگی و تـالش
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متمرکزی برای آزادسازیِ شیعیان در یمن ،بحرین ،عربستان سعودی و هـم چنـین دفـا از
شیعیان در عراق ،سوریه و لبنان را بهصورتهای مستقیم و غیرمستقیم انجام داده است.
عامل دوم که به نگرانی کشورهای سنی منطقه دامـن زده اسـت ،تهدیـد سـلفیگرایـی
افراطی به رهبری گروهک تروریستی ـ تکفیری داعش است؛ اما همان گونه که مـوج اخیـر
حمالت تروریستی نشان میدهد ،این گروه کماکان در بخش هایی از سوریه فعالیت داشـته
و در کشور عراق نیز بهصورت پراکنده دست به اقدامات تروریستی میزنند.
عامل سوم ناشی از این باور استکه آمریکا بـا هـدف کـاهش حضـور خـود در منطقـه،
متحدانش را در زمان نیازمندی به حال خود رها کرده است .چنانچه در عربستان سـعودی،
این محرومیت و ناامیدی ،ناشی از این حقیقت است که آن ها توافق بـین غـرب و ایـران بـه
رهبری ِ آمریکا را به عنوان تسلیمشدن از جانب آمریکا میانگارنـد؛ درنتیجـه ،ایـن حقیقـت
برای کشورهای سنی دگرگونکننده بودکـه همـواره آمریکـا را بـه عنـوان ابرقـدرتی کـه از
هرگونه تهدید به دور است ،مینگریستند (آدمی ،نظیفی نائینی و بیژن.)190:1397 ،
همچنین تاریخ روابط سیاسی عربستان و رژیم صهیونیستی را مـیتـوان بـه یـک بـازه
زمانی سه مقطعه تفکیک کرد .مقطع نخسـت ،از زمـان تأسـیس رژیـم صهیونیسـتی یعنـی
 1940تا دهه 1980؛ مقطـع دوم ،از دهـه  1980تـا سـال  2011و مقطـع سـوم ،از سـال
 2011تا به امروز.
مقط نخست :در مقطع نخست عربستان سعودی همواره تالش کرد که در عین اعـالم
مخالفت با صهیونیسم و طرح های آن برای تأسیس دولتی یهودی در فلسـطین ،از دخالـت
مستقیم در منطقه غرب آسیا بپرهیزد (بهرامیمقدم.)288:1397 ،
مقط دوم :در مقطع دوم که از اواخر دهه 1970میالدی آغاز گردید ،فصل دوم روابـط
سیاسی رقم خورد؛ به نحوی که سعودی ها قائل به حق حیات برای رژیم صهیونیستی شـده
و حتی به دنبال حلوفصل منازعه اعراب و رژیم صهیونیستی برآمد تا خود را به عنـوان یـک
قدرت برتر منطقه ای مطرح سازند و در این راستا نیز در سال 1981طرح صلح ملک فهد را
ارائه کردند ،در کنفرانس های مربوط به سازش در اسلو و مادرید شرکت جستند و همچنین
طرح صلح ملک عبداهلل را در سال  2002مطرح کردنـد .ایـن طـرح صـلح ،اقـدامی جهـت
به رسمیتشناختن رژیـم صهیونیسـتی در ازای خـروج کامـل از قلمـرو اشـغالی بودکـه بـا
استقبال رهبران رژیم صهیونیستی مواجه شد .مصالحه نسبی و روابط مخفی در دهـه هـای
 1990و  2000نی ـز ادامــه یافــت .در هم ـین ارتبــاط ،عربســتان در دســامبر  2001بــرای
نخستین بارتغییر عمده ای را در دستور کار سازمان کنفرانس اسالمی قـرارداد .ایـن تغییـر،
حذف دعوت به جهاد علیه رژیم صهیونیستی در بیانیه پایانی اجـالس سـران سـازمان بـود
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(امامزاده فرد .)129:1390 ،در همین دوره از دیدارهای مخفی میـان مقامـات عربسـتانی و
رژیم صهیونیستی ،گزارش های متعددی در رسانه ها منتشر شـد؛ امـا ،پـس از توافـق اسـلو
میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی و آغاز فراینـد سـازش ،عربسـتان و کشـورهای دیگـر
حاشیه خلیج فارس ،راه سازش علنی با رژیم صهیونیستی را درپیش گرفتند ،به گونه ای کـه
قطر و عمان ،اجازه تأسیس دفاتر تجاری این رژیـم را در کشـورهای خـود صـادر کردنـد و
ارتباطات امنیتی رژیم صهیونیستی و عربستان نیـز توسـعه پیـدا کـرد .در سـال  2002بـا
احیای طرح پیشین صلح ملک فهد توسط ملک عبداهلل که به «ابتکار صلح عربـی» معـروف
شد ،عربستان تلویحا اعالم کرد که حاضر است در ازای عقب نشینی از اراضی اشغالی ،عمـال
رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد .عالوه براین ،عربستان در سال  2001بـا پیوسـتن
به سازمان تجارت جهانی ،ممنوعیت واردات از رژیم صهیونیسـتی را رسـما لغـو کـرد .ایـن
موضو باعث افزایش تبادالت تجاری میان رژیم صهیونیسـتی و کشـورهای حاشـیه خلـیج
فارس ،به خصوص امارات متحده عربی و عربستان سعودی شد .روند موجود تا سـال 2011
یعنی زمان شرو اعتراضات در کشـورهای عربـی ادامـه داشـت و بـا افـزایش نفـوذ محـور
مقاومت ،مسأله عادیسازی روابط دو رژیم به سمت ایجاد یـک ائـتالف دوفـاکتو منطقـه ای
سوق یافت .البته ازطرفـی برخـی عوامـل نیـز ازجملـه موضـو ایـران و انقـالب اسـالمی،
مأیوسشدن رهبران جهان عرب نظیر عربستان از مقابله با رژیم صهیونیستی و شکستهای
مختلــف آنهــا ،مســائلی هــمچــون گــروههایاســالمی بــهخصــوص حــزباهلل ،حمــاس و
اخوان المسلمین ،تحوالت منطقه ای  ،2011فشارهای آمریکا بر سـعودیهـا در قبـال رژیـم
صهیونیستی و موارد دیگر ،سبب شده بودکه دوکشور به رغم نداشتن مناسـبات و تعـامالت
مستقیم و رسمی ،مواضع مشترکی را دنبال کنند (.)Abramson, 2019: 78-80
مقط سوم :سعودیها و صهیونیستها از سـال  2011مـیالدی گـامهـای جـدیتـری
جهت نزدیکی برداشتند که عمدتا متاثر از دو مسأله مهم هسته ایشـدن ایـران و تحـوالت
ژئوپلیتیک غرب آسیا پس از وقو بیداری اسالمی بود .درواقـع تحـوالت منطقـه ،منـافع و
تهدیدات مشترکی ایجاد کرد که نهایتا بسترهای همگرایی دوطرف را بیش ازگذشته فراهم
ساخت .در همین رابطه ،دیدار های غیررسمی در کنفرانس های بـین المللـی نظیـر اجـالس
مجمع جهانی اقتصاد ،اجالس امنیتی مونیخ و غیره ،فرصت های مناسـبی را بـرای مقامـات
رژیم صهیونیستی و سعودی مهیاکرد تا رسیدن به نوعی توافق را امکان پـذیر نمایـد .حتـی
نتانیاهو در دیدار رسمی خود از عمان در اکتبر  ،2011اعالم کرد تمایل دارد تا روابط رژیم
صهیونیستی با عربستان را از جنبه غیررسمی به روابط رسمی و عادی تبـدیل کنـد .آنچـه
مسلم است ،این موضو است که تغییر در مناسبات ریاض و تل آویو یـک رونـد تـدریجی و

