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چکيده
وجه بارز تحوالت غرب آسیا ،پویایی و تحول در عین پیچیدگی ،ابهاا و آواوبزدگای نطقهاهای
است .طرح توافق آبراها ترانپ و روندهای بعادی آ ازجلهاه عاادیساازی رواباا اناارات باا ر یا
صهیونیستی ،این وضعیت را تشدید نلوده است .طرح توافق آبراها با بهرسلیت وطاختن حاکلیت ر ی

مقاله پژوهشی

صهیونیستی بر بیتاللهدس ،به این ر ی انکا نیدهد  ۳۰درصد از کراناه بااختری را باه خااد خاود
ضلیله کطد و ضلن وطاسایی نوجودیت حداقهی ،حق فهسقین برای ایجاد ارتش و دسترسی به دریاا را

تاریخ دریافت:

نحدود سازد .جغرافیای الگوی ئوپهیتیکی آنریکا ،ر ی صهیونیستی ،عربستا سعودی و انارات نتحاده

1400/08/23

عربی نیز بر پهطه ئوپهیتیکی نحور نهاونت نطقبق است .سیاستندارانی چو نحلد بانزایاد و نحلاد

تاریخ پذیرش:

بن سهلا نیز رهیافت خود را در قالب چطین الگویی ترسی نلوده و سودای آ دارند که جااهطهبایهاای

1400/12/15
صص69-92 :

نطقههای خود را در بستری از نظ انطیتی و سیاسی آیطده غرب آسیا تعریف کططد .این انر آثار و عواقاب
نتعددی برای نحور نهاونت به هلراه دارد .در این ارتباط ،پرسش اصهی نهاله حاضر این است که طارح
توافق آبراها چه تأثیرات و پیاندهای بر انطیت نطقههای نحور نهاونات دارد نهالاه حاضار توصایفی ا
تحهیهی بوده و اطالعات نوردنیاز ،به روش کتابخاناهای و نراجعاه باه نطااب ایطترنتای نعتبار گاردآوری
نیوود .یافتههای نهاله برنبطای تفسیر نوس از انطیت و روش توصیفی ا تحهیهی ،نشا نیدهد که آثاار
و عواقب انطیتی ا اطالعاتی چطین وضعیتی بر انطیت نطقههای ایرا و نحور نهاونت را نیتوا در قالب
تشدید نعادله انطیتی در خهیجفارس ،ائتالفسازی دریایی عهیه ایرا  ،افزایش نسابهه تسهیحاتی ،افازایش
جاسوسی از نحور نهاونت و درنهایت ،بره خورد نوازنه قوا در خهیجفارس نورد توجه قرار داد.
نطقههای؛ ر ی صهیونیستی؛ غرب آسیا.
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مقدمه و بیان مسئله
برخالف توافقنامههای سازش قبلی رژیم صهیونیستی با مصر و اردن ،توافقنامه آبراهاا شاام
کشورهای عربی میشود که با رژیم هممرز نیستند و هرگز با رژیم وارد درگیری و جنگ نشدهاند.
اعال عادیسازی روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی در بحبوحه طرح توافاق آبراهاا
دولت ترامپ ( 13آگوست  ،)2020معادالت سیاسی و امنیتی منطقاه رارآ آسایا را دساتخاوش
دگرگونی کرده است .صرفنظر از ابعاد نمادین رونمایی از توافق آبراها  1که با علنیسازی روابط
رژیم صهیونیستی با امارات متحده عربی و بحرین در اوت  2020آراز گردید و سپس بهترتیا
اکتبر و دسامبر  2020به مراکش و سودان تسری پیدا کرد ،آثار و عواقا

در

تحاوی یادشاده بار نظام

منطقهای آینده ررآ آسیا ریرقاب کتمان است .پس از موج نخست عاادیساازی رواباط رژیام باا
کشورهای عربای در ساایهاای ( 1979مصار) و ( 1994اردن) ،روناد اخیار نشاانگار آرااز دوران
جدیدی در نظم سیاسی ،امنیتی و اقتصادی منطقه ررآ آسیاست.
آمریکا در راستای واپایش کنشگری منطقهای ررآ آسیا و هدایت آن در مسیر نظم اقتصادی،
سیاسی و امنیتی مطلوآ و موردنظر تالش نموده است تا نوعی مشارکت جامع منطقهای در موضوع
راهبرد مهار ایران و توافق ابراها ایجاد کند .عادیسازی روابط باا رژیام صهیونیساتی نیاز در ایان
راستا در دستورکار قارار گرفتاه و ازطریاق آن باازیگران منطقاهای چاون اماارات متحاده عربای و
عربستان سعودی ،بر آن هستند تا ازطریق گسترش همکاری فراگیر با ت آویاو و نزدیا
محور رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در قال

شادن باه

پیشبرد طرح صلح اعاراآ و رژیام صهیونیساتی،

جایگاه مناسبی را برای خود در نظم نوین ررآ آسایا تعریان نمایناد .ایان موضاوع باا عنایات باه
سرعت باالی تحوالت منطقه و نقش کلیدی آن در شاک دهای باه رونادها و سااختار منطقاهای و
بینالمللی ،اهمیت راهبردی و کاربردی دارد.
در همین ارتباط ،مقاله حاضر بر آن است تا ضمن واکاوی تأثیرات و پیامدهای توافاق آبراهاا
بر امنیت منطقهای محور مقاومت ،چشمانداز آینده معادالت قدرت و امنیت در رارآ آسایا را نیاز
مورد بررسی قرار دهد .در این ارتباط ،پرسش اصلی این است که توافاق آبراهاا چاه تاأثیراتی بار

1. Abraham Accords
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امنیت منطقهای محور مقاومت داشته است؟ امنیت محور مقاومت باه جررافیاای خاصای محادود و
محصور نمیشود ازاینرو ،الز است مراد از امنیت محور مقاومت تبیاین گاردد .منظاور از امنیات
محور مقاومت در این پژوهش ،جررافیای ررآ آسیا است.

چارچوب نظری؛ تفسیر موسع از امنیت
در رهیافت سنتی به امنیت ،متناس

باا ناوع تهدیاد ،بار ابعااد نظاامی امنیات تأکیاد مایشاد و

دولت های ملای تنهاا مراجاع امنیات بودناد .باا فروپاشای شاوروی و ترییارات ایجادشاده در نظاا
بینالمل  ،جامعه جهانی با چالشهای امنیتی جدیدی مواجه شدند که باه لحااش شاکلی و مااهیتی،
متفاوتتر از تهدیدات دوران جنگ سرد بود .پیشبینیناپذیری تهدیدات و مبهمبودن مرجع آنها
همراه با گستردگی و تنوع تهدیدات در شرایط جدید ،منجر به بازتعرین مفهو امنیت شد .بر این
مبنا ،با توجه به تحوالت نظا بینالمل برای رویارویی با تهدیدات جدید ،تفسیری موسع 1از امنیت
ارائه گردید که نهتنها امنیت نظامی بلکه شام ابعاادی جدیاد مانناد امنیات اجتمااعی ،اقتصاادی و
زیستمحیطی میشد (طباطبایی و فتحی.)8-9 :1393 ،
یکی از مهمترین گاا هاا در مسایر تبیاین نظاری مطالعاات منطقاهای در بعاد امنیتای ،از ساوی
نظریهپردازان مکت

کپنهاگ 2برداشته شد .براساس مکت

نظریهپردازان مکت

کپنهاگ استدالی میکنند که در روابط بینالمل وقتی چیزی باهعناوان یا

تهدید وجودی مطرح شود ،به ی

کپنهااگ ،امنیات در ماورد بقاا اسات.

موضوع امنیتی تبدی میگردد .فارغ از به اشتراکگذاشتن این

درک نظامی سنتی از امنیت با نظریه پاردازان سانتی امنیات ،دساتگاه مفهاومی مکتا

کپنهااگ باا

ترکیبی از مفاهیم نئورئالیستی و ساختگرایی اجتماعی ،تعریفی بسیار متفاوت از امنیت را با تأکید
بر سه مفهو ِ بخشهای مختلن امنیات ،مجموعاه امنیتای منطقاهای و امنیتایساازی ارائاه مایدهاد
( .)Diskaya, 2013: 2امنیتایساازی ،باه خاارجسااختن یا

مساأله از حاوزه سیاسات عاادی و

واردسازی آن به قلمرو سیاست اضطراری از طریق بازنمایی آن بهمثابه تهدید وجودی اشااره دارد.
بخشها بر تقسیم امنیت به ابعاد نظامی ،سیاسی ،جامعهای ،اقتصادی و زیستمحیطی تأکید میکند.

