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 چکیده

 به تا گذشته از کلمهحااگر آن کرد، خالصه بتوان یککلمه در را خاورمیانه ل،
است.درپیتحرکاتوتحوالتجاریدرمنطقه،علنیشدنروابطدوکشوردر«ثباتیبی»

منطقه اتحادهای سایر از بیش قابلخاورمیانه ای است: عربستان"توجه و اسرائیل رژیم
سازیانددرموازنهوعربستانتوانستهیلئچقدررژیماسرا.سؤالاصلیآناستکه"سعودی

درفرضبرایناست؛آنچهبیشترازهرچیزدودولتمذکورراعلیهایرانموفقعملکنند؟
یایرانوبهدنبالآن،قدرتونفوذشیعه،اهستههمنگاهداشتهاست،نگرانیازتوافقکنار

گراییوجنگناشیازافراطهایکاهشحضورونقشایاالتمتحدهدرمنطقهوبحران
چالش به توجه با لیکن است؛ سوریه منطقهداخلی جانببازیگران از موجود وهای ای

نظرنمیفرامنطقه به اتحادیای، رسدنزدیکشدنایندودولتگامیدرجهتتحکیمِ
سب سازبمتوازندرجهتانزواومقابلهباایرانباشد.برخالفاشتراکاتموجودوعواملِ

از«موازنهناقص»توانبراساسنظریهازپیشمناسباتمابینایندو،میسازیبیشدرعادی
عنوانویژهعلیهایران،بهانداتحادیقویبه،بیانکردکهایندوکشورنتوانستهرندالشوولر

دشمنمشترکخودتشکیلدهند.
 

همکاریدو:واژگان کلیدی عربستانسعودی، عادیاسرائیل، موازنهجانبه، سازیروابط،
 قدرت،موازنهناقص.
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 مقدمه
اشغال برایچندیندهه،عربستانسعودی،مدافعحقتشکیلکشورمستقلفلسطینومنتقدِ

غزهتوسطرژیماسرائیلبودهاست.تعهدعربستانسعودینسبتبهفلسطین،خطوطژئوپلیتیکی

ایایرانوباکرد.امابادرنظرگرفتنتوافقهستهخاورمیانهرابرایچنددههتعریفومشخص

درحالترسیمشدننابسامانی وجود اینخطوطسیاسیکهدوباره هایناشیازجنگسوریه،

غیرمنتظره است،همراهانِ ."«عربستانسعودیورژیمصهیونیستی»"آوردهاست:گردهمایرا

تح نوعیتعجبو با کشورهایجهان، تقویتبیناسرائیلوبسیاریاز حال روابطدر سین،

منطقهرادنبالمیمهم تنهاروابطآشکاربامصرواردنکهکنند؛نهترینکشورهایسنتیعربِ

درآناسرائیلروابطدیپلماتیکرسمیراحفظکرده،بلکهروابطغیررسمیباعربستانسعودی

(Amidror, 2016: 1) : شودتغذیهمیرسدتوسطسهعاملوامارات.اینتغییربهنظرمی

نخست؛کشورهایاهلسنت،ازتأثیرقدرتروبهرشدایرانبربلوکشیعهکهامنیتو -

تهدیدمی هموارهیککند،احساسخطرکردههمچنینوحدتکشورهایسنیمذهبرا اند.

تاریخیبیناکثریتسنیواقلیتشیعیدرمنطقهوجوددارد .رهبریِشیعیانکهدرنزاعِمذهبیِ

بحرین، یمن، شیعیاندر تالشمتمرکزیبرایآزادسازیِ هماهنگیو است، قرارگرفته ایران

 ,Amidror)کندچنیندفاعازشیعیاندرعراق،سوریهولبنانراهدایتمیعربستانسعودیوهم

2016: 1). 

گراییافراطیتهدیدسلفیعاملدومکهبهنگرانیکشورهایسنیمنطقهدامنزدهاست، -

موجاخیرحمالتتروریستینشانگونهکهبهرهبریدولتاسالمیعراقوشاماست.اماهمان

چنیندراروپادهد،اینگروهعالوهبرفعالیتدرعراقوسوریه،درصحرایسینا،لیبیوهممی

 نیزفعالاست.

هباهدفکاهشحضورخوددرمنطقه،عاملسومناشیازاینباوراستکهایاالتمتحد -

این چنانچهدرعربستانسعودی، کردهاست. درزماننیازمندیبهحالخودرها متحدانشرا

ناشیازاینحقیقتاستکهآن امیدی، بهرهبریِمحرومیتونا توافقبینغربوایران، ها

به را میایاالتمتحده جانبآمریکا از تسلیمشدن اینحقیقتبرایانگاعنوان درنتیجه، رند.

عنوانابرقدرتیکهازهرگونهتهدیدکنندهبودکههموارهآمریکارابهکشورهایسنیدگرگون

  (Amidror, 2016: 2).نگریستندبهدوراستمی

هاکمککند.درنتیجهبادورشدناینکشورهابهدنبالقدرتیهستندکهدرزماننیازبهآن
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ازآناناکنون،اسرائیلتنهاکشوردرمنطقهاستکهثباتآنتغییرنیافتهاست.ازایاالتمتحده

اسرائیلکشوریاستکهبهلحاظاقتصادیونظامیقویبودهو دیدکشورهایعربمنطقه،

تواناییدفاعازمنافعحیاتیمنطقهرادارد.اینموارد،بنیادیرابرایشکوفاییروابطبیناسرائیل

بنابراینپیوندبیناسرائیلوکشورهایعربخلیجوک شورهایعربسنیمنطقهفراهمآورد.

چهایاست.چنانوبهدلیلاهمیتمسائلداخلیومنطقهچونپیوندیازرویمصلحتفارسهم

به همکاریبینایندوکشور پیصحبتاز در واشنگتن، کنفرانسیدر عربستاندر شاهزاده

ایمنطقههررویبرمثبتتأثیرتواندمیعرباستعدادواسرائیلپولازرکیبیت"شوخیگفت:

تواندکه،اسرائیلمیداشتهباشد.امادرپشتهمهاینموارد،حقیقتیبزرگوجودداردوآناین

باهمانچیزیکهفاقدآنهستند،تأمینکندبهبیانیدیگرپیشرفت هایبزرگاینکشورهارا

بدونهمکاری-جدیهمکاریفناوریدرحوزهآب،کشاورزیوبهداشتاست.یکامنیتی،

.فلسطیننیازداردواسرائیلمیانآمیزصلحتوافقیکبهعربیکشورهایواسرائیلبین-مانع

عنوانچتریتنهاراهغلبهبراینمانع،طیکردناینمرحلهاست:اول،ایجادیکارتباطکهبه

برا اینارتباطبتواندفراگیر بعدیآناستکه قدم خدمتکندو اعرابمنطقه یاسرائیلو

 (Amidror, 2016: 3).هارابهسمتشرکتدرمذاکراتصلحهدایتکندفلسطینی


 نظریه موازنه ناقص یا ناکامل

  خاورمیانهجدیدِ سرد  جنگ و1
یکتالشبرایخاورمیانه،کنونیسیاسیِپیکربندیازناشناختهاماتوجهقابلعنصرِیک

منطقه.استایرانبرابردرایمنطقهاتحاد طیتحوالتِ ایراندر گذشته،بدونشک، ایدهه

بههمیندلیل،کشورهایمنطقههموارهبرایجلوگیریازافزایشبرنده یاینمهمبودهاست.

نفوذوقدرتایراندرتالشهستند.بدینترتیب،بر منطقِ شاهدمنطقه،«7قدرتازنهمو»اساسِ

بودهایرانقدرتوکاهشِبررسیهدف بااسرائیل،وعربستانوترکیهسازیبینموازنهیک

به چرا.است کشور سه هر بهگونه که هستند. نگران منطقه در قدرتایران مورد ویژهایدر

خودشناساییاصلیتهدیدعنوانبهایرانرارسدمینظربهدوهرسعودیکهعربستانواسرائیل

نیامد.پدیدایرانبرابرکاملدرنهحتیهمکاریِدوجانبهوجانبهسهمتعادلهمکاریِنه.اندکرده

نشانازنبود استایرانعلیهقویایمنطقهائتالفیکاینامر، علوماندیشمند9ِلرورندالشو.
                                                                                                                                               
1. UnderBalancing 
2. balance of Power 
3. Randall Schweller 
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سیاسی، نظریه با ناقص» یعنی«موازنه آننوعازتشکیلبرایها،دولتتمایلدمعیاناتوانی ؛

توضیحمیمیبینیپیشقدرتنظریهموازنهایکهاتحادهایسدکننده دهدکنداینوضعیترا

(Gause, 2015: 50)موازنهناقص»چارچوبیرابرایدرکبهترازاینمثالِروشنِ،7.مارکهاس

فراهممیکند.ویچارچوبیازدرکاینفراهممی«یاناکامل مناطقیبامسئلهرا کندکهچرا

ایدئولوژی به ابتال مستعد بیشتر بازی، )یک( در متعدد رقیبو سیاسیِ ناقصیا»های موازنه

ناکامل می« استدالل هاس نظامهستند. در که آن،کند در که دوقطبی، ایدئولوژیِ با هایی

حاکمیتتقسیمقدرت از فراگیر سیستمِ دو بزرگبین سمتخطوطِهای به اتحادها شدند،

فراملیدرنظام ایدئولوژیکِ ایدئولوژیکیوپایدارتمایلداشتند.امازمانیکهبیشازدواصلِ

 خاورمیانهنیزدر.(Gause, 2015: 51)یابد،افزایشمی«موازنهناقص»وجودداشتهباشد،احتمالِ

ینچندقطبیبودنایدئولوژیکیقرارچنحالحاضردروضعیتیازچندقطبیشدنقدرتوهم

نگرانیو تاحدزیادیبا کههاسبیانکرد، ایدئولوژیکیِ بدینترتیب،چندقطبیبودنِ دارد.