جدول  .1تاریخ روابط سیاسی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در سه مقطع زمانی
ردیف
1
2
3

دوره زمانی

رویداد

از موجودیت رژیم

از دهه  80میالدی تا بیااری

صهیونیستی تا 1980

اسالمی

جتگهای اعراب و رژیم

مصالحه نسبی و روابط

صهیونیستی

پتهانی

شات خصومتها با
صهیونیستها

دوران تتشزدایی

پیامد
از  2011میالدی تا 2020
عادیسازی تاریجی روابط
شکلگیری نسل جایا روابط
مبتتیبر سازش و همگرایی

بهرغم فراز و فرودهای فراوانی که در تاریخ روابـط سـعودیهـا و صهیونیسـتهـا دیـده
میشود (از تشدید تنش ها تا عادیسازی روابط) ،میتوان به وجود چند نقطه اشترا آمیـز
میان دو رژیم اشاره نمود که این مسأله ،در عادیسازی تدریجی روابـط دو کشـور اهمیـت
زیادی دارد:
نخست ،رژیم صهیونیستی ،عربستان سعودی را هم چون خود با دنیای غرب بهویـژه بـا
آمریکا ،دارای پیوندهای عمیق و گسترده نظامی ،امنیتی ،اطالعـاتی و اقتصـادی مـیبینـد؛
دوم ،رژیم صهیونیستی ،عربستان سعودی را هـمچـون خـود ،موردتهدیـد دولـت هـای بـه
اصطالح «غیرمیانه رو» و تندرو میداند؛ سوم ،رژیم صهیونیستی همچون عربستان سعودی،
با طرح هایی که برای ایجاد تغییر و تحول در مرزهای جغرافیایی منطقـه غـرب آسـیا ارائـه
م ـیشــدند مخــالف بــود (امــامزادهفــرد 1390 ،و رســتمی و تــارا)171:1397 ،؛ چهــارم،
تهدیدانگاری ایرانِ هسته ای برای هر دو کشور و پنجم ،نفوذ ایدئولوژیکی و ائتالف قدرتمند
جبهه مقاومت در پساداعش علیـه هـر دو کشـور ( Forouzan; Alishahi, and Soleimani
.)Souchelmaei, 2019: 34

شههاوپیامدهایامنیتینفوذرژیمصهیونیستیدرخلیجفارسباتأکیدبرنقشمحوری ....
ری 

روبهرشدی را طی کرده و از یک همکاری غیربرنامهریزیشده و غیرعلنی ،به یـک همکـاری
فعاالنه و برنامه ریزیشده و آشکار تبدیل شده است؛ به گونه ای که دوکشور علنـا در مجـامع
مختلف از تغییر مناسبات و روابط خود صحبت به میان آورده و تالش کرده اند تـا ذهنیـت
افکار عمومی را نیز برای توسعه مناسـبات و همکـاری گسـترده ترآمـاده سـازند (اختیـاری
امیری ،رشیدی و سلطانیان.)103-104:1399 ،
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عربستانسعودی :
ساختار توزیع قدرت در عربستان براساس ساختار قـدرتی اسـت کـه ملـک عبـدالعزیز
ایجاد کرد و در میان پسران وی منتقل میگردد .چنـین سـاختاری اکنـون ازسـوی ملـک
سلمان پادشاه کنونی عربستان سعودی تغییر یافته و با اعمال مسیری متفـاوت ،بسـترهای
الزم برای والیتعهدی پسـرش محمـد بـنسـلمان فـراهم گردیـد .در ایـن راسـتا ،محمـد
بن سلمان از حدود چهار سال پیش با مجموعه اقداماتی طراحیشده ،محمد بن نـایف ،ولـی
عهد ملک سلمان را کنار زده و با برکناری دیگر مدعیان قدرت ،والیت عهدی را از آن خـود
نمود .ازسویی دیگر ،ملک سلمان نیز با اجرای برخی از سیاستهـا بـه رونـد والیـتعهـدی
پسرش شدت بیشتری بخشید .وی با صدور فرامینی دست به تغییرات اساسـی در سـاختار
سیاسی زد .دیگر اقدام ملک سلمان در این زمینه ،برکناری برادرش مقرن بـنعبـدالعزیز از
ولیعهدی و نایب رئیسی شورای وزیران و انتصاب محمد بننایف به ولیعهـدی و فرزنـدش
محمد بن سلمان به جانشینی ولیعهد بـود .اقـدام دیگـر ،انتقـال گـارد ملـی عربسـتان بـه
مرزهای جنوبی این کشور در راستای مقابله احتمالی با شورش های متعب بن عبـداهلل وزیـر
گارد ملی به همراه مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد برکنارشده بوده است .تغییرات پیدرپی ملک
سلمان درنهایت بسترساز هـدف اصـلی یعنـی تفـویض والیـت عهـدی بـه پسـرش محمـد
بن سلمان گردید .تغییر والیتعهدی در عربسـتان سـعودی و واگـذاری قـدرت بـه محمـد
بنسلمان با رضایت قابل توجه سران رژیم اشغالگر قدس همراه بوده اسـت .در ایـن راسـتا،
«اسرائیل کاتز »1وزیر حملونقل رژیم صهیونیستی پس از ولیعهدی محمـد بـن سـلمان از
کشورهای عربی خواست تا گام بیشتری برای مذاکره با رژیم صهیونیستی بردارند .وی هـم
چنین از سلمان بنعبدالعزیز شاه سعودی خواست تا کشورهای عرب حوزه خلیج فـارس را
برای برداشتن گامی واقعی در مسیر مذاکره با رژیم صهیونیستی رهبری کنـد .کـاتز گفـت:
«ما نیاز داریم تا همکاری امنیتی برای مهار ایران را به عربستان و کشـورهای عـرب حـوزه
خلیج فارس پیشنهاد دهیم .»2ازسویی دیگر ،همچنین برخی رسانههای صهیونیستی با ابراز
خشنودی از ولیعهدی بن سلمان ،آغاز بـه افشـای روابـط پشـت پـرده دو رژیـم کـرده و از
دیدارهای محرمانه او با مقامات رژیم صهیونیستی در خالل چهار سال اخیـر خبـر داده انـد.