1. Broad Interpretation
2. Copenhagen School
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مفهو مجموعه امنیت منطقهای نیز به اهمیت سطح منطقهای در تحلی امنیت اشاره دارد (زارعزاده
ابرقویی.)93 :1396 ،
بری بوزان 1چهره شااخ

مکتا

امنیتای کپنهااگ دو گاا اصالی در تحلیا مفهاو امنیات

برداشت؛ نخست توجه به سطح تحلی منطقهای بر پایه ماهیت رابطهای امنیت و درک آن بهعناوان
ی

پدیده به هم وابسته (و نه ی

موضوع جدا از هام) و دو  ،ترسایم طیان کااملی از الیاههاای

تحلی (داداندیش و کاوزهگار کاالجی .)77 :1389 ،مطاابق ایان تحلیا  ،کشاورها بایاد اهمیات و
جایگاه ویژهای را برای ابعاد منطقهای امنیت اختصاص دهند .بری بوزان معتقاد اسات کاه بررسای
مالحظات امنیتی کشورها در چارچوآ ملی یا در سطح بینالمللی نارسا است؛ چراکه دولاتهاا از
ی

سو در خأل بهسر نمیبرند و با محیط پیرامونی خود در تعام اند و ازسوی دیگر ،این منطق کاه

امنیت هری

از دولتها به امنیت همه مربوط است ،پس هیچ چیز را نمیتاوان بادون درک هماه

چیز ادراک کرد ،مطالعه امنیت را بهصورت امری ریرواقعبیناناه درمایآورد .بارای دساتیاابی باه
تحلیلی جامع و واقعبینانهتر از امنیت منطقهای ،بوزان به روابط مبتنیبار قادرت ،الگاوی دوساتی و
دشمنی دولتها را افزود .الگوی دوستی و دشمنی در رفتار منااطق و ناوع نگااه آنهاا باه دیگاران
نقش کلیدی ایفا میکند (دهشیری و همکاران.)56-57 :1396 ،
با عنایت به تالش های آمریکا برای ادرا رژیم صهیونیستی در مجموعاه امنیتای رارآ آسایا و
شمای آفریقا در قال

پروژههایی چون توافق آبراها و افزایش کنشگری رژیم در زیرسیساتمهاای

خلیجفارس ،شامات و شمای آفریقاا ،مایتاوان از چاارچوآ مکتا

کپنهااگ باهمنظاور واکااوی

تأثیرات و پیامدهای توافق آبراها بر امنیت منطقهای محور مقاومت بهره گرفت .جامعیت تحلی و
ارزیابی سطوح و ابعاد امنیت در گزارههای این تئوری ،کاستیها و نقائ

نگرش سانتی واقاعگارا

در مطالعات امنیتی را به میزان قاب مالحظهای تعدی میکند.

 -1بازیگران دخیل در طرح توافق آبراهام
دولت ترامپ باهمنظاور کااهش هزیناههاای راهبارد رارآ آسایایی خاود احالاه مسائولیت باه
دولتهای همسو را در دساتورکار داشات و در عما خاود باهعناوان موازناهگار از راه دور عما
1. Barry Buzan
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می کرد .بازیگران متعددی در توافق آبراها مؤثرند .از این منظر ،برای هری

از کشورهای منطقاه

نقش و جایگاه خاصی تعرین شده است .آمریکا با رهبری ترامپ ،رژیم صهیونیستی تحت زعامت
حزآ لیکود و سرکردگی بنیامین نتانیاهو ،امارات به رهبری محماد بانزایاد ،عربساتان باه رهباری
محمد بنسلمان و بحرین به رهبری حمد بنعیسی آیخلیفه ،بازیگران اصلی توافاق آبراهاا بودناد
که سنگ بنای این توافق را بنا نهادند .ذیالً به واکاوی نقش و جایگاه هر ی

از بازیگران دخی در

طرح توافق آبراها پرداخته میشود.
 -1-1آمریکا:
الگوی موردنظر دولت ترامپ در قال

طرح امارات بهعنوان الگوی جدید عادیسازی رواباط

در جهان عرآ سازماندهی شده بود .چنین الگویی مشتم بر ساه مرحلاه اصالی اسات؛ در درجاه
نخست ،تالش شد تا با اعطای برخی وعدهها ابوظبی به عادیساازی رواباط باا رژیام صهیونیساتی
ترری

گردد .وعده اصلی ،تحوی جنگندههای اف  ،35پهبادهای ریپر و جنگنده ئایای ا 18جای

گراولر (پیشرفتهترین پلتفر حماالت الکترونیکای) باه اماارات باود (ماازتی و همکااران.)2020 ،1
مقامات ابوظبی نیز جهت منحرفنمودن افکار عمومی جهاان عارآ اعاال کاردهاناد کاه در ازای
تعلیق طرحهای رژیم صهیونیستی برای ضمیمهکردن کرانه رربی ،مبادرت باه عاادیساازی رواباط
نمودهاند .در گا بعدی ،بهواسطه افزایش قدرت نفوذ و چانهزنی ،رویهسازی ،هنجارسازی و بساط
الگوی عادیسازی امارات به سراسر جهان عارآ در دساتورکار قارار گرفتاه و درنهایات ازطریاق
پمپااژ رساانهای و تبلیرااتی ،موفقیاتهاای اقتصاادی اماارات و مارتبطنماودن آن باا سیاساتهاای
سازشکارانه ،این شیخنشین بهعنوان ی

الگویی قاب تقلید به  19کشور فاقاد رواباط دیپلماتیا

با رژیم صهیونیستی توسعه مییابد .دونالد ترامپ در ایان خصاوص اظهاار داشاته «اکناون کاه یاخ
روابط در حای آآشدن است ،انتظار دار کشورهای عربای و مسالمان بیشاتری از اماارات متحاده
عربی پیروی کنند» (.)Wolf, 2020

1. Mazzetti et al
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 -2-1رژیم صهیونیستی:
از زمان تأسیس ،تالش برای عادیسازی روابط با دشمنان عربی یکی از دستورکارهای اصالی
کابینههای رژیم صهیونیستی بوده است؛ اما چنین تالشهایی عمادتاً باه اتحادهاای ماوقتی محادود
میشد .بهعنوان مثای ،این رژیم در دهه  1960برای کم
دستور کار در زمان نتانیاهو در قال

به عربستان به یمن تسلیحات فرستاد .این

ایده صلح بدون امتیاز وی ،سمت و سوی جدیدی پیادا کارد.

نتانیاهو گسترش قلمرو عادی ساازی رواباط باه کشاورهای عربای ریرهمساایه ازجملاه شابهجزیاره
عربستان را از ساایهاای پایش آرااز نماوده باود .دساتکام از ساای  2009وی در کناار گساترش
شهرکسازی ها ،بسط سرزمینی و تالش برای تضعین توان بازدارندگی مقاومت فلساطین ،راهبارد
برقراری روابط با کشورهای عربی بدون ح وفصا منازعاه رژیام صهیونیساتی ا اعاراآ را طارح
نمود .نتانیاهو از هر فرصتی برای گسترش همکاریهای پنهان ،نیمهپنهان و آشکار خود با رژیمهای
پادشاهی خلیجفارس بهره گرفته است (هالبفینگر و برگمن .)2020 ،1مالقات سای  2018نتانیاهو باا
سلطان قابوس ،پادشاه وقت عمان ،در کنار عادیسازی روابط با ابوظبی بهوضوح موفقیت نتانیااهو
در پیش برد خط دیپلماتی

جدید را برجسته نمود .از این طریق ،نتانیاهو ایاده «خاورمیاناه جدیاد»

شیمون پرز را به چالش کشید؛ چراکه تجربه روناد ساازش ثابات نماوده تساریع شناساایی مساتلز
اعطای امتیازات عمده نیست و صرفاً با به تأخیر انداختن الحاق کرانه باختری ،میتاوان کشاورهای
عربی را وادار به عادیسازی روابط کرد (ولن.)2020 ،2
دولت نفتالی بنت نیز بهدنبای ارتقای توافقنامه آبراها و گسترش آن اسات .بار هماین اسااس،
بنت در اولین ساخنرانی خاود در مجماع ساالیانه ملا پاس از اشااره باه توافاق ماذکور و موضاوع
عادیسازی روابط با امارات متحده عربی ،بحرین و مراکش اذعان کرد« :توافقاات بیشاتری در راه
است» .بهنظر میرسد دولت بنت معتقد است که دیگر کشورهای متمای به الحاق به توافق آبراها ،
در انتظار کس