هاهادرارتباطاست،چنانچهرهبرانکشورهاازاثراتِداخلیپیاموحشتمربوطبهامنیترژیم

فراملینگرانهستند.اما عنوانرفتاریمتعادلمنطقِموازنهقدرتکهبهوپیامدهایایدئولوژیکِ

هادربندیتواندتوضیحجامعیرابرایصفومتوازندربرابرتهدیدهاتعریفشدهاست،نمی

هاتحتنظریهموازنهناقصازقدرتدررابطهبابندیخاورمیانهفراهمکند.بدینترتیب،صف

منطقه قدرتمند اینقشکشورهای برابر در میای انتظار عربستانران، باشد: گونه بدین -رود

عربستان ترکیه-اسرائیل؛ (Gause, 2017: 674)اسرائیل-ترکیه؛ اینصف. اتحادبندیاما نیز، ها

،موازنهناقصرندالشوولرمندیعلیهایراننبودهواینامر،دلیلیاستازآنچهایقدرتمنطقه

ایراخوردهوشیوههادرتشخیصتهدیداتِخودشکستدهدکهدولتنامدوزمانیرخمیمی

انتخابنکردهیادرراهینادرستو برایپاسخگوییبهریتدبیببرایواکنشبهاینتهدیدها

سازهاییچونترکیه،عربستانسعودیواسرائیل،ازتهدیداتقرارگیرند.بههمینمنوال،موازنه

حدمتفاوتهستند.چنانچهباوجودتشکیلنشدناتحادیازنظرایدئولوژیسیاسیداخلی،بیش

جهت تالشدر و مناسباتخود گسترشروابطو درصدد همواره کشورهایمذکور قوی،

اندایایرانبودهویژهپسازتوافقهستههمکاریبیشتربرایتشکیلائتالفیقدرتمندعلیهایرانبه

ب تغییرمواضعخود همچونترکیهدرصدد یا بحرانهو کشورهایِ با رابطه در ایمانندزدهویژه

سوریهبودهوسیاستِیکبامودوهوارادرپیشگرفتند.
                                                                                                                                               
1. Mark Haas 
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 مشترک کار دستور متقابل و ای از روابط زمینه پیش اسرائیل؛ سعودی و عربستان
این.رسمیندارددیپلماتیکروابطسعودی،عربستانواسرائیل خبریهایگزارشحال،با

ایندوکشوروجودبیناطالعاتیودیپلماتیکهایهمکاریصحنه،پشتکهدردهندمیننشا

هابرایحاکمیتملی،حمایتکردهوخواستارخروجعربستانسعودیازحقوقفلسطینی.دارد

بودهاست.7392شدهتوسطاینکشورازسالاسرائیلازکرانهباختریودیگرمناطقاشغال

دادهتغییراسرائیلبامذاکرهاعتبارمورددرراخودعقایداخیر،هایسالدردیسعوعربستان

برایعقب.است درخواستعربستان در جهتایناقدام، اراضیاشغالیدر نشینیاسرائیلاز

می مشاهده کشورهایعربی، پسصلحبا یکشود. طرحیکه آننیزطرحملکعبداهلل؛ از

جهانبااسرائیل «عادیروابط»امیدبخشِ،گسترشداد7007رادرسالپیشنهادصلحچندجانبه

از.شدمسلمانانوعرب انهیجویآشتبهنسبتموضعیعربستان،مقامات،7390دههچنانچه

طرحفاس7397طرحملکفهدازسال.دادندنشاناسرائیلبهنسبت وطرح7397ازسال7،

سال در طرحت7007ملکعبداهللکه صلحعرب»بدیلبه ا« در اسرائیلرا همگی، زایشد،

،به7392شدهدرسالنشینیکاملاسرائیلازقلمروهایاشغالتشکیلیکدولتفلسطینیوعقب

ایجاد،7337سالدرمادریدکنفرانسازپسچنینهم (Teitelbaum, 2013: 1).رسمیتشناختند

بهرسیدگیبرایکاریگروهپنجدرهاآنوفتگرصورتکشوردوبینخاصحسنهروابط

 شاملشرکتایمنطقهمسائل که کردند کنترلوپناهندگاناقتصاد،زیست،محیطآب،:

ازطوررسمیبهدوبارهسعودیعربستان،7002سالدر (Dekel et al, 2013: 1). تسلیحاتهستند

واسلوپیمانبهاستنادبایبانیکردکهاسرائیلپشتواعرابآمیزبرایمناقشهصلححلیکراه

ایجادکردمنفیمقاماتهاینامه،واکنشتوافقاینازعربستانانحراف اماباوجود.اسرائیلرا

ازطریقتبادلاطالعاتخود ایندوکشورروابطوهمکاریخودرا نبودروابطدیپلماتیک،

شورایدفتردرایجلسهدر7079جوالی77درخصوصدررابطهباایرانادامهدادند.چنانچهبه

وعربستانمسلحنیروهایدربازنشستهسرلشکریکعشقی،انورخارجیدرواشنگتن،روابط

،مدیرکلوزارتخارجهرژیمصهیونیستیواسرائیلیسابقسفیرگلد،دوری مشترکمنافع»

هاییازگزارش،مطبوعاتچنین.هم(Dahri, 2016: 1)یحثکردند«ایرانبامخالفتدرراخود

درسال7002-7009هایمحرمانهمیانمقاماتاسرائیلوعربستاندرسالنشست تهیهکردند.

نیزدرکمیتهپیشنهادکردکهعربستانی،وزیرسابقرژیماسرائیلاولمرتایهود،7009 ایازها
                                                                                                                                               
1. Fez Plan 
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مذهبیِ مقدسکنندهادارهرهبران حالمقدسبیتاماکن یابند،   (Teitelbaum, 2013: 1).ضور

ساندیتایمز منبعیبرایمواردیاز7روزنامهانگلیسیِ اسرائیلوعربستاندفاعیهایهمکاری،

بهگزارشاینروزنامهعربستانسعودیدررابطهباحملهاسرائیلبهایرانازطریق بودهاست.

هواییخودتوافقکردند.اینروزنامهدفاعگسترش)عربستان(وتمرینبرایحریمهواییِخود

نامهدفاعیمابیناسرائیل،کهیکتوافق،گزارشیرامنتشرکردمبنیبراین7079درماهمهسال

اماراتمتحدهعربیشاملبه یپایگاهرادارواطالعاتدفاعگذاراشتراکعربستانسعودیو

گزارشدادکه،7اکتبر،کانالدواسرائیلچنیندرماهگیریبودهاست.همموشکیدرحالشکل

بنیامیننتانیاهو،درحالنظارتبرجلساتفشردهبامقاماتبرجستهکشورهایحوزهخلیجفارس

ازاستفادهدرسعودیچنیندرماهنوامبر،اینروزنامهبازگزارشدادکهعربستانبودهاست.هم

قابل باسرنشینبدونهواپیماهایونجاتودادامهلیکوپترهایگیری،سوختهواپیماهای

،مزیتاورکیوینچنینباتوجهبهگفتههم (Teitelbaum, 2013:  2)خواهدکرداسرائیلهمکاری

«ضامنثبات»عنوانپسازحوادثمعروفبهبهارعرب،اسرائیل،دولتعربستانسعودیرابه

چنانچهدرسال فرو7077درنظرداشت. اسرائیل، آلمانبهعربستان9تانکلئوپارد700ش،

در«7آیستیامیدل»خبرگزاریِ،روزنامهنگاروسردبیر4سعودیرافراهمکرد.دیویدهرست

کندکهعربستانسعودیازاقداماتاسرائیلدرمنازعهاسرائیلوغزهدرسالایعنوانمیمقاله

طورمنظمباهممالقاتاطالعاتیعربستانبهیهاسازمانحمایتکردهومقاماتموسادو7074

دولتاتحادعبدالعزیز،بننوافبنمحمدانگلستان،درسعودیعربستانسفیراگرچهداشتند.