88

1. Yisrael Katz
 .2در این رابطه رجوع کتیا به :ذوقزدگی صهیونیستها از ولیعهای محما بنسلمان ،اسدراییل روابدط قبلدی بدا او را
فاش کرد .روزنامه کیهان 2 ،تیر .1396

بن سلمان دیدارهایی با مقامات رژیم صهیونیستی داشته است و این مقامات با اسم مسـتعار
و رمزگونـه «پســر» ،بــنســلمان را خطـاب مـیکردنــد .هــمچنـین برخـی از ســران رژیـم
صهیونیستی معتقدند که محمد بن سلمان در بهرسمیتشناختن رژیم صهیونیستی سیاست
احتیاط را دنبال خواهد کرد؛ اما یقینا در ادامه رویکرد سیاسی سعودیها بهسـمت و سـوی
توسعه روابط با رژیم صهیونیستی پیش خواهد رفت تا جایی که ایجاد یـک جبهـه واحـد و
همسو با همکاری عربستان ـ رژیم صهیونیستی بـرای ازبـینبـردن دامنـه نفـوذ جمهـوری
اسالمی ایران در لبنان ،عراق ،سوریه و یمن را میتوان محتمل دانست (مسعودنیا ،فروزان و
عالیشاهی.)151-152:1395 ،
-2-2مهمتریندالیلواقداماتبنسلمانبراینفوذرژیمصهیونیستیدرخلیج
فارس :
-1-2-2پوششخألحمایت هایوسی ترامپپـ ازشکسـتدرانتخابـات
ریاستجمهوریآمریکا:بن سلمان در آغاز سمت والیـتعهـدی از حمایـتهـایِ بسـیار
جمهوریخواهان و شخص دونالد ترامپ برخوردار بود به همین سبب ،اقداماتی نظیر انعقـاد
قرارداد حیرت انگیز نظامی بـه مبلـ  500میلیـارد دالر و حمایـتهـای کـالن اقتصـادی و
تجاری از طرح های اقتصادی و تجاری ترامپ در آمریکا ،همواره روابط حسنه ای میان وی و
ترامپ ایجاد کرده بود .درواقع بن سلمان برای کسب حمایت های ترامپ از اقداماتش ،اجبارا
چنین باج های کالن اقتصـادی را بـه وی پرداخـت مـیکـرد .اقـداماتی نظیـر تـرور جمـال
خاشقجی ،اتهامات گسترده بن سلمان در دادگاه های بین المللی به سبب نقض آشکار حقوق
بین المللی ،اتهامات وسیع منطقه ای و بینالمللی به وی در جریان جنگ یمن ،چـالش هـای
عدیده بنسلمان در مسائلی همچون اعدام ،شکنجه و حقوق بـانوان در نظـام سـعودی کـه
همگی به نوعی با حمایت های ترامپ وتو گردیده بـود را مـیتـوان در ایـن راسـتا نـام بـرد
( .)wilson, 2019: 201-203بـنسـلمان کـه از پیـروزی ترامـپ در انتخابـات سـال 2020
به نوعی اطمینان داشت ،مساعی خود را به سمت وسوی ایفای نقش مستقیم و غیرمسـتقیم
برقراری مجدد روابط سیاسی اعراب خلیج فارس همچون امارات ،بحرین ،عمان و  ...با رژیم
صهیونیستی برده بود تا طرح معامله قرن ،به بهترین نحو مطمح نظر ترامپ و صهیونیست ها
رقم بخورد؛ اما شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و پیـروزی جـو بایـدن رقیـب
دموکرات ترامپ ،معادالت سیاسی بن سلمان را تا حد زیـادی بـرهم زد .ایـن مسـأله زمـانی
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روزنامه یدیعوت آحارونوت 1نیز به نقل از منابع اطالعـاتی خاطرنشـان سـاخت کـه محمـد
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رنگوبوی واقعتری به خود میگیرد که بایـدن در برخـی از سـخنرانیهـای پـیش و حـین
کارزار انتخابات ،مکررا سعودی ها باالخص محمد بن سـلمان را تهدیـد بـه بازخواسـت هـای
حقوقی و سیاسی نموده بود .بن سلمان نیز با تمسک به توسعه روابط با رژیـم صهیونیسـتی
سعی دارد از یکسو خأل حمایتهای کالن ترامپ را جبران و ازسوی دیگر ،راهحـل مـوثقی
برای جلوگیری از بازخواستهای وعدهشده بایدن (از سعودیها) پیدا کند ( Gearan, 2020:
 .)1-2درواقع بهنظر میرسد بنسلمان با این سیاست سعی در تحقق دو مسأله کالن دارد :
نخست ،پوشش خأل حمایت های ترامـپ بـه ویـژه در زمینـه هـای امنیتـی و سیاسـی و
جایگزینی آن ازطریق جلب رضایت و حمایت صهیونیستها و دوم ،با توجه به روابط حسنه
صهیونیستها با جو بایـدن (رئـیسجمهـور جدیـد آمریکـا) ،بـنسـلمان سـعی در واسـطه
قراردادن صهیونیستها برای توسعه روابط بایدن و سعودیها دارد.
یسازی
-2-2-2اثباتشایستگیبرایپادشاهیآیندهسعودیهادرازایعاد 
روابطباصهیونیستهاوتحققطرحمعاملهقرن:1معامله قرن یا طـرح صـلح ترامـپ،
پیشنهاد صلح بین رژیم صهیونیستی و فلسطین بهمنظـور حـلوفصـل منازعـه فلسـطین -
رژیم صهیونیستی است که ازسوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شد .این طـرح
به ابتکار جرد کوشنر 2مشاور ارشد سابق ترامـپ تـدوین شـدهاسـت (.)Black, 2017: 410
طبق این طـرح ،رژیـم صهیونیسـتی در ازای دریافـت امتیازهـایی فراتـر از تعهـدات قبلـی
سازمان آزادیبخش فلسطین و قطعنامه های شورای امنیت و الحاق بخش هـایی از منـاطق
اشغال شده به خا خود ،با تشکیل دولت مستقل فلسطینی موافقت میکند .محمود عباس
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین و بسیاری از مقامات فلسطینی و کشـورهای دیگـر بـا
این طرح بهشدت مخالفت کرده اند (فرجـیراد و شـاملو.)255-256:1399 ،براسـاس ایـن
طرح ،بخش هایی دیگر از فلسطین شامل نیمی از کرانه باختری و بخشـی از بیـت المقـدس
شرقی که ازنظر جامعه جهانی به دولت فلسطین تعلق دارد ،به رژیـم صهیونیسـتی واگـذار
میشود و درعوض ،رژیم صهیونیستی با تشکیل کشور مسـتقل فلسـطینی در نیمـه دیگـر
کرانه باختری ،تمام نوار غزه و چندین محله از بیت المقدس شرقی موافقت میکند .براساس
این طرح ،شهر ابودیس بهجای بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین درنظرگرفته خواهـد
شد .همچنین طبق این طرح ،فلسطینیان باید از حق بازگشت به سرزمین خـود کـه طبـق
قطــعنامــه  194شــورای امنیـت بــه رســمیت شــناخت شــده صــرفنظــر کننــد .براســاس
گمانه زنیهایی که از متن معامله در رسانه های اسراییلی منتشر شده ،داشـتن ارتـش بـرای
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فلسطین جدید ممنو است (قاسمیان.)130:1398 ،بررسی دقیق و موشکافانه معامله قرن
یقینا از حوصله نوشتار کنـونی خـارج اسـت؛ امـا مسـأله مـوردنظر و حائزاهمیـت ،نقـش و
تأثیرگذاری بن سلمان در تحقق معامله قرن میباشد .هرچند تالش بن سلمان در این مسأله
را بایستی خوش خدمتی سیاسی وی به صهیونیستها و در ادامه ،اخذ نامه شایستگی بـرای
پادشاهی آینده عربستان سعودی ازسوی ترامپ دانست؛ اما واقعیت ایـن اسـت کـه اکنـون
دیگر ترامپ به مثابه چهار سال گذشته رئیس جمهور آمریکا و حامی قاطع بن سلمان نیسـت
و ازطرفی ،استراتژی های بن سلمان نیز در رابطه با تحقق معامله قـرن تـاکنون دسـتاوردی
نداشته است .به طورکلی ،استراتژی های بن سلمان در قبال تحقق هرچه بهتـر معاملـه قـرن
شامل چند مسأله ذیل میگردد:
نخست ،تغییـر دیپلماسـی «دسـته چـک» :پـس از صـرف هزینـههـای میلیـارد دالری
سعودی هـا از پاکسـتان تـا هنـد و از لبنـان تـا اردن و شـمال آفریقـا ،علنـا دسـتاوردهای
مطمح نظر سران سعودی درخصوص سیاست خارجی تأمین نگردید .این مسأله بـه ویـژه در
جریانات منتهی به بیداری اسالمی و حتی پس از آن ،منتهی به ازکناررفتن قدرت بسـیاری
از متحدین سعودی گردید .به همین سبب ،بن سـلمان در راسـتای تحقـق دو مسـأله یکـی
کاهش محسوس هزینه های سعودی در کشورهای عمدتا فقیر و ضـعیف منطقـه و دوم ،در
راستای جایگزین کردن یک متحد استراتژیک و قدرتمند همچون رژیم صهیونیستی به جای
ده ها کشور فقیر و ناکارآمد ،سعی در تغییر مواضع خود در قبال صهیونیست هـا برآمـد .بـه
همین سبب ،بن سلمان در راستای جلبنظر صهیونیستها بهشدت سعی در خوشخـدمتی
سیاسی برای آنان در تحقق معامله قرن میباشد (.)Blumenthal,2020:114-116
دوم ،پیشنهاد رشوه صد میلیارد دالری به محمود عباس :سـومین رویکـرد بـن سـلمان
درخصوص تحقق معامله قرن که البته شکست مواجه گردید ،پیشنهاد رشوه سـنگین صـد
میلیارد دالری به محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان فلسـطین بـوده اسـت کـه بـا
مخالفت صریح عباس و خشم گسترده فلسطینیان گردید (.)Abu Toameh, 2019:2-3
سوم ،نقش پررنگ محمد بن سلمان در وقو کودتـای اردن :پـس از آنکـه عبـداهلل دوم،
پادشاه اردن حاضر به مصالحه و معامله و ایفای نقشِ موردنظر بنسـلمان و صهیونیسـتهـا
(یعنی فراهم کردن شرایط حضور بسیاری از فلسطینیان در اردن به مثابه وطـن دوم پـس از
تحقق معامله قرن) نشد ،کمتر از چند ماه ،با یک کودتای سفید ازسوی حمـزه بـنحسـین