نتایج ملموس و مثبت عادیسازی رژیم صهیونیستی با چهار پیشگا در ایان زمیناه

یعنی امارات ،بحرین ،سودان و مراکش هستند ازاینرو ،دولت بنت تالش دارد تا با بسط روابط باا
کشورهای پیشگا در روند عادیسازی ،بر بزرگنمایی نتایج مثبت این روند جهت تحریا

دیگار

1. Halbfinger and Bergman
2. Wolf
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کشورهای به عادیسازی متمرکز گردد .سفر یائیر الپید وزیر خارجه رژیم ،به بحرین اندکی پاس
از سخنرانی نخستوزیر رژیم در سازمان مل (کاسپیت )2021 ،1و همچناین سافر نفتاالی بنات باه
امارات در همین راستا قاب ارزیابی است.
 -3-1امارات متحده عربی:
برسازی تهدید ایران در ادراک مقامات امارات از زمان روی کارآمدن نس جدید رهبران این
کشور بهویژه خاندان بنزاید تشدید شد .در ایان میاان ،محماد بانزایاد ولیعهاد اباوظبی و حااکم
دوفاکتوی امارات ،در تالش برای تعرین نقشی جدید امارات در نظم نوین ررآ آسایا ،برقاراری
پیوند راهبردی با رژیم صهیونیستی را در دساتورکار قارار داده اسات .ایان برناماه شاام طیفای از
اولویتهای سیاسی ،امنیتی ،اطالعاتی ،فناوری ،اقتصادی و حتی فرهنگی میشود .بهعناوان نموناه،
برنامه متنوعسازی اقتصادی نیز امارات را نیازمند واردات فناوریهای حساس میکند .با عنایت باه
محدودیتهای ساختاری آمریکا در این زمینه ،محمد بنزاید به ت آویو ،بهعنوان مسیری جایگزین
برای دستیابی به فناوریهای پیشرفته مینگرد.
 -4-1عربستان سعودی:
محمد بنسلمان از  2017تاکنون مقا ولیعهدی را بهعهده دارد و باهطاور همزماان پساتهاای
کلیدی چون وزارت دفاع (از  2015تاکنون) ،رئیس شورای امور اقتصادی و توساعه ،نایا رئایس
شورای وزیران ،رئیس هیئت نظارت و مبارزه با فساد و ریاست شورای امنیت و امور سیاسای را در
اختیار دارد .درصورت به قدرترسیدن محمد بنسلمان ،فضای بیشتری برای آشکارساازی رواباط
ریاض و ت آویو و همگرایی دو طرف در مقابا محاور مقاومات باهوجاود مایآیاد (تولیاو الرا،2
 .)2020باید توجه داشت کاه بزرگتارین ماانع پایشِ روی آشکارساازی رواباط عربساتان باا رژیام
صهیونیستی ،مسأله فلسطین است و محماد بانسالمان بارای جلا

رضاایت جمعیات سانتگارای

عربستان و افکار عمومی جهان عربی ،بایستی بهانهای قاب اتکا داشته باشد.
بهنظر میرسد محمد بنسلمان به بهاناهای هامچاون عاادیساازی در ازای عقا نشاینی رژیام
صهیونیستی از الحاق کرانه باختری (بهانه محمد بنزاید) یا تأکید لفظی بر تشکی دولت فلساطینی
1. Caspit
2. Tulio Lara
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مستق استناد کند .در این راستا دیدار  22نوامبر  2020محمد بنسلمان با نتانیااهو و یوسای کاوهن
در شهر نئو  ،حام پیا های جدی درخصوص چشمانداز روابط ریاض و ت آویو بود .ترس سران
ریاض از تضعین احتمالی جایگاه عربستان در سیاست خاورمیانهای دولت جدید آمریکا (بایادن)،
رهیافت برقراری روابط رسمی با دشمن سابق (رژیام صهیونیساتی) را تشادید کارد .از ایان منظار،
اقدا اخیر بهمنزله عایقبندی روابط دو طرف در مقاب ترکشهای سیاسات نسابتاً متفااوت دولات
بایدن محسوآ میشود (فرزیگر .)2020 ،1این امر را میتوان در ادامه افزایش وزن محمد بنسلمان
در سلسلهمرات
ت آویو ی

قدرت پادشاهی و فشار وی به مل

سلمان برای پیشبرد و تسریع روند سازش باا

گا کلیدی دانست.

 -5-1مصر:
مصر قرار است در توافق آبراها  ،در قبای واگذاری بخشای از صاحرای ساینا باه فلساطینیهاا،
حاکمیت بر بخشی از صحرای نق

را بهدست آورد .مصار از نقاش آمریکاا در توساعه اقتصاادی،

تأمین تجهیزات نظامی و همکاری مشترک برای تقویت قابلیتهای دفاعی خود واقن اسات و در
نقطه مقاب نیز واشنگتن به جایگاه رهبری مصر در پیشبرد روند سازش عنایت دارد .قاهره سااالنه
 1/3میلیارد دالر کم

نظامی و  250میلیون دالر کم

اقتصادی از واشانگتن دریافات مایکناد.

براساس گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره ،مصر از سای  1979تاکنون  69میلیاارد دالر از آمریکاا
کم

دریافت کرده است (مسمار .)2021 ،2اهر اعمای فشار برای وادارکاردن قااهره باه پاذیرش

مفاد این توافق نیز در قال

خط لوله آسیا ا اروپا پیشبینی شده است .این خط لوله تهدیدی جدی

برای درآمد  5/8میلیارد دالری قاهره از مح عاوارض ترانزیات کشاتی در کاناای ساوئز باهشامار
میآید .در حای حاضر ،بخش اعظمی از نفت و ایانجی صادراتی خلیجفارس به اروپا و آمریکای
شمالی ازطریق کانای سوئز یا خط لوله «سومد» مصر (با ظرفیات پمپااژ روزاناه  2/5میلیاون بشاکه)
میگذرد .بنابر دالیلی ،ترافی

ترانزیتی این مسیر میتواند به خط لولاه اروپاا ا آسایا منتقا شاود.

مزیت نخست خط لوله ایپ

این است که دسترسی سریعتر و ارزانتر مصارفکننادگان آسایا باه

نفت تولیدی مدیترانه ،دریای سیاه و خلیجفارس را فراهم میکند .درواقاع ،ایان خاط لولاه داالنای
1. Ferziger
2. Musmar
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زمینی برای انتقای نفت و فرآوردههای نفتی از امارات و سایر بازارهای شرقی باهسامت باازارهاای
رربی و از شرق دور به دریای مدیترانه بهوجود میآورد .خط لوله مزباور باا پاالیشاگاههاای رژیام
صهیونیستی در حیفا و اشدود ارتباط دارد که ت آویو را باه یکای از اصالیتارین خریاداران نفات
ابوظبی تبدی میکند (پیرمحمدی.)1399 ،
 -6-1اردن:
عبااداد دو کااه از سااای  1999باار اردن حکوماات م ایکنااد ،متحااد نزدی ا

آمریکااا ،رژی ام

صهیونیستی و حکا عربی منطقه بهشمار میآید .بهررم میزبانی اردن از بایش از ساه میلیاون آواره
فلسطینی و  600هزار پناهنده سوری ،عمدتاً نسبت به دردرههاای ایان پادشااهی بایتاوجهی شاده
است .این امر بهویژه از زمان انتقای مرکز قدرت جهان عرآ از بازیگران سنتی نظیر مصار ،عاراق و
سوریه به کنشگران نوظهور شورای همکاری خلیجفارس تشدید شده اسات .ملا

عباداد باارهاا

مخالفت خود را با طرح معامله قرن دولت ترامپ اعالن کرده است .این طرح ناهتنهاا دردراههاای
اصلی اردن ازجمله وضعیت آوارگان فلساطینی را نادیاده گرفات؛ بلکاه باهواساطه احتماای بااالی
کوچاندن اجباری گروهی دیگر از فلسطینیان به خاک اردن ،تهدیدی وجاودی را فاراروی امنیات
پادشاهی قرار میدهد .عادیسازی روابط بحرین ،امارات و عربستان سعودی نیز بهمنزله تحت فشار
قرارگرفتن امّان برای بازبینی نقش و راهبردهای پیشین است .نگرانی امّان از این جهت است که باا
افزایش نفوذ محمد بنسلمان بر سیاست خارجی سعودی و پیشبرد روند سازش ،نقاش سانتی اردن
بهعنوان مجرای اصلی گفتوگوی جهان عرآ با رژیم صهیونیستی به حاشیه راناده شاود .احتماای
واگذاری تولیت مسجداالقصی از اردن به عربستان بهعنوان بخشی از مشوقهای الحااق ریااض باه
روناد ساازش نیاز نگرانای دیگاری اسات کاه ملا