جنایت»راغزهنواردرغیرنظامیانعلیهاسرائیلاقداماتراردکردواسرائیلباسعودیعربستان

بشریتعلیه بااین« تماسکشوردواینکهکندنمیارانکویحالتوصیفکرد، یکدیگر با

کردهموی.اندداشته بیان کهچنین « بهاسرائیلباسعودیعربستانپادشاهیمعاملههرگونه

بهارمغانآوردنهاتالش  ,Dahri)«صلحمحدودبودهاستبراییابرنامهیاینکشورپیرامونِ

ددهه،احساسمشابهیدروجودخودداشتندو.شایدبتوانگفتهردوکشوربرایچن(2 :2016

بنابراینبودهاست.بدینترتیب،واکنشآن«ترسونگرانی»آنحس هاآنهانیزمشابهاست.

مالیتأمینطریقازیا(یمنلبنانو)هاآنبهحملههمسایگانشانبابرابردرخودازتوانندمیفقط
                                                                                                                                               
1 . Sunday Times 
2. Channel Two 
3. Leopard                
4. David Hearst 
5. Middle East Eye 
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غزهدرحماسقطر،ترکیه،ایران،.مطمئنشوند(لیبیرومصسوریه،)نیابتیکودتاهایوهاجنگ

 .(Dahri, 2016: 3)هاهستندآنمشترکرقباییادشمنانالمسلمین،اخوانو



 اسرائیل و عربستان سعودی: تغییر جهت؛ از روابط پنهانی تا علنی
 ابتکار وجود ملکعملابتکارازغیرییدرروابطبینایندودولتازگذشته،هاعملبا

هافلسطینیوهااسرائیلیبینصلحروندترویجبرایهاتالشهیحاشدرسعودیعربستانعبداهلل،

استماندهیباق ،وجهچیهبههاآنکهکرداعالمسعودیعربستانمتعددی،موارددرچنانچه.

انجامشود،سیرتفاسرائیلسمتبهحرکتیعنوانبهتواندمیکهرادیگریحرکتندارندقصد

درخواستباموافقتازفارس، خلیجحوزهکشورهایاخیر،هایسالدرنیزمشابهطوربه.دهند

بهاسرائیل،قبالدریاعتمادسازاقداماتاتخاذجهتآمریکا حمایتیِفضاییکایجادمنظور

بااینزمانهمال،حبااین.کردندخودداریفلسطین،واسرائیلسیاسیِیپروسهبرایایمنطقه

بودهوقوعحالدر«پنهانومداومگفتگوهایی»کهدهندمیلیکسنشانویکیاسناد،هاممانعت

است کشورهایبهاسرائیلییهاشرکتکهاینبرمبنیداردوجودییهانشانهترتیب،همینبه.

اسلحهفروشودیخرمحلی،نظامینیروهایآموزشامنیتی،مشاورهطریقازفارس، خلیجحوزه

جلساتطرف،دوهرارشدمقاماتاین، برعالوه.اندکردهکمکفناوریوپیشرفتهیهاستمیسو

کردندبرگزارمنطقهازخارجوداخلدرمستمری گزارشاین. کهدهندمینشانچنینهمها

چنینمهوخلیجفارسحوزهکشورهایبهسالحصادراتدرراخودیهااستیساسرائیل،

متحدهتوسطپیشرفتهیهاسالحفروشکردنمحدودجهتدرراخوداقداماتِ بهایاالت

منعطففارس خلیجحوزهکشورهای برایظرفیتیعنوانبهامراینکهاستکردهتر نوین

شودمیدیدهاحتمالیتهدیدبهنسبتمشارکت، عربستانکهاستآنازحاکیموارد،این.

ایاالتباآننزدیکروابطچنینهمواسرائیلنظامیقدرتفارس، خلیجایکشورهوسعودی

سطوحازبرخیحفظدریخودراهااستیسهاآنترتیب،بدینوبهرسمیتشناختهرامتحده

بهفارس،خلیجکشورهایوسعودیعربستان،نیازاشیپتا.اندتنظیمکردهکشوراینباهماهنگی

روابطکهشدندمیمندبهرهواقعیتاینآن؛ازباروابطواسرائیلشناختنرسمیتبهدنبالِعدمِ

روابطمزایایازدادیماجازههاآنعمومی،بهافکارکردنمجاببهنیازپنهان،بدونوغیررسمی

از«نمایندگیئتیه»یکبازدید.لیکنDekel et al, 2013: 2))رژیماسرائیلبرخوردارشوندبا

صهیونیستیبهعربستانتجاریودانشگاهییهاهرهچ نقطه،7079سالجوالی77دررژیم
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اسرائیلوخلیجفارسهمکاریشورایکشورششبیناطیاحتباروابطِماهیتبرعطفیرا

استکهیدرحال.کردروشن شورایکشورهایواسرائیلبیندیپلماتیکمستقیمروابطبعید

دامنهای،منطقههایبندیصفلیکنتعدیلایجادشود،نزدیکآیندهدرخلیجفارسهمکاری

گسترشخواهدمتعددرایهااستیسیهاحوزهدرملموسهایهمکاریوغیررسمیارتباطات

.داد

ای،دریکسیاستخارجیاسرائیلوعربستاندرحالحاضروباتوجهبهتحوالتمنطقه

منطقه امور ایارزیابیعملیاز مالحظاتایدئولوژیکییاالمللنیبو بر مقدم که دارد یریشه

تاریخیاست.باوجوداختالفظاهریمیاناسرائیلوعربستان،کشورهایمذکوردرقدماول

ارشدخارجیگذاراناستیسکنند.برایبسیاریازایخودعملمیباتوجهبهمنافعملیومنطقه

اصل هسته اسرائیلی، امنیتیِ و دهه از خاورمیانه با7340یسیاستاسرائیلدر مقابله بر تمرکز ،

گراییدرمنطقهوبهتازگینیزمشارکتِاستراتژیکباآندستهازکشورهایهمسایهبودهافراط

ایدرمنطقهگذاراناستیسکنند.ازدیداحساسخطرمیهاگروههانیزتوسطایناستکهآن

شورایهمکاریخلیجفارس زمانجنگهاشهیاند وهاجنبشنیز از و هدفبوده یافراطی،

فعاالنهبهدنبالمحدودکردنتأثیراین برامورداخلیدرکشورهایحوزهخلیجهاگروهسرد،

فارسبوده در مخفیانه سعودی، عربستان و اسرائیل رژیم دههاند. همکاری7390ی یمن در

هدیدمشترکازمصرِدورانجمالعبدالناصرراشناساییکردند؛زمانیکهایندودولتیکت

امروزه،تمرکزفعلیایندوکشوردردرکخطرازجانبایرانوهم چنینازدخالتکردند.

یهمکاریدهشکلیمشترکدیگریرابرایهانهیزممنطقهاستکهمسائلنکردنآمریکادر

.(Coates Ulrichsen, 2016: 2)کندبینایندودولتایجادمی

 واسرائیلیییازروابطحسنهبینسعودیهانشانهبدینترتیب، درشورایروابطها ابتدا ها،

عربستانورتبهیعالعلنیشد؛زمانیکهمقاماتسابق7077خارجیواشنگتندرماهژوئنسال

اهدا مورد در بحث برای مخفی جلسات یکسری دولت، دو که دادند نشان فاسرائیل

به خود مشترک هماستراتژیک کردند. برگزار ایران، موضوع حول ترکیخصوص چنین

انتشاری،بااسابقهیباقدامدرشاهزادهسعودیورئیسسابقاطالعاتعربستانسعودی،7الفیصل،

یکچنینهمخلیجفارسوهمکاریشورایویاسرائیلهاملتبینصلحخواستارای،سرمقاله

،شاهزادهترکیالفیصلو7079مه7چنیندرهم.شدفلسطینواسرائیلمناقشهایبرراهحلی
                                                                                                                                               
1. Turki Al-faisal 
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یاکوفآمیدرور،سرلشکربازنشستهاسرائیلومشاورسابقامنیتملیبنیامیننتانیاهو،بایکدیگر

هانشاندادکهعربستانسعودیواسرائیلدرواشنگتنمالقاتکردند.پخشزندهگفتگویآن

.(Fanack, 2016)فیخودراآشکارکردندرابطهمخ

،عربستانسعودیکهادعاداردیکیازرهبرانجهانعربومسلماناناست،ازبهسوکازی

مرزهایکنونیجلوگیریمی درون اسرائیلبرایموجودیتدر ازرسمیتشناختنحق کند.