بزرگترین پسرش علیـه عبـداهلل دوم (بـرادرش) مواجـه شـد .در رابطـه بـا نقـش محمـد
بن سلمان و ارتباط این مسأله با معامله قـرن دو نکتـه اصـلی مطـرح اسـت؛ نخسـت ،عـدم
پذیرش عبداهلل دوم در حضور و ایفای نقش سـازنده در تحقـق معاملـه قـرن و دوم ،نقـش
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بن سلمان در این کودتا .درخصوص علت نکته نخست ،بایستی خاطرنشـان کـرد کـه علـت
عدم پذیرش عبداهلل دوم در ایفای نقش سازنده در معامله قرن ،به نگرانی هـای فزاینـده وی
درخصوص واکنش های کشورهای اسـالمی علیـه اردن بـوده اسـت؛ چراکـه پایـاندادن بـه
حمایت های تلویحی و تصریحی عبداهلل دوم از آرمـان هـای قـدس ،مسجداالقصـی و آزادی
فلسطینیان ،بهمعنای پایان کمک هـایی اسـت کـه کشـورهای غربـی بـه امـان مـیکردنـد.
درخصوص نقش بن سلمان در این رویداد میتوان به پایان تاریخ کارآمدی حکومت عبـداهلل
دوم برای سعودی ها اشاره داشت .درواقع ،عدم پذیرش عبداهلل دوم درخصوص ایفای نقـش
سازنده در معامله قرن ،به مثابه پایان تاریخ انقضای وی بـرای سـعودی هـا بـوده اسـت؛ لـذا
بن سلمان با همکاری سازمان موساد در اقدامی متهورانه ،سعی در تحقق کودتـا و واگـذاری
حکومت به شاهزاده حمزه که جوانی جاهطلب بهشمار میرود ،داشته است.1
-3-2-2تغییرنگاههاورویکردهاینخبگـانابـزاریوفکـرینسـلجدیـد
رهبرانعربدرقبالرژیمصهیونیستیباتأکیدبرزوالناسیونالیسمعربی :
در ابتدای دوران تنشزای میان اعراب و رژیم صهیونیستی ،جهان عـرب بـا اتکـا بـر دو
مسأله کالن به ظهور صهیونیستها در قالب یک کشور یهودی مینگریستند؛ نخست ،وجود
یک آرمان قدرتمند مبتنیبر ناسیونالیسم عرب و دوم ،وجود رهبران کاریزماتیکی همچـون
جمال عبدالناصر .وجود این دو عنصر کالن ،همواره بسترساز این مسأله گردید کـه اعـراب،
صهیونیست را به مثابه یک غاصب بزرگ که فلسـطین و قبلـه گـاه نخسـتین مسـلمین را از
چنگ آنان خارج کرده است ،میبینند به همین سبب ،بسیاری از رهبران و زعمـای جهـان
عرب همچون ناصر در مصر ،حافظ اسد در سوریه و حتی صـدام حسـین در عـراق و معمـر
قذافی در لیبی ،همواره بـا تأکیـد بـر ناسیونالیسـم عربـی در خصـومت شـدیدی بـا رژیـم
صهیونیستی قرار داشتند و در ادامه به جنگ های چندگانه بـا ایـن رژیـم مبـادرت نمودنـد
( .)Herzog and Gazit, 2005:253-256امـا چنـد مسـأله کـالن ،ناسیونالیسـم عـرب را بـا
استحاله هایی عمیق مواجه نموده و به نوعی ناسیونالیسم عرب ،جای خود را به مسأله بقای
حکومت و سلطنت رژیمهای محافظهکار عربی داد:
نخست ،شکست متوالی اعراب از رژیم صهیونیستی در جنگ های چندگانه؛ دوم ،انعقـاد
قرارداد کمپ دیوید و برقراری نوعی صلح اجباری با رژیم صهیونیسـتی؛ سـوم ،شـکنندگی
ائتالف میان اعراب و عدم یکپـارچگی مواضـع در قبـال رژیـم صهیونیسـتی (مـثال مواضـع
 .1در این رابطه رجوع کتیا به «هاف از کودتای اردن ،اجرای «معامله قرن» بود /نقش «محما بنسلمان» ،مشدرق نیدوز،
 18فروردین  ،1400قابل دسترسی در:
https://www.mehrnews.com/news/5183203
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سوریه ،عراق ،عربستان ،عمان و لیبی در مورد رژیم صهیونیستی) و چهارم ،افـول و انـزوای
پیدر پی رهبران و دشمنان عرب رژیم صهیونیستی مانند ناصر ،حافظ اسد ،صدام حسین و
قذافی (.)Coll, 2017: 316-318
در این میان محمد بن سلمان جایگاه مهمی در تسریع و تغییـر نگـاه هـا و رویکردهـای
نخبگان ابزاری و فکری نسل جدید رهبران عرب در قبال رژیم صهیونیسـتی داشـته اسـت.
اصول سیاستهای بنسلمان در این رابطه عبارتند از:
نخست ،چرخش پارادایمی غالب اعراب خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی از عنـاد و
خصومت با رژیم صهیونیستی به سمت ایران و جبهه مقاومت (به ویژه پس از هسته ایشـدن
ایران در دوران پساداعش) :در این رابطه عمده تالشهای بن سلمان القای این موضو بـوده
است که خطر نخست و اصلی اعـراب منطقـه ،جبهـه شـیعیان منطقـه بـه خصـوص ایـران
هستهای میباشد و رژیم صهیونیستی در عمل به سان گذشته ،تهدید اصلی اعراب نیست.
دوم ،تغییر نگاه های برخی از رهبران اعراب همچون بن سلمان و بن زاید (حـاکم دوبـی)
به توسعههای صورتگرفته در رژیم صهیونیستی و مبنـا قـراردادن ایـن کشـور بـهویـژه در
زمینه هایی چون تجهیزات نظـامی ،دموکراسـی ،آزادی و حتـی پیشـرفت هـای مـرتبط بـا
کشاورزی ،آب و پزشکی.
سوم ،بسط سیاست های غربمآبانه در عربستان سعودی ازسـوی بـن سـلمان و گـذار از
عربیسم سنتی به یک نظام سکوالر و توسعهیافته غربی با اقـداماتی هـمچـون آزادی زنـان،
منع حجاب آنان ،ایجاد شهرهای تفریحی ،فعالیت قانونی کازینوها و دیسـکوها در برخـی از
شهرهای عربستان ،تعمیق شکاف بنسلمان با بسیاری از علمای ارشـد وهـابی و Hope ( ...
.)and Scheck, 2020: 248-249
-3-2اقداماتبن سلماندرراستایاقناعاعرابخلیجفارسدربرقراریروابـط
مجددسیاسیبارژیمصهیونیستی :
-1-3-2نقشبن سلماندرصلحمیانبحرینورژیـمصهیونیسـتی:هرچنـد
بحرین به لحاظ وسعت ،ذیل کشورهای نقطه ای قرار می گیرد؛ امـا بـه لحـاظ ژئـوپلیتیکی از
اهمیت فزایندهای در خلیج فارس برخوردار است .این کشور در میان کشورهای عربی خلیج
فارس بیشترین اعتراضات را در خالل بیداری اسالمی متحمل شـد .ایـن مسـأله بـه لحـاظ
مشروعیت ،ضربات مهمی بر پیکر دولت آل خلیفه وارد آورد به همین سبب ،میزان تعامل و
همگرایی و ائتالف این کشور با عربستان سعودی پس از بیداری اسالمی به بیشترین میزان
خود رسید؛ چراکه سعودیها همواره با اعزام نیروهای نظامی بـه نـوعی از بقـای آلخلیفـه،
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حراست و حفاظت بهعمـل آوردهانـد ( .)Matthiesen, 2013:66-68هرچنـد سـوابق روابـط
پنهانی بحرین با صهیونیست ها همچون امارات از سال  1990مـیالدی و در عمـده مسـائل
فرهنگی ،ورزشی و سپس تجاری بوده است؛ اما یک مسأله مهم ،وجود طیف وسیع شیعیان
بحرین است که همواره مانع بزرگی بر سر رسمیت یافتن روابـط دیپلماتیـک میـان ایـن دو
کشور بوده است .عربستان که پس از اغتشاشات صورت گرفته در بحرین یکی از مهـمتـرین
متحدین آلخلیفه در سرکوب معترضین و شیعیان بحرینی بوده است ،در دوران بنسـلمان
نیز سهم مهمی در شکلگیری روابط مجدد بحرین و صهیونیست ها داشته است .ولـیعهـد
سعودی در این راستا از رویکردهای سلبی و نوعیِ تهدید بحرینـی هـا بهـره بـرد .بـه دیگـر
سخن ،بحرین زیر چتر حمایتی سعودی ها قرار دارد و بالتبع ،رژیم آلخلیفـه چـارهای جـز
پذیرش پیشنهاد بنسلمان در پذیرش روابط با صهیونیستها ندارند (Koelbl, 2020: 139-
)140؛ لذا بنسلمان بهجز تشریح فرصت های سهگانه (که در ذیل تببین خواهد گردید) بـه
تهدید سران آلخلیفه مبادرت نمود که چنانچه ائتالف آنان با بحرینی ها صورت نپذیرد ،دو
بحران کالن در آیندهای نزدیک گریبانگیر دولت آلخلیفه خواهد شد:
نخست ،تشدید حمایت های لجستیکی و نظـامی جمهـوری اسـالمی ایـران از شـیعیان
بحرین و حتمی شدن سقوط آلخلیفه و دوم ،عدم التزام سعودی ها به حمایت های مطلق از
آلخلیفه به سان گذشته (بهویژه در خالل اعتراضـات در بیـداری اسـالمی) ( Ben Smith,
 .)2020:7-8به طورکلی بن سلمان از برقراری روابط دیپلماتیک مجدد میان بحـرین و رژیـم
صهیونیستی سه هدف کالن را دنبال میکند:
نخســت ،تعــامالت نظــامی بــهویــژه در زمینــههــای اطالعــاتی ،جاسوســی و پهپــادی
صهیونیستها از پایگاههای بحرینی؛ دوم ،ایجاد توازن نظامی میان جبهـه مقاومـت (ایـران،
عراق ،یمن ،لبنـان ،سـوریه) و وهـابیون (عربسـتان سـعودی ،امـارات ،بحـرین) بـا حضـور
صهیونیست ها در جبهه آنان و سوم ،اعتمادسازی و دادن نوعی ضمانت اجرا به بحرینـی هـا
درقبال صهیونیستها و ایجاد یک شریک قدرتمند اقتصادی و امنیتی برای آنان.1
-2-3-2نقشبنسلماندرصلحمیانامـاراتورژیـمصهیونیسـتی:امـارات
متحده عربی نیز به تأسی از مصر و بعدها عربسـتان سـعودی ،همـواره خـود را متعهـد بـه
مسأله فلسطین و خصومت با صهیونیستها میدانست .این مسـأله در ابتـدای سـال 1971