عباداد را باه مخالفات باا طارح آمریکاایی ا

صهیونیستی معامله قرن سوق میدهاد (پیرمحمادی )1400 ،ازایانرو ،ملا

عباداد دو باهعناوان

مانعی در برابر پیش برد روند سازش مطابق الگوی آمریکاایی و صهیونیساتی باوده اسات .کودتاای
نافرجا باسم عوض اد ،رئیس دفتر سابق سلطنتی که روابط مستحکمی با محمد بنسالمان دارد را
می توان نوعی گوشمالی به مقامات اردن برای پرهیز از ایفای نقاش مخارآ در روناد پیاادهساازی
طرح معامله قرن و توافق آبراها دانست.
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 -7-1بحرین:
از اوای دهه  2010به بعد ،زمانی که بیثباتی فزاینده منطقه ررآ آسیا را باه ضارر کشاورهای
شورای همکاری خلیجفارس فراگرفت ،نزدیکی آشکار امنیتای رژیام صهیونیساتی و بحارین قابا
تشخی

بود .گسترش حوزه نفاوذ ایاران در رارآ آسایا ،ازساوی رژیام صهیونیساتی و برخای از

اعضای شورای همکاری خلیجفارس ازجمله بحرین بهعنوان ی

تهدید معتبر بازنمایی شد .این امر

زمینه مناسبی را برای نزدیکی رژیم صهیونیستی و بحرین ایجاد کرد .بدینترتیا

بازنماایی تهدیاد

ادعایی ایران نقش مهمی را در توجیه علنیسازی روابط بحرین با رژیم ایفا نمود به شکلی که وزیر
کشور بحرین به صراحت توافق را برای ایجاد ی

اتحاد قویتر علیه ایران توجیه کارد (یوسان،1

 .)9 :2021وی مدعی شد اگر فلسطین آرمان عربی ماست ،بحرین هم آرمان سرنوشتسااز ماسات
(خبرگزاری بحرین.)2020 ،2
درحالی که پادشاهی بحرین روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی در مساائ امنیتای دارد؛ اماا از
تحری

احساسات مرد خود ا که بهطور سنتی سیاسیترین مردمان شورای همکاری خلیجفاارس

هستند ا هراس داشته است .هرچند بحرین تهدید ادعایی از جان
علنی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مطرح کرده؛ اما واقاع مطلا

ایران را بهعنوان مهمتارین دلیا
آن اسات کاه بحارین مسائوی

نزدیکی خود با رژیم صهیونیستی نیست .عادیسازی روابط بحرین باا رژیام صهیونیساتی باهدنباای
اعال امارات در  13اوت  2020و تحت فشار مشترک محماد بانسالمان و تراماپ بار ایان کشاور
تحمی شد .ترامپ برای ثبت موفقیت دیپلماتی

عجله داشت تا شکست «معامله قرن» را از حافظه

پاک کند و محمد بنسلمان علیررم تمایا باه عاادیساازی رواباط باا رژیام ،شارایط داخلای و
بینالملی را برای این کار نامناس

تلقی میکرد (دازی .)5 :2020 ،3از آنجاکه عربستان سعودی در

شرایط کنونی مای به علنیسازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست ،از بحرین بهعنوان یا

کاناای

سیاسی معتبر با رژیم صهیونیستی استفاده میکند .در این راستا ،از بحرین بهعناوان میزباان اجاالس
اقتصادی پذیرش ریررسمی رژیم در حوزه خلیجفارس و پیشبرنده معامله قرن بهره گرفته شد.

1. Yossef
2. Bahrain News Agency
3. Dazi
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 -2پیامدهای توافق آبراهام بر امنیت محور مقاومت
همسااویی طاارح توافااق آبراهااا و عااادیسااازی روابااط کشااورهای محااور سااازش بااا رژیاام
صهیونیستی ،با تشدید بحران و ناآرامیها در اجزای کلیدی محور مقاومت ازجمله عراق ،سوریه و
لبنان و همچنین کارزار فشار حداکثری علیه ایران ،حااکی از وقاوع تهدیادات چندالیاهای اسات.
ارائه تحلیلی جامع در این خصوص ایجاآ میکند که عواق

امنیتای ،سیاسای و اقتصاادی تحاوی

یادشده بر محور مقاومت مورد بررسی قرار گیرد.
 -2-1تشدید معمای امنیتی ایران در خلیجفارس:
ابوظبی و منامه بهجهت برخورداری از موقعیت ژئوپلیتی

 ،ژئواستراتژی

و ژئواکونومی

در

حاشیه جنوبی ،میتوانند فضای راهبردی مناسبی را برای ورود ت آویاو باه حلقاه نخسات منظوماه
امنیتی ایران در خلیجفارس فراهم نمایند .این امر به تشادید معماای امنیتای در خلایج فاارس منجار
خواهد شد؛ زیرا از ی

سو حضور ی

بازیگر متخاصام جدیاد در خلایج فاارس باهعناوان متحاد

کشورهای امارات و بحرین میتواند با ایجاد احساس امنیت مشترک میان کشورهای عربی حاشایه
جنااوآ خلاایج فااارس و رژیاام صهیونیسااتی ،انگیاازه کشااورهای عرباای جهاات کاااهش تاانشهااا و
گفتوگوهای منطقهای با ایران را کاهش دهاد و از ساوی دیگار ،مایتواناد ایان انگااره را بارای
کشورهای عربی تقویت نماید که مشارکت عمیق و پایادار رژیام صهیونیساتی در ترتیباات امنیتای
خلیج فارس میتواند به صورت بالقوه خالء امنیتی ناشی از کاهش نقش آمریکا در منطقاه را بارای
مهاار ایاران تقویات نمایاد (سایمون .)5 :2021 ،1تشادید معماای امنیتای در خلایج فاارس زماانی
محتم تر بهنظر می رسد که درک کنیم عام امنیتی سوقدهنده کشاورهای حاشایه خلایج فاارس
بهسمت رژیم صهیونیستی ،عمدتاً ناشی از خصومت مشترک آنها با ایران و تصور آنها از تهدیاد
جمهوری اسالمی ایران است (وندرهار.)2020 ،2
 -2-2ائتالفسازی دریایی علیه ایران:
ایجاد ائتالف دریایی علیه ایران مایتواناد یکای از گزیناههاای محتما همکااریهاای نظاامی
ت آویو و ابوظبی باشد .این امر بهواسطه امنیتیسازی تحرکات ایران در خلیجفاارس و تنگاه هرماز
1. Simon
2. Vonderhaar
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قابلیت طرح مناسبی دارد .مای

پمپئو پاس از عاادیساازی رواباط اماارات و رژیام صهیونیساتی،

مدعی توافق دو طرف برای تشکی ائتالفی علیه ایران شد .ایران همواره بر تاأمین امنیات باومی در
خلیجفارس تأکید داشته و چنانچه سردار تنگسیری ،فرمانده نیروی دریایی ساپاه پاساداران اظهاار
داشته« ،هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در آآهای خلیجفارس ریرقانونی است؛ چراکاه ممکان
است باعث ایجاد جنگ در منطقه شود» .در راستای پیادهساازی ایان تاکتیا