راکهشاملبازگشتبه7رمیانهخود،طرحریاضبرایقانونخاونوبهبهنیزویآوتلسویدیگر،

حال،واضحاستکهنبودروابطدیپلماتیکبینکند.باایناست،ردمی7392وضعپیشازسال

بهیغیررسمیبیننمایندگاناسرائیلوعربستانممانعتنکردهاست.هاتماسایندوکشور،از

عربستانبینمحرمانهجلسهپنجاز،بیش7074سالآغازازکشور،دودیپلماتیکمنابعازنقل

ازآن،مذاکراتیپس.استداشتهوجودچکجمهوریوایتالیاهند،در،هایلیاسرائوسعودی

رکلیمدبین شاهزاده بنآژانساطالعاتعربستان، مقاماتارشدبندر با بنعبدالعزیز سلطان

نیزدوری7077ژوئن7یندرچنیامنیتیوجاسوسیِاسرائیلدرژنووجوددارد.همهاسیسرو

ازعربستاندریکأنورماجدعشقیگلدازمقاماتبلندپایهوزارتامورخارجهاسرائیلباژنرال

در اینطرحمالقاتکردند. انورعشقی،در7079جوالی77کنفرانسیدرواشنگتن،درباره ،

تامورخارجهاسرائیلمالقاتوزاررکلیمدی،بهاسرائیلسفرکردکهدراورشلیمبائتیهرأس

 همکارینیتربرجستهداشت. ایجاد به اینسند، کلیدیدر هاییبینکشورهایعربیوموارد

بندیولاسرائیلونیازبهتالشمشترکبرایانزوایایراناختصاصیافت.ملکسلمان،رسانه

برایآغازیکگفت گوباجامعهروشنفکریِطاللبنعبدالعزیز،یکیازشاهزادگانسعودیرا

یکرد.ویهمهساکنانخاورمیانهاندازراهاسرائیلوباهدفبرقراریمجددارتباطبااینکشور،

یهودی ازمردم نفرتخود برایپایاندادنبه بودند، افتاده ودور جنگازهمجدا با که را

صلحوبرادریبیناسرائیلوچنیناعالمکردکهسفرویبهاورشلیمبهمعنایفراخواند.ویهم

همچنیندر وزیرسعودشاهزاده،7074اوتهمسایگانعربآناست. خارجهامورالفیصل،

اعالمدراسالمیعلمایجهانیمجمعدرعربستان، جده بهنسبتنفرتکاشتبایدما»کرد:

مدیر،"دوریگلد"چنینهم«.سازیکنیمراعادییهودیدولتباروابطوکردهردرااسرائیل

رژیم خارجه وزارت تلصهیونیستیکل روابط در نتانیاهو ویژه فرستاده بهو ریاض، با آویو

همهکهنیستمعنااینبهمرحلهایندرامروزماجایگاه»خبرگزاریبلومبرگاعالمداشتکه:
                                                                                                                                               
1. Middle East Regulation -MER 
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.میاکردهحلکلبه،اندداشتهباهمنیاازشیپهایییراکهکشورهایمادرطولسالهاتفاوت

توافقامضایازپسوآستانهدراسرائیلوسعودیعربستاننمایندگانبسیجبرایارتباطبیناین

افتادهاست.چنانچهایایراناتفاقهستهبرنامهدربارهویالمللنیگرانبیانجیموهاواسطهبین

بهویآوتل یکاشتباهتاریخیوریاضنیزآنرا عنوانیکتهدیدمستقیمبهمنافعملی،آنرا

.(Shiitenews, 2015)«خوددرککرد

 

 جدید خاورمیانه در غریب آشنا مانانیپ : همسعودی عربستان و اسرائیل

ویژهیبهبرخیازصفاتمشترکبینعربستانسعودیواسرائیلبهطورکلبهتواندرادامهمی

اشارهکرد:یافتنروابطایندودولتبیانتیاهمبا

درمرزهایمسلطریغیهاگروهسرکوبوفشار:هردوکشوربهسرکوبوفشاربر-الف

یدرسرزمینسازشهرکهاراسرکوبکردهوبهکنند.چنانچهاسرائیل،فلسطینیمی خوداقدام

می اقدام مسلح، سربازان و جداکننده بلند دیوارهای با اطرافآن روستاهای عربستاو نکند.

یکردهکهدرلوایآنبهغیراهلاندازراهسعودینیزازدیگرسو،یکسیستمسیاسیقضایی

مشابهییهاروشباسیاسیمخالفانبهکشوردوهرکند.(ظلممیرمسلمانانیغ)شیعیانوسنت

وارعابنامحدودووخودسرانهبازداشتازحد،بیشنیرووقدرتسرکوبازاستفادهیعنیبا

. (Benjamin, 2016: 1) دهندمیپاسخکنجهش

اسرائیلوعربستانسعودیهردو،-ب موردهانیسرزمتجاوزومداخله: یمجاورخودرا

طورپیوسته،نوارغزهرایراکشتند.چنانچهاسرائیلبهرنظامیغقراردادهوهزارانتازوتاخت

نیزبههمینمنوالدرامورداخلیهایسعودست.وبمبارانقراردادهاحملهمورد7009ازسال

 به یمن میکشور دخالت خود کشور خلوت حیات آنعنوان مدارس،بازارها،هاکنند.

هایمنکهباعثآوارگیِبسیاریازیکردهبمبارانراعروسییهاجشنوهاخوابگاه،هامارستانیب

شدهممنوعیالمللنیبسطحدرکهکنندفادهمیییاستهاسالحازدوهراین،برعالوهشدهاست.

است یهابمبسعودیعربستانکهیدرحالغزهاستفادهکردهاست،درسفیدفسفرازاسرائیل:

.کندمیاستفادهیمندریاخوشه

مییهاضیتبع-پ ایفا کشور سیاستهردو نقشیکلیدیدر دین، اسرائیل،مذهبی: کند.

یهودی جاییبرایمردم اسرائیل، اولیه بهیاینجابهاستوقوانینپایهو عنوانیکقانونکه

کند.چنانچهعنوانیکدولتییهودیتعریفومعرفیمیاساسیخدمتکند،اینکشوررابه
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یبرایمهاجرتبهاسرائیلازهرنقطهوحقوقوحقیهودیانازرفتارممتازوبرتری،همچون

مسلمانانباتبعیضکهیدرحالطورخودکاربرخوردارند،اناینکشوربهبهشهروندشدنلیتبد

سعودینیز،عربستانشود.درعنوانشهرونداندرجهدومرفتارمیهابههستندویاباآنروبهرو

اسالمجهانمرکزراخودعربستان،پادشاهیواستمسلمانانبرایشهرنیترمقدسمکه،

رمسلمانانیغباوسعودیشوندعربستانشهروندانبهتبدیلتوانندمیانان)سنی(مسلمتنها.داندیم

.شودمیرفتاردومدرجهشهروندانمانند

صادراتخشونت:رژیماسرائیلوعربستان،اقدامبهصدورتولیداتِ)ایدئولوژیکوغیر-ت

می خشونتحمایتمیایدئولوژیکی( از که کنند اسرائیلاز تسلیحاتبهرکنندگانصادکند.

سراسردروهابیتنامبهافراطیسنیایدئولوژی صادرکنندهسعودینیزسایرکشورهاوعربستان

اسالمیعراقوشامدولتوالقاعدهایدئولوژیکاساسوهابیت،.آفریقااستشمالوخاورمیانه

.است

مشترکایندوکشورازنفرتونگرانیازایران:بیشازهروجهمشترکدیگر،نفرت-ث

عنوانیکهردو،ایرانرابهکهچراایراناستکهایندورادرکناریکدیگرقراردادهاست.

چنینایندودولت،تهدیدموجوددرنظرداشتهوازنفوذروبهرشدایراندرمنطقهبیمدارند.هم

تفوقدیپلماسیبر»گفتچنینتوافقی،تواناندکهمیایایرانبودههموارهمخالفتوافقهسته

بود.«جنگ

مصر:هردودولتازکودتاینظامیمصر،بهرهبریژنرالعبدالغفورکودتایازپشتیبانی-ج

دولتمنتخبدموکراتیکمحمدمُرسیو الفتاحالسیسی،حمایتکردهکهمنجربهسرنگونیِ

خزانهرژیمالسیسیپرکردندالربرای،میلیاردهاهایسعودیمردمیشد.هاسرکوبموجیاز

اختصاصدادهومصربااسرائیلدرادامهمحاصرهغزهتوسطاسرائیلهمکاریکرد.