 .1در این رابطه رجوع کتیا به:
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امارات با این رژیم ابراز داشت« :روابط میان امارات متحده و رژیم صهیونیستی در نیم قرن
اخیر همواره موجود بوده است .من شخصا به بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس سـفر
کردهام و با پادشاهان بحرین و امارات نیز دیدار داشتهام »2و سـوم ،بـهرغـم خصـومتهـای
اولیه و حتی جنگ های اعراب و رژیم صهیونیستی ،هیچگاه امارات در ائـتالف اعـراب علیـه
این رژیم شرکت نکرد (.)Ben Hubbard, 2020: 277-279
در دیداری که محمد بن سلمان و محمد بن زاید حاکم ابوظبی در فوریه سال  2019در
ریاض داشتند ،زمزمـه هـای مهمـی مبنـی بـر اقنـا امـارات ازسـوی بـن سـلمان مبنـی بـر
رسمیت یافتن روابط سیاسی میان امارات و رژیم صهیونیستی صورت پذیرفت .در این رابطه
بن سلمان چند استراتژی کالن را برای امارات از برقراری روابط با رژیم صهیونیستی مدنظر
داشت:
نخست ،گذشته از تبیین تهدیدات فزاینده جمهوری اسالمی ایران ،روابط رسمی امارات
و رژیم صهیونیستی ،بلندپروازیهای ترکیه را نیز تا حد زیـادی در منطقـه کنتـرل خواهـد