در دکتارین امنیتای

رژیم صهیونیستی ،در آگوست  2019ت آویو اعال کرد بخشی از ائتالف نظامی به رهبری آمریکا
در برابر تهدیدهای ایران در تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس خواهد بود (یورونیاوز.)2019 ،
در پایان سای  2020و در پی افزایش تنشها میان ایران ،آمریکاا و رژیام صهیونیساتی ،زیردریاایی
نیروی دریایی رژیم برای اولینباار ازطریاق تنگاه هرماز وارد خلایجفاارس شاد (اکباری.)2021 ،1
برگزاری نخستین رزمایش مشترک دریایی آمریکاا ،رژیام صهیونیساتی ،اماارات متحاده عربای و
بحرین در نوامبر  2021در دریای سرخ نیز دربردارنده «پیاامی بارای ایاران» اسات .هادف رژیام از
ائتالفسازی دریاایی ،عقا رانادن ایاران و حضاور در ناوار دریاایی مجااور ایاران اسات (ماانیتو
خاورمیانه.)2021 ،2
 -3-2همکاریهای دفاعی ـ امنیتی و برگزاری رزمایشهای نظامی:
یکی از گا های بعدی در روابط امارات و رژیم صهیونیستی ،همکاریهای دفااعی ا امنیتای و
برگزاری رزمایشهای نظامی در خلیجفارس است .در همین راستا مقامات ارشد نظاامی اماارات و
رژیم صهیونیستی در نخستین تماس تلفنی پس از علنیسازی روابط ،طرفین ضمن اشااره باه مناافع
امنیتی مشترک ،بر تعهد خود به همکاریهای دفاعی مشترک تأکید کردند (بارینگتون و ویلیامز،3
 .)2020تحوی سامانههای دفاع موشکی به امارات در راستای متنوعسازی مجاری مقابله باا قادرت
موشکی ایران و محور مقاومت اهمیت باالیی برای رژیم صهیونیستی دارد .در اینجا استدالی بر این
است که تقویت ارتش امارات به امنیت رژیم صهیونیساتی در همساایگی اصالیتارین دشامن ایان
رژیم کم

میکند (مازتی و همکاران .)2020 ،امارات بارای دساتیابی باه سیساتم دفااع موشاکی

گنبد آهنین رژیم اباراز عالقاه کارده اسات .تحویا ایان ساامانه مایتواناد ضامن تشادید مساابقه
1. Akbari
2. Middle East Monito
3. Barrington and Williams
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تسلیحاتی در خلیجفارس ،ابوظبی را قادر به کاهش خطر زرادخانه موش

ایران کند

های بالستی

(ازدی.)2020 ،1
دو طرف ،سابقه برگزاری رزمایشهای نظامی مشاترک در حاوزه شارق مدیتراناه در یوناان را
دارند .همچنین در اکتبر  2021سرلشکر خلبان ابراهیم ناصر محمد العلوی ،فرمانده نیروی هوایی و
دفاع هوایی امارات در چارچوآ تمرین نظامی بینالمللی «پرچم آبای» وارد سارزمینهاای اشارالی
شد (الجزیره .)2021 ،2این امر در رابطه با حوزه ژئاوپلیتیکی خلایجفاارس حساسایت قابا تاوجهی
دارد .بدون تردید ورود رژیم صهیونیستی به معادالت امنیتی خلیجفاارس و رویاارویی احتماالی باا
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران ازجمله در ورودی تنگه هرمز ،بنادر فجیاره ،پایگااه هاوایی
الظفره و پایگاه دریایی جب علی ،دربردارنده تهدیدی جدی علیه ایران خواهد بود .در این سناریو،
آمریکا نیز در چارچوآ پایگاه هاای نظاامی خاود در اماارات ،عربساتان ،قطار ،بحارین و کویات،
بیشترین تالش را برای ادرا رژیم صهیونیستی در ترتیبات امنیتی خلیجفارس بهکار میگیرد.
 -4-2تحدید توان بازدارندگی انصاراهلل:
در سای های اخیر انصاراد یمان باا الهاا از الگاو و ساب

مباارزاتی و باهطاور کلای دکتارین

نظامیمحور مقاومت ،توانسته ضمن خنثیسازی حمالت ائتالف عربستان و نیروهای دساتنشاانده
آن در حکومت منصور هادی ،توان بازدارندگی خود را به حوزه شبه جزیره عربستان نیز گساترش
دهد .این امر در سایه حمایتهای متعدد محور مقاومت به رهبری ایران بهدست آمده اسات .رژیام
صهیونیستی با میانجیگری امارات در حای مذاکره با شورای انتقالی جنوآ برای ایجاد ی
اطالعاتی ا جاسوسی در جزیره سقطری یمن و ی

پایگاه

پایگاه نظامی در جزیره میون (پالم) است .ایان

دو پایگاه نظامی ا اطالعاتی ،هدف مشترک اشراف اطالعاتی و واپایش تحرکات انصاراد و ایران
در دریای سرخ ،تنگه باآالمندآ و خلیج عدن را دنبای میکنند (ابو رزق .)2020 ،3بهعاالوه ایان
امر توان راهبردی ایران در حمایت لجساتی

 ،مستشااری و تسالیحاتی از انصااراد را نیاز محادود

میسازد.

1. Azodi
2. Aljazeera
3. Abo Rezeg
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 -5-2ایجاد جبهه جنوبی علیه ایران:
ت آویو در ادامه نفوذ ژئوپلیتیکی این رژیم به اقلیم کردستان و آذربایجان ازطریق پیشبرد روند
عادیسازی و افزایش حضور در خلیجفارس ،بهدنبای آن است که جبهه جدیادی را در همساایگی
ایران گشوده و خود را از تنگنای ژئوپلیتیکی سنتی خارج کناد .رژیام صهیونیساتی در پای راهبارد
مهار بهدنبا ی حضور در کمربند جنوبی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای پرکردن
خالء ژئوپلیتیکی ناشی از عق

نشینی محافظ دیرینه خود در منطقه بهدنبای پناهباردن باه زیار چتار

امنیتی رژیم صهیونیستی هستند (سیمون .)14 :2021 ،گسترش احتمالی حوزه عادیسازی باه ساایر
کشورهای حوزه ساحلی خلیجفارس ازجمله بحرین ،عمان ،قطر و کویت ،باهمنزلاه ظهاور چالشای
فوری و ایجاد جبههای جدید علیه ایران است.
 -6-2تقویت همکاری اطالعاتی علیه محور مقاومت :
فعالیااتهااای اطالعاااتی ا جاسوساای در امااارات بخااش دیگااری از دسااتورکار جدیااد رژیاام
صهیونیستی را تشکی میدهد .سفر  18آگوست  2020یوسی کوهن ،رئایس موسااد باه اباوظبی و
دیدار با طحنون بنزاید ،نشاندهنده وجود الیههای اطالعاتی نهفتاه در روناد عاادیساازی اسات.
دستاوردهای عمده پیوند اطالعاتی رژیم صهیونیستی با امارات شام شناسایی ،نظارت و حملاه باه
شبهنظامیان در لبنان و سوریه ،جاسوسای از سافارتخاناههاا و شابکه مستشااری منطقاهای ایاران و
افشاگری در مورد برنامه هستهای و موشکی ایران هستند (هالبفینگر و برگمن.)2020 ،
 -7-2تابوشکنی و پیشبرد روند سازش:
هرچند که عادیسازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی را نمیتوان بهمنزله ایستگاه
پایانی ح منازعه کهنه اعراآ و رژیم صهیونیستی دانست؛ اما بدون تردیاد اقادا اباوظبی و مناماه
نقش مهمی در شکستن تابوی عادیسازی روابط با ت آویو پس از  26سای دارد .بهموجا
طرحی ،رژیم صهیونیستی در ازای کس

چناین

شناساایی ازساوی کشاورهای عربای در کوتااهمادت ،از

توسعهطلبی سرزمینی خود در سرزمینهای اشرالی صرفنظر میکند .با این حای ،بهموج

راهحا

دو کشور ،رژیم صهیونیستی همچنان کنتری مرز میان کرانه باختری و اردن را حفظ میکند و ایان
به مفهو آن است که فلساطینیان در کراناه بااختری باهوسایله نیروهاای امنیتای رژیام صهیونیساتی
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محاصره میشوند ( .)Loyola, 2020برمبنای شواهد موجود ،محمد دحالن 1گزیناه ماورد توافاق
رژیم صهیونیستی ،امارات و امریکا برای رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین محسوآ میشود.
 -8-2افزایش فشار اقتصادی بر محور مقاومت:
امارات روابط اقتصادی قاب مالحظهای با ایران داشته و بهویژه دوبی همواره بهعناوان مجرایای
برای دورزدن تحریم های آمریکا و راهبرد فشار حاداکثری تراماپ عما کارده اسات .در مقابا ،
روابط اقتصادی ابوظبی و ت آویو ازجمله در قال