سعودیدررابطهبامسئلهسوریه،جنگداخلیدرمداخلهدرسوریه:اسرائیلوعربستان-چ

بهاینمنظورآن رژیمبشاراسدنگرانهستند. ازاینکشوروسرانجامِ یافراطیدرهاگروهها

خود منافع جهتپیشبرد در است، القاعده به گروهیوابسته که النصره جبهه مانند: سوریه

کنند.حمایتمی

کنند.چنانچهواشنگتن:هردوبراینفوذدرسیاستایاالتمتحده،تالشمیقویالبی-ح

واسر آمریکا امورعمومیِ دولتاسرائیلازحمایتکمیته که البینیرگذارتریتأثائیل، گروه

یتازگبهنیزهایسعودشود.میمندبهرهشود،سیاستخارجیدرایاالتمتحدهدرنظرگرفتهمی
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امورعربستانوآمریکا»نسخهخودبهنام کمیتهروابطعمومیِ آغازکرده«  ,Benjamin) اندرا

2016: 2).

بااتحاد-خ نایتینهادرایاالتمتحده: متحدان دولت، دو هر ایاالتمدتیطوالنکه

ایاالتمتحده، بهتضمینامنیتهردوکشورکمککردهاست. ایاالتمتحده هستند. متحده

چنینحمایتکردهاست.هم7397وعربستانراازسال7349درسالسیتأساسرائیلرااززمان

کردهوازخانوادهسلطنتیعربستانسعودیایاالتمتحدهبرایحمایتازارتشاسرائیل،هزینه

ی(Benjamin ,2016: 3)کندمحافظتمی از لیکندرحالحاضر هایهمکاریافزایشسوک.

بهایاالتمتحدهبرایجدیدیرایهافرصت،ویآوتلوریاضمیانامنیتی توسعهیکمنظور

سویدیگرنیزاینامر،حاملخطراتکندوازمیفراهمخاورمیانهدرترگستردهامنیتیتشکیالت

اعمده است، ازدستکهچنانیبرایاینکشور بیشتر را منطقه در خود نفوذ ایاالتمتحده،

خواهددادورهبراننظامیودیپلماتیکِکمتجربهرابرایحوادثآیندهمنطقهبهحالخودرها

امنیتاینکشوررادرمعرضخطرشایدبتوانگفت،نفوذکمترواشنگتن،صورتنیبدکند.می

می بهقرار دهد، تهدیدهای و تروریسم با مقابله در گراافراطویژه اینزیآمخشونتیی با حال،.

 از سعودی عربستان و اسرائیل رژیم متحده، جمعی،صورتبهپیشهامدتایاالت و فردی

.چنانچهایاالتمتحده،ایرانانددادهاقداماتیرابرایمهاروبهعقبراندنایراندرمنطقهانجام

درسال علیهایران،هامیتحردرفهرستکشورهایحامیتروریسمقراردادوباوضع7394را

یوگذارهیسرمایهاستمیسباعثایجادائتالفیجهانیدرجهتمنزویودورکردنایراناز

 عربیالمللنیبمالیِ کشورهای برای مقابل، در اما شد؛ وی تجهیزات فارس، خلیج حاشیه

ایاالتمتحدههمچنینبانیروهایهاآموزش ومجهزدهیدآموزشینظامیفراهمکردهاست.

ایراندرعراقجنگید.اگردربهترینحالتوجود،ایاالتمتحدهرابرایامنیتکشورهایمتحد

ودیواسرائیلوتالشِآنالزمفرضکنیم،همکاریاینکشورباکشورهاییچونعربستانسع

ثباتیعنوانتهدیدوبیمداومکشورهایمذکوروایاالتمتحدهدرجهتمقابلهباایران،خودبه

 (Rosenblum, 2016: 1). همبرایمنطقهوهمبرایایراناست



 ای ی منطقهها فرصتو  ها چالشاسرائیل؛ 
ذاتیاست.دستورکارامنیتملیاسرائیلثباتیدرروابطاسرائیلباخاورمیانه،پیچیدگیوبی

درگرفتهشکلبراساسدشمنیبابخشبزرگیازجهانعربومسلمانان طولبیشازاست.
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دوباصلحدرجهتایجادعربی،خصومتایندیوارشکستنبهقادراسرائیلگذشته،ششدهه

بر.ستابودهعربیچندکشورباعادینیمهروابطایجادوعربهمسایه عالوه درگیریاما

دشمنیکعنوانبهنیزخاص،ایرانطورفلسطیندرایندرگیریبهومرکزیتِاسرائیلواعراب

.(Rabinovich, 2015: 1)استبهاینروندپیوستهبرایاسرائیلزیبرانگچالشوقدرتمند

 
 ای ایران نگرانیِ اسرائیل و عربستان سعودی از توافق هسته -الف

 به مشترک»دنبال اقدام جامع 7برنامه یکدربارهاسرائیلوایاالتمتحدهبیناختالفات«

افتهیگسترشایهستهتوافقازبرداشتمشترک قرارسوکیدرکهچناناست. ایاالتمتحده ،

یکرد.واشنگتنبندتیاولوجداومسائلایرابایدازسایرابعادهستهکندمیداردکهاستدالل

میینهمچن اگرچهاستدالل که حلبرایایرانبابزرگمعاملهیککند مسائلهمهوفصل

امادسترممکنیغ برایدرکویابیبهپیشرفتوموفقیتهستهاست، را ایممکناستراه

ایبینایرانوایاالتمتحدهبازکند.درسویدیگر،اسرائیلوعربستانهمکاریِگستردهمنطقه

ایران،ایمنطقهوایهستهیهایطلبجاهعرب،سنیبزرگهایقدرتواسرائیلچشمهستند.در

بنابراینهردوبهبازدارندگیقویایاالتمتحدهنسبتبه.است«متقابل»بلکهریناپذکیتفکتنهانه

ایاالتمتحده،ممکناستپیشرفتبهباورآنچراکهدهند.ایرانحکممی بازدارندگیِ ها،افولِ

اهدافمنطقهتههس و ای را ایران سعودیترفعالای دید از اسرائیلیکند. و یکتوافقها ها،

خود،ایرانوکشورهایهمگامباخودرابرایدنبالنوبهبهتوانستایضعیفنیزحتیمیهسته

یتهدیداتمنطقههااستیسکردن کهچنانایتشویقکند، شدن برداشته اینامرهامیتحربا ،

روابطیباایجاد(Herzogideas, 2015: 5).شودایران،تشدیدمیشدهآزادتوجهتوسطاموالقابل

یابیرسدهردوکشوربرایجلوگیریازدستبهنظرمیسعودیعربستانواسرائیلبینحسنه

هسته نظامیِ توانایی به قدرتایران به رسیدن برای ایران تالش کردنِ مهار جهت در و ای

منطقه بوده مشتاق ای، تالش در چرخشدرو از دولت دو هر این، بر عالوه بود. خواهند

خصوصدرارتباطباعدمتمایلدرجهتاستفادهاززورعلیهایرانیایاالتمتحدهبههااستیس

لیکنبارویکارآمدنترامپبه عنوانریاستجمهوریایاالتمتحدهنگرانوآشفتهبودند.

مشترکبینعربستانسعودیواسرائیلنسبتبهلمیاستدال امیدیوسرخوردگیِ شودکهنا

دردورهجدید ایران؛ و قبالسوریه در جهتییکهممنزلهبهسیاستاوباما منافع، گراییاز
                                                                                                                                               
1. Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA 
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آمریکاستجمهورسیترامپرئتبیینوبرآوردکردنِنوعیازهمکاریبینایندودولتاست.

ایابرجامرفتارهایمتفاوتیداشتهباشد.اینالبتهرویکاغذاست!درعمل،اوگزینهتواندبومی

گیریسازیوتصمیمرابرخواهدگزیدکهبیشترینمنافعرابرایدولتشرقمبزند.ساختارتصمیم

رئکندآمریکا،سعیخواهدکردتااورادراینمسیر،یاریومحدود ،جمهورسی.اگرترامپِ

ت اسرائیل و آمریکا عمومی روابط کمیته اجالسساالنه در که باشد آیپک»رامپی دوم« در

بههمیندلیلعربستانواسرائیل.شرکتکردهبود،بایدبرجامرالغوکندوتمام7937فروردین

ایندوکشوربهطورقطعینمیبه توانندبهشعارهایترامپاعتمادبکنند.بدینترتیب،همکاریِ

 منافعمشترکیرایهستههارساختیزیکدیگربهدلیلترسازایرانوحملهبه ایاینکشور؛

،درگیریاسرائیلنیاازشیپعربستانسعودیتاکهیدرحالشکلدادهاست.بنابراین،هاآنبرای

به را فلسطین و نظر یکعاملتضعیفثباتدر گرفتیمعنوان امروزه راهایسعود، ایران ،

درکمیبه منطقه برای اصلی امنیتی و ایدئولوژیکی مشکل منافععنوان ترتیب، بدین کنند.