شههاوپیامدهایامنیتینفوذرژیمصهیونیستیدرخلیجفارسباتأکیدبرنقشمحوری ....
ری 

میالدی ،هنگامی که نخستین پادشاهی امارات ،شـیخ زایـد بـن سـلطان آلنهیـان از رژیـم
صهیونیستی بهمثابه یک دشمن بزرگ یاد کرده بود ،قابل اثبات اسـت ( Goldberg, 2008:
 .)197دولت امارات عربی متحده نیز به سان بحرین از یـک جغرافیـای ضـعیف امـا از یـک
ژئوپلتیک حساس و اقتصادی قدرتمند بهره می برد .خاندان آل نهیان نیـز از دیربـاز در یـک
ائتالف راهبردی با عربستان سعودی قرار داشته اند .جالب آنکه محمد بن زاید ،حاکم ابوظبی
در یک تعامل اساسی با محمد بنسلمان قراردارد و نهتنها همچون بنسلمان در تالش برای
ایجاد یک ائتالف راهبردی با رژیم صهیونیستی است ،بلکه مانند او در تالش برای سـاختن
یک امارات مدرن و خروج از ساختار سنتی و محافظه کارانه در این کشور است .بـنسـلمان
برای ایجاد ائتالف میان امارات و صهیونیست ها ،چالش هـای کمتـری در قیـاس بـا بحـرین
دارد .در این رابطه سه دلیل کالن را میتوان نام برد :
نخست ،بافت مذهبی و سیاسی امارات کامال در اختیار اهل سـنت و خانـدان پادشـاهی
است؛ دوم ،روابط پنهان و مخفیانه میان امارات و رژیـم صهیونیسـتی از حـداقل نـیم قـرن
پیش وجود داشته است کما اینکه افرایم هلیفی ،1رئیس سابق موساد ،در واکنش به توافـق