احیاای خاط لولاه ایاالت ا اشاکلون مایتواناد

امارات را به تأمینکننده اصلی نفت رژیم صهیونیستی تبدی کند .امارات دوماین شاری

تجااری

ایران بعد از چین محسوآ میشود .بر این مبنا ،برافراشتهشدن پرچم رژیم صهیونیستی در امارات به
موازات کاهش نقش ایران در سیاست خارجی و اقتصادی ابوظبی ،دامنه فشاارهای اقتصاادی علیاه
ایااران را تشاادید ماایکنااد (حااافظی .)2020 ،2در هشاات ماهااه اوی سااای  ،2021صااادرات رژیاام
صهیونیسااتی بااه امااارات بااه  68میلیااون دالر و واردات از ابااوظبی بااه  241میلیااون دالر رسااید

(گوزانسکی و فویر.)8 :2020 ،3
ابوظبی و ت آویو مناسبات راهبردی با چین و هند دارند و این امر تهدیدی جدی برای رویکرد
نگاه به شرق بهویژه آینده روابط سیاسی و تجاری ایاران باا دهلایناو (ازجملاه سارمایهگاذاری 20
میلیارد دالری در بندر چابهار) و پکن (برنامه همکاری فراگیر  25ساله) محسوآ میشود (برتون،4
 .)2020همکاااریهااای امااارات بااا وزارت خزانااهداری 5آمریکااا در زمینااه اجاارای کااارزار فشااار
حداکثری علیه ایران در زمان ترامپ و مالقاتهای مقامات دو کشور با هدف تقویت رژیم مبارزه
با پولشویی و اجرای مفاد کارگروه ویژه اقادا ماالی ،6نشاانگار افازایش تحرکاات اماارات بارای
محدودسازی توان راهبردی ایران ازطریق رژیمهای بینالمللی اقتصادی است .الز باه ذکار اسات
امارات با تأسیس نهادی بهنا ایرپو 7تمامی تحوالت داخلی در ابعاد اقتصادی و سیاسی را بهمنظاور
مقابله با برنامه هستهای و موشکی ایران بهصاورت مساتمر گازارش مایدهاد (وزارت خزاناه داری
1. Mohammed Dahlan
2. Hafezi
3. Guzansky and Feuer
4. Burton
5. United States Department of the Treasury
)6. Financial Action Task Force (FATF
7. IRPO
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ایاالت متحده آمریکا .)2018 ،1بهعنوان مثای ،در سای  2018امارات در کناار شاش کشاور عضاو،
مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم (تیافتیسی) اعضای مجلس شورای حازآاد را تحاریم
کردند.
 -9-2غیرامنیتیسازی هویت یهودی و تسهیل ارتباطگیری با آنان:
یکی دیگر از اهداف ت آویاو از عاادی ساازی رواباط باا کشاورهای عربای ،گساترش هویات
یهودی به حوزه خلیجفارس است .قرائت خاص محمد بنزاید در ضدیت با تماامی اشاکای اساال
سیاسی نیز عام پیشبرنده و مقو این سناریو محسوآ میشود .با عنایت به رهیافت سازشکاراناه
بنزاید ،ادرا جمعیت یهودی در پهنه ررآ آسیا و شمای آفریقا هدفی قاب دسترس برای نتانیااهو
خواهد بود .دوبی و ابوظبی میتوانند به نخستین مقاصد ادرا ایرانیان مقیم امارات و یهودیان تبدی
شوند .در سای  ، 2018نخساتین کنیساه یهودیاان در دوبای افتتااح شاد و در راساتای طارح اماارات
بهعنوان مرکز آشتی ادیان و تساه فرهنگی ا مذهبی ،قرار است در سای  2022مرکز دیگری برای
یهودیان در ابوظبی ساخته شود .متعاق

عادیساازی رواباط ،مقاماات اماارات بایش از  100یمنای

یهودیتبار را به ابوظبی منتق کردند (مانیتور خاورمیانه.)2020 ،

 -3چشمانداز تأثیرات علنیسازی روابط بر محور مقاومت
چنانچه اشاره شد ،آمریکا ،رژیم صهیونیساتی و محاور ساازش عربای ،اصالیتارین باازیگران
مجری روند عادی ساازی رواباط هساتند .در ایان میاان ،باا عنایات باه تاأثیرات قابا توجاه روناد
عادیسازی ،روابط محور سازش با ت آویو بر محیط امنیتای و نفاوذ منطقاهای جمهاوری اساالمی
ایران بایستی به سناریوی مطلوآ محور مقاومت نیز اشاره شود .در این راستا بهنظر میرساد محاور
آمریکا ا رژیم صهیونیستی ا سازش عربی ،دستکم در مقطع کنونی بیشترین اشتراک مناافع را در
ال تاالش مایشاود ساناریوهای اصالی تأثیرگاذاری
ائتالف سازی علیاه محاور مقاومات دارناد .ذیا ً
عادیسازی بر امنیت منطقهای محور مقاومت در این قال

مورد بررسی قرار گیرد.

1. Treasury U.S. Department of The
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 -1-3آمریکا:
دولت ترامپ با طرح توافاق آبراهاا باهدنباای مادیریت و حا وفصا منازعاات دیارین رژیام
صهیونیستی ا اعراآ و معرفی خود بهعنوان منجی و تعیینکننده اصالی معاادالت قادرت و امنیات
ررآ آسیا بود .شناسایی حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندیهای جوالن ،انتقای سفارت آمریکا به
بیت المقدس و حتای تارور سارداران مقاومات و قاراردادن ساپاه پاساداران در زماره ساازمانهاای
تروریستی و از همه مهمتر ،فراهمکردن زمینه روند عادیسازی روابط اعراآ و رژیم صهیونیستی،
گا های اصلی دولت ترامپ در این مسیر بودهاناد .اماا پاس از تراماپ ساناریوی مطلاوآ آمریکاا
تسریع روند عادیسازی و همچناین تشادید سیاسات مهاار ایاران و امنیتایساازی محاور مقاومات
میباشد .آمریکا در تالش است تا توافقهای عادیسازی بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربای
موسو به توافقنامه آبراها را گسترش دهد و امیدوار است که احیای چنین روابطی ،برای پیشبرد
پیشرفت در مناقشه رژیام صهیونیساتی و فلساطین ماورد اساتفاده قارار گیارد (پااموک و لاوئیس،1
 .)2021در همین ارتباط ،آنتونی بلینکن 2وزیر امور خارجاه آمریکاا ،اعاال کارده کاه توافاقناماه
آبراها نشاندهنده «دستاوردی مهم است ،دستاوردی که نهتنها ماا از آن حمایات مایکنایم ،بلکاه
میخواهیم آنرا به سه شیوه توسعه دهیم .نخست ،تقویت روابط رژیام صهیونیساتی باا کشاورهای
محور عادیسازی؛ دو  ،تعمیق روابط دیرینه رژیم با مصر و اردن و سو  ،تالش برای بساط توافاق
عادیسازی به سایر کشورها و تشوق دیگر کشورهای عربی برای الحاق به توافاق آبراهاا » (کااخ
سفید .)2021 ،3موارد یادشده به تشدید معماای امنیتای ایاران در خلایجفاارس دامان مایزناد و در
میانمدت ،توجه ایران را از محور مقاومت و معادالت پیچیده آن منحرف میسازد .بر همین اساس
برایان هوک 4نماینده پیشین ویاژه آمریکاا در اماور ایاران ،عاادیساازی رواباط اماارات باا رژیام
صهیونیستی را ضربهای بزرگ به ایران توصین کرده است.