توافق از عواقبناشی ترسمشترکاز و ایران نفوذ از جلوگیری به جهتنیاز مشترکیدر

ای،ادعاینامشروعبودنرژیمبشاراسدوپشتیبانیازشوراینظامیدرمصربرایعربستانهسته

.(Dekel et al, 2013: 3)ئیلوجودداردواسرا


 ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ -ب

تالش و جنگسرد دورانپساز دامنهیهاروندتحوالتجهانیدر نقاطآدار در مریکا

ازجملهآپیگیـریراهبردیمشخصازسوییدهندهمختلفدنیانشان مریکابرایجهاناست.

مریکاآمناطقخاورمیانـهسـنتیوآسـیایمرکزیوقفقازبودکهمناطقبسیارمهمدراینراهبرد،

رابـرایتعیـینظـرفوچارچوبمناسب«بزرگانهیخاورم»همسوبااینهدفخود،اصطالح

طرحخاورمیانهبزرگبایهانهیزمیریگمنظورتسهیلکنترلاینمنطقهبهکارگرفت.شکلبه

یهایوآغازاستراتژ7007سـپتامبر77دادیآغازشدوبارو7330تدرسالتهاجمعراقبهکوی

ایاالتمتحددرقالباینطـرحبـاژهیودرخاورمیانهوبهریکامیآتازه عراقبـهبـارنشـست.

شـعارهاییماننـدمبـارزهبـاتروریسم،گسترشدموکراسی،جلوگیریازنقضحقوقبشروبهبود

درتالشبودکـهبـهاهدافیمانندکنترلمنابعومسیرهایانتقالاوضاعاقت صادیمردممنطقه،

مریکاییآیهاارزشسازگاریاینمنطقـهباتینهااسرائیلودریجانبهتأمینمنافعهمهانرژی،

مریکـادرآمریکاحیـاتیاسـت؛امـاآشدهبرایاهدافجهانیمجموع،منطقهیاددستیابد.در
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رو ایران نام بزرگیبه مانع با بـبهایـنمنطقه ابزارهایمؤثریبرایمقابلـه کیاروستکه

پیروزیآمریکادرتحققاهدافجهانیخوددراینمنطقهرونیامریکـادارد.ازآییگراجانبه

.(7930:99وهمکاران،ی)اخبارتعاملاینکشورباایرانداردوهیبهمقدارزیادیبستگیبهش

درجهتاعاوضرییتوانبهتحوالتجهانعربوتغطرحمینیناکامماندنایدرادامهنیهمچن

مسئلهنیاهلل،همچنچونحماسوحزبییهاتبعسازماندرمنطقهوبهرانیقدرتاشتریتداومب

یوکشورهارانیاانیاختالفاتمدیامنعراقوافغانستانوتشدهمچناننااوضاعِ،رانیایاهسته

ولیاسرائمیرژ،درمقابلاهدافایاالتمتحدهیهایعنوانچالشمنطقهاشارهکردکهبهیعرب

ظاهرشد.یعربستانسعودیحت


 اسرائیل  و عربستان صلح دروازه تیران: و صنافیر جزایر -پ

مشخصیبرایباوجوددراختیاربودناینجزایرتوسطمصر،دراینمیان،اسرائیل،نقش

یجزایردریایسرخمیاننامهتوافقایعربستانومصرایجادکرد،وخوددردستورکارمنطقه

هادرنظرگرفت.عنوانیکفرصتبرایهمکاریِبیشتردرمیانایندولتمصروعربستانرابه

تساخیهانگبی اسرائیل، خارجه ایجادیکراًیاخرئیسامور تژیکِیاستراجبهه»از پشتیبانی«

بهشاملنیازایاسرائیل،استقبالکرد.ایناستقبالشدهتوسطهمگراییِاعرابسنیومنافعمنطقه

محدودوهایجهادتوسطسلفیحرکاتکاهشبهایران،تمایلرشدبهرونفوذساختنمحدود

ایپیشبردنمنافعتوانگفت،هماسرائیلوهمعربستان،برمی.استسیاسیاسالمنفوذکردن

فعالیتمی اینامربهمعناییکخودباحمایترژیمسیسیدرمصر، آیا اما یبندصفکنند.

ایرژیماسرائیلدرقبالتمایلبیشتربهسمتعربستانسعودیاست؟یمنطقههااستیسدوبارهاز

تواندپیشرفتیقابلچنینتغییریمی تا دولتباشدکه دو برایهر توجه روابطبه حالهرگز

.اسرائیل،منافعمقررهوخاصیرادرتأمینحقاندنداشتهرسمیدیپلماتیک،اقتصادییاسیاسی

ناوبریوحفاظتازاینجزایردراختیارداشتهکهدرمدخلتنهابندردریایسرخدرایالتدر

)اسرائیل(اینکهچرا(.استختنهاراهاتصالبندرایالتبهدریایسراسرائیلقراردارند)تیران

بهمصرتحتپیمانصلحمصرواسرائیلدرهاآن،پیشازبازگشت7392جزایررابعدازجنگ

روزهاعرابواسراییلدوجزیرهتیرانوصنافیردرجنگمعروفشش.کردیماداره7323سال

عبدالناصررهبرمصرقرارازسویملکفیصل)شاهوقتسعودی(دراختیارجمال7392درسال

اسرائیلبرخورداربرگرفتتامصربتواندبااستفادهازایندوجزیرهازتوانباالتریدرجنگ
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جزایر جنگاین این در اعراب شکست پساز اما شبه باشد. با مصر،رهیجزهمراه سینای

جزایربهنیاگرا.جوالنسوریهوبخشغربیاردنبهتصرفرژیماشغالگردرآمدیهایبلند

یبهعربستانسعودیواگذارشد،اینامربرپذیرشریاضازاینپیمانوبهزیآمتیموفقطور

نسبتبهحقوجودیوموجودیتِاسرائیلداللتدارد.روندهایسعودرسمیتشناختنضمنی

 به سعودی عربستان و اسرائیل همکاری فعلی قابل طور تااسطلبانهفرصت"توجهی ت

"استراتژیک منافعمشترکیدارندکه چنانچهدوکشور یکافیبرایتضمینتعاملیاندازهبه.

براییکهمکاریاستراتژیکبینایندوتیدرنها،اهمیتدارد،لیکنهنوزهاآنبینترکینزد

زتأثیرترکیبیاشکلکعنوانپایهواساسیبراییکشوربعیداست.امادرعوض،اینمنافعبه

کنند.دخالتاسرائیلدرمذاکراتجزایربرایایندوکشورخدمتمیمدتکوتاهقدرتنرم

 یکاقدامیعمدیبرایمشروعیتبخشیدنبهمفهومیازیکسدو زیرخاکدریایسرخ،

ومنفعتواشنگتندرمنطقهمنطقه برابرگسترشایرانوهمچنینتحریکمجددعالقه ایدر

اینا عملکنندهمهیبیوهمچنینیکسیاستابرندهعنوانبرگبهزمانهمطورقدامبهاست.

پشتمی در نیز عربستان کند. در اسرائیلرا با همکاریخود یکنندهنگرانیهانهیزمصحنه؛

می ادامه کشور اینهمکاریبرایپیشمتقابلبیندو زمانیکه تا دهد، منافع اینمربوطهبرد

.(Shay, 2016: 3) دمتکندکشورخ



 های پیش رو در تشکیل ائتالفی متوازن کسری موازنه و چالش
شوولر نظریکیعنوانبه سیاستدراستکهمعتقدکینوکالسییگراواقعپردازانهیاز

همینبه؛اندنکردهپیداموجودوآشکارخطرازروشنیدرکهادولتاوقاتبسیاری،المللنیب

رفتاراینوی.استنبودهکافیآنانواکنشیاواندندادهنشانخطراینبهالعملسعکیاعلت،

معرضدرهایدولتاصل،یکمبنایبراستمعتقدوی.کندیمیگذارنام«موازنهکسری»را

نظامیتوانیتوسعهیاوائتالفبهدادنشکلباقدرت،خطرناکتجمیعمقابلدرتهدید

یاهادولتکهاستزمانیموازنهکسری(.7939:93سمبروهمکاران،)دادندخواهنشانواکنش

وی،اعتقادبه.دهندینمانجامراآنکاملطوربهمهاجمبهپاسخدریاکنندینمموازنهبهاقدام

الزاماتندرتبهاستمعتقداو.دارنددخالتموازنهحوزهدرکشورهاانتخابدرمتفاوتیعوامل

تلقیباشوولر.دهدیمسوقدیگرسیاستبرسیاستیکترجیحیسوبهرارهبراناری،ساخت

کندمیتأکیدواستمخالفکامالًالمللبینسیاستدرطبیعیقانونیکعنوانبهقدرتموازنه
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موازنهعدمیاموازنهمورددرآن،داخلیشرایطبهبستهکشور،هرسیاسیبازیگرانکه

کنندمیگیریتصمیم استجمعیاقدامینبردوجنگبرایتحریک. نخبگاندلیلهمینبه.