1. Efraim Halevy
 .2در این رابطه رجوع کتیا به:
Efraim Halevy, Iran, Palestine, and the Arab Spring: The View from Israel, Wilson
Center, accessable at:
www.wilsoncenter.org
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کرد؛ دوم ،حضور یک قدرت نظامی و امنیتی منطقه ای (به جـز ایـاالت متحـده) در منطقـه
استراتژیک تنگه هرمـز؛ سـوم ،خـروج از انـزوای سیاسـی پـس از مجموعـه سیاسـت هـای
شکست خورده امارات در جریانات منتهی به بیداری اسالمی و عدم موفقیت در تغییر رژیـم
به ویژه در عراق و سوریه و جنگ های یمن و لیبی و نیز تحریم قطر و چهـارم ،کـم اثرشـدن
تهدیدات مکرر ترامپ مبنی بر خروج از منطقه و عدم حمایت از امارات و عربستان بـه ویـژه
پــس از شکســت در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریکــا ( & Alishahi; Soleimani
.)Aghamolaei, 2020: 56-58
-3-3-2نقشبن سلماندرصلحمیانعمانورژیـمصهیونیسـتی:در میـان
اعراب خلیج فارس ،شاخصهای روابط خارجی عمان ،تفاوتهای محسوسی با سـایر اعـراب
این منطقه دارد .نخست اینکه عمان همچون بیشتر اعراب منطقه تابع محض سیاست هـای
ریاض نیست و دوم آنکه عمان در بیشتر تاریخ حیات سیاسـی خـود ،صـلح را بـه جنـگ و
خصومت ترجیح داده است .چنین استراتژی ازسوی عمان در قبال رژیم صهیونیسـتی نیـز
قابل ذکر است .عمان در هیچ یک از جنگ های میان اعـراب و رژیـم صهیونیسـتی شـرکت
نکرد و در ادامه هیچ گاه ارتباط خود را با کشور مصر به سبب انعقـاد قـرارداد کمـپ دیویـد
قطع نکرد .این کشور در سـال  2000مـیالدی و بـا آغـاز انتفاضـه دوم ،روابـط خـود را بـا
صهیونیست ها قطع نمود ولی در سال  2002از پروژه صلح ملک عبداهلل حمایت نمـود و در
ادامه به تدریج روابط اقتصادی خود را با رژیم صهیونیستی توسعه داد .در سال  2008روابط
میان دو کشور با فعالیت مجدد دفاتر تجاری از سرگرفته شد و با سفر نتانیاهو به مسـقط و
حضور بنعلوی در سرزمینهـای اشـغالی توسـعه یافتـه اسـت ( Ulrichsen and Cafiero,
 .)2020: 2-3بهطور کلی مهمترین دالیل روابط میان عمان و رژیم صهیونیستی که هیچگاه
به تنش و خصومت جدی منتهی نشده است ،عبارتند از :
نخست ،عمان همواره نقش میانجیگرایانه در بیشتر خصومت هـا و چـالش دولـت هـای
منطقه را برعهده داشته است؛ دوم ،ایفـای نقـش مهـم عمـان در انعقـاد قـرارداد مادریـد و
میزبانی چندین جلسه از این قرارداد؛ سوم ،حمایت عمان از پیمـان کمـپ دیویـد و عـدم
حضور این کشور در تحریم سراسری اعراب علیه رژیم صهیونیستی و چهارم ،عمـان اولـین
کشور حاشیه خلیج فارس بود که در سال  1996میزبان اسحاق رابین ،نخسـت وزیـر وقـت
رژیم صهیونیستی بود (.)Berger, 2020: 1-2
محمد بن سلمان با آگاهی از این مسائل به ویژه نقش مصلحانه عمان در منطقه ،ابتدا در
دوران سلطان قابوس ،پیشنهاد طرح برقراری روابط مجدد دیپلماتیک اعراب خلیج فارس را

-3پیامدهاینفوذرژیمصهیونیستیدرخلیجفارسباتأکیـدبـرنقـشمحمـد
بنسلمان :

-1-3زوالتدریجیآرمانقدسدرمیاناعراب:از نخسـتین پیامـدهای نفـوذ و
حضور رژیم صهیونیستی در خلیج فارس را باید زوال تدریجی و فراموشی آرمان های قـدس
شریف دانست .مسألهای که برای دهه ها عامل تنش ،تهدید و جنگ میان اعراب و این رژیم
به شمار مـیرفـت .درواقـع بـا ایـن اقـدام ،رژیـم صهیونیسـتی بخـش مهمـی از تهدیـدات
ایدئولوژیکی و امنیتی را بهتدریج در میان اعراب خلیج فارس از میان خواهد برد .

شههاوپیامدهایامنیتینفوذرژیمصهیونیستیدرخلیجفارسباتأکیدبرنقشمحوری ....
ری 

به رژیم صهیونیستی داده بود .مهمترین اهداف بن سلمان از ترغیب عمان به برقراری روابط
مجدد دیپلماتیک عمان و رژیم صهیونیستی عبارتند از:
نخست ،به دلیل نیاز عمان به کمک مالی همسایگان عربی بهویـژه عربسـتان سـعودی و
امارات tمسقط ناچارا بایستی تن به این مصالحه و سازش دهـد؛ چراکـه بـن سـلمان بخـش
مهمی از اعطای کمکهای هنگفت اقتصادی ریاض به مسقط را مشروط به این مهـم کـرده
بود ()Wilson, 2021: 203-204؛ دوم ،ازآنجاکه تنگه استراتژیک هرمز برای اقتصاد و انرژی
جهان بسیار حائز اهمیت می باشد ،ورود عمان به ائتالف عربی ـ عبری بـرای سـعودی هـا و
آمریکایی ها بسیار اهمیتدارد و سوم ،در میان اعراب خلیج فارس ،عمان تنها کشوری اسـت
که پس از انقالب اسالمی و حتی پیش از آن هیچگاه روابط خصـومت آمیـزی بـا جمهـوری
اسالمی ایران نداشته است و همواره سعی در برقراری روابط دیپلماتیک مبتنـی بـر احتـرام
متقابل و مصالحه جویانه داشته است؛ لـذا بـا پیوسـتن عمـان بـه ائـتالف عربـی ــ عبـری،
جمهوری اسـالمی ایـران یکـی دیگـر کشـورهای عربـی خلـیج فـارس را در جبهـه رژیـم
صهیونیستی ـ سعودی خواهد دید.

یشدنبیش ازپیشخاورمیانه:حضور رژیـم صهیونیسـتی در خلـیج
-2-3دوقطب 
فارس یقینا تنش های امنیتی و نظامی را میان جبهه عبری ـ عربی و جبهه مقاومت منطقه
به بیشترین میزان خود خواهد رساند؛ جمهوری اسالمی ایران ،انصاراهلل یمن ،عراق ،سـوریه
و حزب اهلل لبنان در مقابل محور عربستان سـعودی ،رژیـم صهیونیسـتی ،امـارات ،عمـان و
بحرین .بازخورد این مسأله در سه موضـو مهـم تشـدید فعالیـتهـای جاسوسـی ،تعمیـق
شکاف ها میان جبهه عبری ـ عبری و جبهه مقاومت شـیعیان و دوم توسـعه میلیتـاریزم در
خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت .درواقع غرب با یک برنامه تبلیغـاتی گسـترده پیرامـون
ایران هراسی و تروریسم ،بهدنبال تبدیل دالرهای نفتی در این منطقه بـه یـک انبـار بـزرگ
تسلیحاتی جهان است .ازاینرو در شرایطی که این کشورها در سال های آینده تسلیحات به
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مراتب بیشتری وارد خواهند کـرد ،ضـروری اسـت ایـران در راسـتای اقـدامات بازدارنـده و
حداکثرسازی توانمندی دفاعی خود ،به قدرت دفاعی توجه ویژه ای داشته باشد .چـه اینکـه
منطقی نیست در منطقه ای که بزرگترین بازار خرید تسلیحات جهان است ،مسئولین کشور
آنرا یک تهدید تلقی نکنند؛ بهویژه اینکه ایاالت متحده در راستای اسـتراتژی «عـدم حـل
بحران» بهدنبال توسعه بحران ها در محیط پیرامـونی ایـران اسـت .جـدول ذیـل بـه خـوبی
نشاندهنده روند میلیتاریزهشدن خلیج فارس تا سال  2019میالدی است.
جدول  .2میزان بودجه نظامی اعراب خلیج فارس (منبع)World News :
ردیف

کشور

بودجه نظامی (برحسب میلیون دالر)