1. Pamuk and Lewis
2. Antony Blinken
3. The White House
4. Brian Hook
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 -2-3رژیم صهیونیستی:
سناریوی مطلوآ رژیم صهیونیستی ،پیشبرد طرح توافاق آبراهاا و تساریع روناد عاادیساازی
روابط با سایر کشورهای حوزه ررآ آسیا و شمای آفریقا میباشد .جناح راستگرای افراطی رژیم
صهیونیستی تالش دارد تا مفهو صلح را به سراسر جهان عرآ گسترش دهاد (صادری و قنادریز،
 .)1399تاا آویااو پااس از اقاادامات یکجانبااه دولاات ترامااپ در الحاااق بلناادیهااای جااوالن و
بهرسمیتشناختن قدس بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی ،ازطریق ترییر موازناه قاوا باهنفاع خاود
درصدد است زمینههای اجرای کام روند عادیساازی و الحااق تماامی باازیگران عربای بادان را
فراهم کند .از این منظر توافاق ناماه آبراهاا بیشاتر یا

اساتراتژی اسات تاا تالشای صارف بارای

عادیسازی روابط منطقهای و انجا دیپلماسی (رافاع خاان در محماود شااد .)180 :2021 ،1تحقاق
رؤیای سازش تمامی کشورهای عربی با رژیم صهیونیساتی ،مساتلز خلاع ساالح باازیگرانی چاون
حماس ،جهاد اسالمی و حزآ اد و جلاوگیری از انتقاای تجهیازات پیشارفته باه بازوهاای مقاومات
است .در چنین شرایطی ،رژیم صهیونیستی ازطریق عادیسازی روابط با محور ساازش و حملاه باه
مواضع مقاومت در سوریه ،لبنان و عراق ،درصدد پر نمودن شکافهای اجتمااعی متاراکم راهبارد
منحرفنمودن کانون توجهات از عرصه داخلی به خارجی است.
 -3-3محور سازش عربی:
امارات متحده عربی عالقه آشکاری به تقویت روابط خود با آمریکا و ترسیم وجهه و جایگااه
خود بهعنوان ی

بازیگر تأثیرگذار منطقهای دارد .سناریوی مطلوآ برای امارات ،طارح و تثبیات

نقش منطقه ای جدید برای خود در پیچ تاریخی موجود ررآ آسیا و شمای افریقا اسات .اظهاارات
ترامپ درخصوص لزو پیروی سایر کشورها از مدی امارات در عادیسازی روابط نیاز از جایگااه
ویژه ابوظبی در راهبرد ررآ آسیای دولت ترامپ پرده برمیدارد .امارات بر آن اسات تاا ازطریاق
گسترش نقشیابی در راهبرد مقابله با تهدید مشترک «ایران» ،ضمن ترسیم جایگاه خاود در محاور
آمریکااا ا رژیاام صهیونیسااتی ،جبه اه جدیاادی را در براباار ایااران ایجاااد نمایااد و در مقاب ا ایااران
بازدارندگی ایجاد نماید .با کاهش تعهدات آمریکا نسبت به متحدان قدیمی خود در منطقاه رارآ
آسیا ،اماراتیها رژیم صهیونیستی را واقعاً تنها طرفی در منطقه میدانناد کاه ازنظار مهاارت فنای و
1. Rafi Khan and Mehmood Shahzad
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کارآمدی نظامی ،توان تکیه زدن به آنرا دارند .بر این اساس ،آنها رژیم صهیونیستی را باهعناوان
شریکی بلندمدت برای تبادی سرمایه انسانی و اطالعات و انتقای فنی میبینند که به ثبات بلندمادت
امارات کم

میکند .منافع بحرین قب از هر چیز ،تقویت روابط خود با آمریکاا ،تقویات امنیات

در برابر تهدید ادعاایی ایاران و هامچناین تقویات اقتصاادی ازطریاق گساترش مناسابات باا رژیام
صهیونیستی اسات ( .)Guzansky and Feuer, 2021: 3-4بحارین نیاز مانناد اماارات ،ایاران را
بهعنوان تهدیدی وجودی می بیند .در این معامله ،منافع مالی ،امنیتی و نظامی بیشتری نصی

بحرین

میشود (استفنز.)2020 ،1
 -4-3محور مقاومت:
سناریوی مطلوآ جمهوری اسالمی ایران در فضاای پاس از تارور سرلشاکر سالیمانی ،اخاراج
نیروهای آمریکایی از منطقه است .الزمه اثربخشی و کارآمدی ایان ساناریو ،وحادت و همگرایای
درونی در میان اجزای محور مقاومت و تقویت استحکا ساخت درونای محاور مقاومات در قالا
مؤلفههای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است .درحالیکه روناد سازشای اخیار حاوی محاور توافاق
آبراها  ،بهوضوح در تالش برای برهمزدن معادله قدرت و امنیت منطقهای و پیریزی نظمی ناوین
در ررآ آسیا می باشد .نظمی که در قال

گسترش حاوزه ساازش باا رژیام صهیونیساتی باه طیان

وسیعتری از کشورهای ررآ آسیا ازجمله عربستان سعودی ،عمان ،عراق ،کویت ،سومالی ،یمن و
قطر پیش بینی شده است .تحقق رؤیای سازش تمامی کشورها و بازیگران عربی با رژیم صهیونیستی
مستلز خلع سالح حماس ،جهاد اسالمی و حزآاد لبنان و جلوگیری از انتقای تجهیازات پیشارفته
به بازوهای مقاومت است ازاینرو ،در کنار تقویت همگرایی درونی اجازای محاور مقاومات الز
است که همگا با ترییر و تحوی در صورتبندیها ،روندها و ساختار قدرت و امنیت منطقهای ،باا
بازیگران همفکر و همسو در سطوح منطقه و عرصه بینالمللی ائتالفسازی شود .روسیه و چین در
عرصه بینال مللی تحوالت ررآ آسیا و ونزوئال ،کوباا ،نیکاراگوئاه و بولیاوی در عرصاه تحاوالت
بینالمللی می توانند چنین امکانی را تسهی و تسریع کنند .در سطح داخلی ررآ آسایا نیاز بایساتی
سیاستها و راهبردها به گونهای طراحی شوند که امکان ائتالفسازی تاکتیکی با کنشگرانی کاه

1. Stephens
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کمترین تعارض هویتی با جمهوری اسالمی ایران را دارند ا ازجمله پاکستان ،قطر و عراق ا فاراهم
شود.

نتیجهگیری
توافق آبراها جزء محوری سیاست ررآ آسایایی آمریکاا محساوآ مایشاود کاه باهموجا
الگوی ذهنی دونالد ترامپ ،برای مدیریت منازعه اعراآ ا رژیم صهیونیستی ،نقاشهاای جدیادی
برای کشورهای عربی طراحی نموده است .در کانون این راهبرد نیز سیاست تحریم دولات تراماپ
علیه اجزای مقاومت قارار دارد کاه باهماوازات افازایش نافرماانی مادنی و نارضاایتی اقتصاادی در
کشورهای محور مقاومت و افزایش شکاف میان نخبگان و جریانهای سیاسای داخلای ،شارایط را
برای مهار و ترییر سیاست منطقهای ایران فراهم نماید.
آثار و عواق
میتوان در قال

امنیتی ا اطالعاتی چنین وضعیتی بر امنیات منطقاهای ایاران و محاور مقاومات را
تشدید معادله امنیتی در خلیجفارس ،ائاتالفساازی دریاایی علیاه ایاران ،افازایش

مسابقه تسلیحاتی ،افزایش جاسوسی از محور مقاومت و درنهایت ،برهمخوردن موازنه قوا در خلیج
فارس مورد توجه قرار داد .در حوزه اقتصادی نیز عالوهبر تحدید مجرای تجاری ایران در دوبای و
ابوظبی برای دورزدن تحریم ها ،تهدیدی جدی برای مبادالت اقتصادی ایران با چین و هناد شاک
میگیرد .ت آویو بر آن است با استفاده از خأل حضور آمریکا در منطقه و مزیتهای اساتراتژیکش
در حوزههای اقتصادی ،فناوریهای پیشرفته و صنایع نظامی و امنیتی ،در راستای تقویت حضور در
محیط امنیتی ایران و درنهایات تعمیاق امنیتای ساازی جمهاوری اساالمی ایاران بهاره گیارد .چناین
وضعیتی ضمن تقویات قادرت هوشامند تا آویاو ،دربردارناده تهدیادات موساع و فراگیار بارای
جمهوری اسالمی ایران خواهد باود .تقویات حضاور و ایفاای نقاش در زیرسیساتمهاای آفریقاا و
خلیجفارس که با انعقاد توافقنامههاای آبراهاا در دساتورکار قارار گرفات ،باهمنزلاه آرااز دوران
جدیدی در رویارویی منطقهای ایران و رژیم صهیونیستی است.
در رابطه با سناریوهای بازیگران درگیر نیز چنانچاه اشااره شاد ،ساناریوهای آمریکاا و رژیام
صهیونیستی با یکدیگر کامالً م نطبق هستند و اماارات نیاز نقاش خاود را در قالا

ذهنای تراماپ و

نتانیاهو تعرین نموده است .در شرایط کنونی ،سناریوی مطلوآ محور مقاومت ،تداو راهبرد دفاع
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فعای بهصورت افزایش همگرایی در محور مقاومت است؛ اما مقاله حاضر پاداساتراتژی مناسا