دسترسدربدیلیهانهیگزسایرباقیاسدرراگرایانهموازنهرفتاروداخلیهایهزینهسیاسی،

محتملمنافعهمچنینو...(ویرودنبالهدادن،باجکردن،خالیشانهدوجانبه،مذاکرات)آنان

:7939کنند)سیمبروهمکاران،میاقدامسپسوسنجندیدقتمبهراقدرتموازنهاحیایبرای

مجبوریکدیگرتحریکوگاهبرابردرراهادولتگاهیکهاستعاملیهمانترجیحاین.و(40

وترکیهچونییهاائتالفحتیواسرائیلوعربستانسیاستبارابطهدر.کندمینشینیعقببه

اساسآنگفت،توانمینیزایرانبرابردرخلیجفارسحوزهرهایکشوسایر بر مواضعیها

سیاسیموقعیتدررفتنباوکردهاقدامطلبانهخودمنافعقدرتمحورویهااستیسبامتناسب

دررابطهبامبحث.بخشندشدتراآنیاوکردهنشینیعقبخودمواضعازاستممکندیگری

عدمموفقیتبرخیازکشورهایعربمنطقهدرهمکاریبااسرائیلجهتمقابلهموازنهناقصو

هاییازاینناکامیاشارهکرد،چنانچهدرهریکازتوانبهچالشباقدرتایراندرمنطقه،می

 هاچالشاین وجود اتحادنظراختالف؛ میان در هماهنگی عدم و چندگانگی مواضع، تغییر ،

:خوردیمنبهچشمکشورهایمخالفایرا

 
 موازنه سیاست به همراهی سیاست از گذار قطر، -الف

 امور در دخالت به کشور این اتهام شد، قطر علیه هاسعودی دستاویز که مهمی موضوع

حمایت عربستان شیعیان و .شودمی قلمداد کشور این اپوزیسیون ترینمهم که عربستان از

 عراقو شیعیان لبنان، اهللحزب ایران، اسالمی جمهوری همواره سرانسعودی، ،گریدعبارتبه

 این.است کرده متهم دمام و قطیف منطقه در کشور این شیعیان از حمایت به را یمن یهایحوث

و هاناآرامی موج همچنین، رسید. اوج به سعودی برجسته روحانی نمر، شیخ اعدام با مسئله

 اخیربه سال دو در خلیفهآل علیه بحرین شیعیان نیز و سعودآل علیه عربستان شیعیان یهاشورش

سابق ولیعهد -نایف بن محمد خصوصبه سعودی، سران است. رسیده خود میزان بیشترین

ییصداهم را مرکزی دولت علیه بحرین و کشور این شیعیان یهاتیفعال تشدید علت -سعودی

(.7939:97د)عالیشاهیوهمکاران،دانمی منطقه شیعیان قبال در ایران حمایتی هایسیاست با قطر

بحران وجود سفرازپسسعودیعربستانپادشاهیوقطرامیرنشینروابطدرآمدهبه

کشورهایسیاستبامخالفتدرقطرمقاماتمواضعبهانهبهآمریکاجمهورسیرئیاانهیخاورم
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ایرانتهدیدیینمابزرگ:درمسائلیچونعربستانرهبریبهخلیجفارسهمکاریشورایعضو

بهدادنپناهومصرداخلیاموردردخالتوحماسازحمایتبهقطرساختنمتهمهمچنینو

یهامیتحروضعوروابطقطعکهتروریسمازحمایتعنوانتحتالمسلمیناخوانرهبران

اماراتن،عربستاکشورهایسفرایفراخواندنقالبدرارتباطیواقتصادیسیاسی،گسترده

مسیرهایقطعکشورها،اینازقطراتباعوسفرااخراجودوحهازمصروبحرینعربی،متحده

ایندرقطرییهارسانهومطبوعاتگستردهفیلترینگدریایی،وهواییزمینی،ارتباطات

اربانکیومالیارتباطاتقطعوقطربهخدماتوکاالوارداتوصادراتممنوعیتوکشورها

ائتالفیکدروندرمتحددویهادگاهیداختالفبهتنهاتواننمیرااستداشتهپیدر

نیتربزرگوایمنطقهبازیگریکعنوانبهسعودیعربستانشدیدواکنش.دادکاهشایمنطقه

اینهمراهیدرقطرسیاستتغییرازحکایتتواندمیخلیجفارسهمکاریشورایعضوکشور

سیاستویژهبهوایمنطقهمناقشاتقبالدرشورااینعضوکشورهایسایروبستانعرباکشور

تحوالتدرقطرسیاستبهتوجهبا.داشتهباشدایرانانگاشتنتهدیددرکشورهااینهمیشگی

رویکردبرخالفعربیکشورهایدر7077سالازتحوالتحمایتواسالمیبیداریبهمربوط

درکهرویکردینیست،ذهنازدورنیزچندانتغییریچنینتحوالت،یناقبالدرعربستان

اینعلیهموازنهایجادوعربستانباهمراهیدرقطرسیاستتغییربهتواندمیموفقیتصورت

(.7939:77عامری،عرب)شودمنجرکشور

 
 عدم توافق در ناتوی عربی  -ب

حالدرکندواینکشورمیهدایتایرانبردربرارا"ناتوعربی"سعودیاگرچهعربستان

اماایرانبازدارندگیایدهبرابردرعربتحکیمجهانبرایابزارهاییوهاراهکردنپیدا است؛

تاکنونبتالشاینکهدادنشانعرباتحادیهازنشستآخرین رهبرانچراکه.استدهیفایها

درخواستبراییکپاسخ.نشدندایرانمورددرتوافقیبهیابیدستبهموفقدیگربارعرب

.شدبرپامارس73دراردندرعرباتحادیهسراناجالسهماهنگدرجهتاقداماتتهراندر

توافقبهیابیدردستعربرهبرانرسید،نهاییاعالمیهتصویبقراربرکهیهنگامحال،بااین

عربستان(Eadaily, 2017)ناکامبودند  .کندمنزویراایرانتااستتالشارهدرهموسعودی.

ییهاتالشتروریسموهمچنینبامبارزهبرایاسالمینظامیمتشکلازاتحادیهچنانچهاینروند

طرح عربیِ"براینمایشِ باشدهمطرح"ناتو و یمشتاقانهپشتیبانیتوسطعبدالفتاحالسیسی،



 217 اسرائیل و عربستان سعودی: عصر جدیدی از همکاری دوجانبه
 

 

ازتندوباامنیتیمسائلعربستاندرحاضرحالدرکهرژیماسرائیلاست،وترامپدونالد

اتحاداعضای داردومصرنوپا،این نزدیک همکاری ی.اردن یمنیشاخهسوکاز

ایناالصالح،حزبالمسلمین،اخوان وعربستانرهبریبهائتالفبا ییهانشانههمکاریکرده

قطریرابطه.استشدهتنبیهکافیاندازهبهسازمانداردکهرژیمسعودیباورداردکهاینوجود

قطر،باسعودیعربستانجاری،ماهاوایلچنانچهدر.رودروبهوخامتمیخودنوبهبهباعربستان

و امارات.کردقطعراخودروابطملی،امنیتازحفاظتبرایظاهراً متحدهدرپیایناقدام،

رامشابهیاقدامات،شوندیمحمایتعربستانسویازکهیمن،دولتومصربحرین،عربی،

نیز-اتیوپیوایرانترکیه،-منطقهدرهمسایهکشورهاینیترمهمSoage, 2017: 8).دادند)انجام

اگرچه .امتناعکردندمحاصرهکمپینِبهاینپیوستنمتفاوت،ازهایباواکنشومختلفدالیلبه

سربرآمدهشیپهایانبودهاستلیکندرگیریهمکاریکشورهایمذکوردرجهتِانزوایایر

بینشکافتوانگفت،چنانچهمی.شدبدلمنطقهدرایرانمواضعبرایبادآوردهمنفعتیبهقطر،

عربستان.استایراننفعبهاستراتژیکصورتبهمنطقهدرالمسلمیناخوانمخالفینوطرفداران

کندجلوگیریشکافاینازایرانبامنیدشبهدادناولویتبااستتالشدرسعودی اما.