1

عربستان سعودی

139.298.000.000

2

امارات

8.20۷.000.000

3

قطر

3.186.000.000

4

بحرین

10.149.000.000

5

کویت

1.360.000.000

6

عمان

830.000.000

-3-3نفوذبحرانناامنیبهتمامیکشورهایحاشیهخلیجفـارس :بـه تعبیـر
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نویسندگان ،به میزان نزدیک شدن رژیم صهیونیستی به مرزهای جمهوری اسالمی ایـران و
سایر متحدین آن در منطقه ،مرزهای تمـام کشـورهای منطقـه دسـتخـوش بحـران هـای
امنیتی خواهد شد .این مسأله زمانی رنگ وبوی واقع تری به خود میگیرد کـه پـس از تـرور
شهید سرلشگر قاسم سـلیمانی ،فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی،
جمهوری اسالمی ایران و تمامی شبهنظامیان وابسته به جریان مقاومـت از حـزباهلل لبنـان
گرفته تا شبه نظامیان یمن و عراق ،وعـده جبـران ایـن تـرور را بـه مسـئولین آمریکـایی و
متحدین آنرا در منطقه داده و در ادامه ،تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در منطقـه اعـم از
عربستان سعودی ،عراق ،امارات ،قطر ،عمان و بحرین را رصد نظامی و اطالعـاتی کـرده انـد
(عالیشاهی و فروزان .)172:1398 ،در کنار این مسأله ،قدرت موشکی انصـاراهلل یمـن (کـه
توسعه روزافزونی یافته تا حدی که قادر به هدف قـراردادن سـرزمین هـای اشـغالی از صـنعا
میباشد) ،ساختار و قوای فزاینده شبه نظامیان شیعی در عراق (همچـون کتائـب حـزب اهلل،
عصائب اهل حق ،شبکه شیبانی ،حزب اهلل عراق و ده ها گروه نظامی دیگر) ،به راحتی قادر به
ناامن کردن مرزهای عربستان سعودی میباشند .همچنین ،قدرت موشکی فزاینده حـزب اهلل
لبنان که توانایی شلیک  150هزار موشک پیشرفته به رژیـم صهیونیسـتی را دارد ،همگـی

جهگیری 
نتی 
این مقاله جستاری بود از بررسی و تجزیـه وتحلیـل نقـش عربسـتان سـعودی در نفـوذ
شتابدار رژیم صهیونیستی در خلیج فارس به ویژه در سال  2020میالدی .هرچنـد تـاریخ
روابط اعراب و رژیم صهیونیستی مملو از خصومت ها ،تنشها و جنگهای متوالی بـوده کـه
عمدتا اعراب بازنده آن بوده اند؛ لکن با وقو بیداری اسالمی در جهان اسـالم ،مسـأله بقـای
حکومت ،یکی از چالش برانگیزترین و اصلیترین دغدغـه هـای رهبـران محافظـه کـار عـرب
به ویژه شیوخ خلیج فارس شد .ازطرفی ،با حضور دونالـد ترامـپ در رأس قـدرت در ایـاالت
متحده ،حمایت های وسیع او از آرمان های صهیونیستی و نیاز روزافزون اعراب خلیج فـارس
به حمایت های آمریکا از آنان ،الجرم مسأله دوران تـنش زدایـی و برقـراری فصـل نـوینی از
روابط میان اعراب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی مطرح گردیـد .در تجزیـه وتحلیـل ایـن
ائتالف یا ازسرگیری این روابط ،براساس تئوری موازنه تهدیـد ،دفـع خطـر جبهـه مقاومـت
به ویژه در پسابیداری اسالمی ،نخستین و مهمترین هدف سعودی هـا و رژیـم صهیونیسـتی
است .ازطرفی ،به زعـم اعـراب خلـیج فـارس ،رژیـم صهیونیسـتی بـه سـبب برخـورداری از
تکنولوژی علمی و نظامی پیشرفته و نیز خصومت نهادینه شده با ایـران ،بهتـرین جـایگزین
آمریکا در غرب آسیا میباشد .نکته دیگر ،ثروت سرشار یهودی ها و اعراب خلیج فارس است
که میتواند به مثابه یک ابزار مهم و اثرگذار برای دوطرف تلقی گردد .علت دیگر را میتـوان
خروج اعراب و رژیم صهیونیستی از تهدیدات ژئـوپلیتیکی خطرنـاکی کـه همـواره آنـان را
تهدید میکرده است ،دانست؛ بنابراین ،مسأله بقای حکومت ها و دفـع خطـر و نفـوذ جبهـه
مقاومت منطقه را بایستی مهمترین مسأله ازسرگیری روابـط اعـراب و رژیـم صهیونیسـتی
دانست .درنهایت بایستی خاطرنشان کرد که پیامدهای این مسأله را میتوان در سـه گـروه
کالن زوال تدریجی آرمان قدس در میان اعراب ،دوقطبیشـدن بـیشازپـیش خاورمیانـه و
درنهایت ،نفوذ بحران ناامنی به تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس دانست.

شههاوپیامدهایامنیتینفوذرژیمصهیونیستیدرخلیجفارسباتأکیدبرنقشمحوری ....
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بیانگر این مسأله است که تهدید مرزهای جمهوری اسالمی ایران ،بهای سـنگینی را بـرای
عربستان سعودی ،رژیم صهیونیستی و دیگر متحدین منطقهای آن به همراه خواهد داشت .
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Abstracts

_____________________________________________________
Meanwhile, Saudi Arabia as is a kind of ruler of the Sunni world, has
always shown its tacit support for the Palestinian issue, but with the
emergence of Muhammad bin Salman as a Crown prince and the
expansion of foreign relations, especially with the United States, the
issue of relations was seriously discussed with Israel, and even with
Trump's efforts, countries such as the UAE and Bahrain were among the
first countries in the Persian Gulf to establish formal diplomatic relations
with Israel in 2020. In this study,the authors try to find an answer to this
question: What is the role of Saudi Arabia, especially Muhammad bin
Salman, in the syndrome of Israeli influence in the Persian Gulf and the
establishment of formal diplomatic relations with the Arabs of this
region? The Findings of article by using descriptive analytical method
and threat balance theory show four major goals and consequences of
security-military and defense. The first issue; Covering the vacuum of
Trump support after the defeat in the US presidential election is the
second; Proof of eligibility for the future kingdom of the Saudis in
exchange for normalizing relations with the Zionists and realizing the
deal of the century, Third; Changing the views and approaches of the
instrumental and intellectual elites of the new generation of Arab leaders
towards Israel with an emphasis on the decline of Arab nationalism. The
security, military and defense implications of this issue will also be
examined at four levels
Keywords Offensive Intelligence, Intelligence Superiority, Field
Awareness, Dominant Knowledge
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