در

برابر ائتالف جدید آمریکا ا رژیم صهیونیساتی و اماارات را ایجااد ائاتالف منطقاهای باا باازیگران
همساو و نسابتاً هامفکاار منطقاهای و باینالمللاای در صاحنه تحاوالت رارآ آساایا مایداناد .رژیاام
صهیونیستی در قال

این پروژه مشترک بر آن است از ی

سو توافقات موجاود را باه حاوزههاای

مختلن گردشگری ،تجاری ،صانعتی ،پزشاکی ،فنااوریهاای پیشارفته و صانایع نظاامی و هاوایی
گسترش دهد (عادیسازی عمودی) و از سوی دیگار قصاد آنرا دارد کاه دامناه باازیگران عربای
شری

در این پروژه را به طین وسیعی از کشورهای سازشکار اشاعه دهاد (عاادیساازی افقای)

ازاینرو ،الحاق کشورهایی چون عمان ،قطر و حتی عربستان سعودی به روند علنیسازی رواباط و
توافق آبراها  ،دور از ذهن نخواهد بود.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

89

تأثیر طرح توافق آبراهام بر امنیت محور مقاومت در منطقه غرب آسیا در دوره ترامپ

فهرست منابع
منابع فارسی:
پیرنحلدی ،سعید ( ،)14۰۰گسترش روند سازش به حوزه اقتصادی؛ خا لوله آسیا ا اروپا؛ اتصال ئواساترات یک
خهاایج فااارس بااه حااوزه ندیترانااه ،تارنلااای پژوهشکککده قیقيقککاه راه کک

 ،قاباال دسترساای در

.https://csr.ir/fa/news/1259
پیرنحلدی ،سعید ( ،)14۰۰تحوالت ارد به کدا سو نیرود کودتا یا گووالالی عبادا دو در ارد  ،تارنلاای
پژوهشکده قیقيقاه راه

 ،قابل دسترسی در .https://csr.ir/fa/news/1353/

داداندیش ،پروین؛ کوزهگر کالجی ،ولی ( ،)1۳89بررسی انتهادی نظریاه نجلوعاه انطیتای نطقهاهای باا اساتفاده از
نحیا انطیتی نطقهه قفهاز جطوبی ،فصلنامه راه

 ،سال نوزده  ،ولاره .56

دهشیری ،نحلدرضا؛ حسیطی ،سیدنحلد؛ ویراوند ،صار ؛ حسیطی ،سیدنصقفی ( ،)1۳96تأثیر انطیت نطقهاهای بار
رفتاروطاختی نجلوعههای انطیتی نطاطق ،فصلنامه سياست جهانی ،دوره وش  ،ولاره .1
صدری ،نحلود؛ قطدریز ،عهیرضا ( ،)1۳99نلاایش فصال؛ نگااهی باه توافاقناناه ر یا صهیونیساتی و اناارات،
بیبیسی فارسی.https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-53809724 ،
طباطبایی ،سیدنحلد؛ فتحی ،نحلدجواد ( ،)1۳9۳تحول نفهو انطیت در ناتو پس از جطگ سارد براسااس نکتاب
کپطهاگ ،فصلنامه مطالعاه راه

جهانیشدن ،سال پطج  ،ولاره .14

یورونیاااوز ( ،)2۰19اساااراییل در کطاااار آنریکاااا وارد خهااایجفاااارس نااایواااود ،قابااال دسترسااای در:
.https://per.euronews.com/2019/08/07/israel-enters-the-persian-gulf-along-with-the-us

منابع انگلیسی:
Abo Rezeg, Ali (2020), Israel-UAE spy base on Socotra targets Iran, China, Pakistan; UAE,
Israel are working to establish a spy base in Yemeni Island of Socotra, Anadolu Agency.
Akbari, Arash (2021), The Abraham Accord, Iran, and The Geopolitics of the Persian Gulf,
Russian Council.
Aljazeera (2021), Israel holds largest-ever military drill with UAE participation,
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/25/israel-holds-largest-ever-military-drill-withuae-participation
Azodi, Sina (2020), Why is Iran concerned about the peace agreement between the UAE and
Israel? Atlantic Council.

Bahrain News Agency, (2020), Interior Minister: if Palestine is our Arab cause,
then
Bahrain
is
our
fateful
cause,
https://www.bna.bh/en/InteriorMinisterifPalestineisourArabcausethenBahrainisourfatefulc
ause.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlAnAZKW2r0zeK590omyHIY%3D
Barrington, Lisa and Williams, Dan (2020), UAE, Israeli ministers pledge defence
cooperation, Reuters.

90

سال پانزدهم | شماره پنجاه و چهار | بهار 1401

نشریه علمی آفاق امنیت

Burton, Guy (2020), What the Israel-UAE Agreement Means for Asian Powers, The
Diplomat.
Caspit, Ben (2021), Bennett’s government at work to expand Abraham Accords,
https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/bennetts-government-work-expandabraham-accords#ixzz7ICjRNLOH
Diskaya, Ali (2013), Towards a Critical Securitization Theory: The Copenhagen and
Aberystwyth Schools of Security, E-International Relations.
Ferziger, Jonathan H. (2020), Secret Flight Shows Netanyahu and Mohammed bin Salman
Joining to Face Biden, Foreign Policy.
Friedman, Brandon (2021), Israeli-Arab Normalizations: An Inflexion Point for the Middle
Eastern Politics, Institut Montaigne.
Guzansky, Yoel and Feuer, Sarah (2021), The Abraham Accords at One Year: Achievements,
Challenges, and Recommendations for Israel, Institute for National Security Studies
(INSS).
Hafezi, Parisa (2020), Iran's response to Israel-UAE pact: tough rhetoric, no action, Reuters.
Halbfinger, David and Ronen Bergman (2020), Shifting Dynamics of the Mideast Pushed
Israel and U.A.E. Together, The New York Times.
Loyola, Mario (2020), Trump’s Middle East Triumph, National Review.
Mazzetti, Mark; Wong, Edward and LaForgia, Michael (2020), Netanyahu Privately
Condoned U.S. Plan to Sell Arms to U.A.E., Officials Say, The New York Times.
Middle East Monitor, (2020), Yemen's remaining Jews to be transferred to UAE following
Israel deal, https://www.middleeastmonitor.com/20200817-yemens-remaining-jews-tobe-transferred-to-uae-following-israel-deal/
Middle East Monitor, (2021), Red Sea drill by US, Israel, UAE, Bahrain a message to Iran,
https://www.middleeastmonitor.com/20211113-red-sea-drill-by-us-israel-uae-bahrain-amessage-to-iran/
Musmar, Frank (2021), The Old Peace Treaties vs. the Abraham Accords, The Begin-Sadat
Center for Strategic Studies.
Pamuk, Humeyra and Lewis, Simon (2021), U.S. hopes Abraham Accords will help IsraeliPalestinian issue – officials, Reuters.
Rafi Khan, Muhammad and Mehmood Shahzad, Sajid (2021), The Abraham Accords: Israel
resizing Spheres of Influence, JRSP, Vol. 58, No. 2.
Simon, Steven (2021), Israel and the Persian Gulf: A Source of Security or Conflict? The
Quincy Institute for Responsible Statecraft.
Staff, MEE (2020), Confusion over Hezbollah spat leaves Israelis questioning their military,
Middle East Eye.
Stephens, Michael (2020), The Abraham Accords: The View from the Gulf, The Foreign
Policy Research Institute.
The White House, (2021), At the One Year Anniversary of the Abraham Accords:
Normalization Agreements in Action, https://www.state.gov/at-the-one-year-anniversaryof-the-abraham-accords-normalization-agreements-in-action/
Túlio Lara, Marco (2020), Will Saudi Arabia Be Next to Normalize Relations with Israel?
National Interest.
U.S. Department of The Treasury (2018), United States and United Arab Emirates Disrupt
Large Scale Currency Exchange Network Transferring Millions of Dollars to the IRGCQF, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0383
Vonderhaar, Lora (2020), The Abraham Accords: A Peace Deal in Name Only, Georgetown
Security Studies Review.
91

)نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم

تأثیر طرح توافق آبراهام بر امنیت محور مقاومت در منطقه غرب آسیا در دوره ترامپ

Wolf, Albert (2020), The UAE-Israel Agreement Isn’t All It’s Cracked Up to Be, Foreign
Policy.
Yossef, Amr (2021), The Regional Impact of the Abraham Accords, MWI Report, No. 2.



1401 سال پانزدهم | شماره پنجاه و چهار | بهار

92