سازشدهاست.مشکلریاضبرایشدتبهعربیمتحدهاماراتومصرباترکیهوقطررویارویی

اخوانوآنکارادوحه،باتهرانروابطتواندمیقطرکناردرهمچنینایستادن راشانیمتحدان

قطرایران،علیهائتالفایجادبرایسعودیتانعربسظرفیتتواندمیتحوالتیکند.چنینتقویت

(.Al-monitor, 2017)کندمحدودنیزراآیندهدردیگرهایملتو


 ی کردها مسئلهرفراندوم کردستان عراق و  -پ

نیزمنتشرهارسانهگونهکههمان،برانگیزاستقاللکردستانعراقمناقشهیپرسباهمهدررابطه

هاعربستانسعودیمنتشریبرحمایتبرخیکشورهایعربیودررأسآنخبرهاییمبنکردند،

ب بر بنا بود. پساهیانیشده ی دیدار بارزانیاز فارسمسعود خلیج امور وزیر السبهان، ثامر با

تافضاییرابرایبرایواردعملشدنکشوراعالمآمادگیکردعربستانسعودی،سبهاناعالم

کندبهاعتقادناظرانعراقیریاضتالشمی.ناقلیمبابغدادفراهمکندحلمشکالتموجودمیا

گرانبرتحلیل.ایبزرگیکهدررابطهبااقلیمکردستانبهوجودآمدهاستراپرکندخألمنطقه

کهدادیایناعتقادندورودعربستانبهمسئلهپیچیدهروابطبغدادبااربیلاینفرصترابهریاضم

ازبتوان یکی در را دیپلماتیکی مانور بدهدایمنطقهیهاپروندهنیتربغرنجونیتردهیچیپ د
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بایددانستیپرسبههمههایدرخصوصنگرشسعودیکلطوربه(.7939)دیپلماسیایرانی،

بابودهکهعربستانبااصلجداییاقلیمکردستانعراقمخالفنبرخالفآن ولیزمانآنرا

ت به نمیهانشتوجه مناسب منطقه ابراز.دانستیموجود واکنشخود آخرین در عربستان

راموضوعیپرسرفراندومبرگزارنشود.بقیهکشورهایعربیمنطقهنیزهمهاینامیدواریکردکه

نداخلیعراقدانست د. "استقالل"وضوحازکهبهبوددراینمیاناسرائیلتنهاکشورمنطقهاما

دراقلیمکردستانابرازناخشنودییپرسازبرگزاریهمهنیزد.آمریکارکاقحمایتکردستانعر

دشواریبیشتربرای"و"ثباتیافزایشبی"تواندبهکردوهشداردادکهبرگزاریرفراندوممی

ترکیهنیزعالوهبررزمایشخوددرمرزبااقلیمکردستان.منجرشود"اقلیموشهروندانکردستان

تهدیدبهتحریماقتصادیکرد.خواندنهمه"اعتباریغیرقانونیوب"و پرسی،کردهایعراقرا

جمهوریترکیه،ازاینهمفراتررفتوکردهاراتهدیدبهدخالترجبطیباردوغان،رئیس

سازیسوریهازوجودداعشونظامیکردوضمنبهرخکشیدنقدرتنظامیخوددرپاک

،فارسیولهدویچه)«شویمناگهانیواردمیشبکی»نهدرموردعراق،گفت:وجودهمانگزی

7072:7.)

 
 ایران طرح آمریکا: مهار و عقب راندنمواضع برجامی ترامپ؛  راتیتأث -ت

میاناوبامادولتدرکه ایترامپباآغازکارزارانتخاباتینقدهایخودنسبتبهتوافقهسته

ضاشدرابیانوهموارهاعالمکردهاستدراولینفرصتازاینمعاهدهام 7+7 کشورهایوایران

می شودخارج بین. سطح در آمریکا مقاصد و منافع اهداف، موضوعمشخصکردن المللی،

مدتسیاسیمواردیاستوبلندمدتکوتاهالمللیوراهکارهایسیاستخارجی،تعهداتبین

من ترامپ توسط که اخیری سند در تصمیمکه و تصور اینک است. شده لحاظ شد، تشر

خواهدبودترفهمقابلکامالًالمللیهمچونبرجامآمریکادرقبالیکمعاهدهبینجمهورسیرئ

 این کنار در البته فهمیمشخطکه به منجر کشور این خارجی سیاست ساختار شناخت ،

هاتیمحدود خیهایناتوانو نیز فعلیدولتآمریکا شدتیم مشورتاگر.واهد ترامپبا چه

راتمدیدکننداماویهامیتحررسیدکهتعلیقیبندجمعمشاورانارشدخوددرکاخسفیدبهاین

راهاآنای،منطقهیهااستیسوایرانهایموشکیباتمرکزبردوموضوعفعالیتیجدطوربه

روحبرجاممی با دانددرتضاد 7939)افضلی، اگ7: بارابطهدرترامپتصمیمازپیشرچه(.

نگرانیاحساسایرانیهامیتحرتعلیقتمدیدبهنسبتصهیونیستیایران،رژیمایهستهیمسئله
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استآنمعنایبهترامپدولتسویازتصمیمیچنینبیانکردندکهآنمقاماتواستکرده

کههاییتماسواسرائیلوانسهفردیرینهمناسبات.شودنقضبرجامخواهدنمیآمریکاکه

بادیرینهمناسباتکناردراستداشتهفرانسهبا«برجام»اصالحلزوممورددراسرائیلریوزنخست

ازمکرونامانوئلباتلفنیتماسیکدرنتانیاهوآقای.داشتدورازنظرنبایدراسعودیعربستان

«بگیردجدیراآمریکاجمهوررئیساظهارات»استخواستهاو شرایط«بهبود»همچنینوی.

(.7939داند)روشندل،میخردگرایانهامریرابرجام

 
 ای ثبات میان بازیگران منطقه-عدم انسجام در الگوی اتحاد -ث

یهاامیقچالشازپسخاورمیانهدرسوییهمواتحادالگوی روابطیهاهینظرعرب،

تومنطقهیالمللنیب مسیرهایِ در را یکیای کرد. مستقر کیتیژئوپلتوجهقابلعناصرازطئه

شکستحالدرایمنطقه انسدادیشکلدرمحلیهایقدرتدیگرحاضر؛ به ایمؤثردادن

ایناتحادهاتعدیل با ایراناست. علیه زمانیکه جدیدموفقاتحادهایتشکیلدرهاآنحال،

پرورشِونظامیقدرتافزایشبرایییهاگامبرداشتنحالدرایمنطقهبازیگراننشوند،

یکبالقوهاعضای(.Gause, 2017: 672خودهستند)منطقهنفوذافزایشبراییردولتیغبازیگران

ضدائتالف هادهیاایرانی، رابطه در را مشترکی آنکهبای بایدهااستیسچگونه منطقه در

سعودیعربستانیکدیگرمحتاطهستند.سازماندهیشوندرابهاشتراکنداشتهودرهمکاریبا

.دهندمینشانراداخلیسیاسینظممتفاوتبسیارالگوهایترکیهو ازهایسعودچنانچه،

ازیانسخهتوسعهوعدالتحزبحکومتتحتترکیهنیز.کنندمیحمایتدیگریهایپادشاه

المسلمیندراخوانجنبشازایتحمباویژهبهپوپولیستیراانهیگرااسالمدموکراتیکاصالحات

بنیامینکردهپشتیبانیعربجهان پروژهیکدنبالبهاسرائیل،ریوزنخستنتانیاهو،است.

اسالمجهانسراسردرعمومیافکارنفرتموردکهغربیاستکرانهدرسرکشانهمستعمراتی

بلکیچندقطبیمنطقهیکتنهاقدرتلحاظازخاورمیانه.است نیست؛ اینمنطقه لحاظازه

در قدرت، بودن قطبی چند همچنین ناقصو موازنه مدلِ است. قطبی چند ایدئولوژیکنیز

انهیخاورم نه چراکه است. صادق حاضر حال هاترکوهایسعودتنهای سیاسییهامدل،

دیگرمدلنیزیکاسالمیدهند؛بلکهدولتناسازگارومتناقضیرابرایهمسایگانخودارائهمی

درکهدهدراارائهمیفراملیسلفی-جهادیمدلیکاینگروه.کندمیاضافهبهاینترکیبرا

محافظهنسخهازعناصری وازسعودیعربستانکار سنیحزبیگرااسالمپوپولیسماسالم
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 مقابلدرراجدیموانعایدئولوژیکچندپارگیاینترکیهمشترکاست.یتوسعهعدالتو

ایجادخواهدکردنامندیممنطقی"اتحاد"رسدمینظربهخالصقدرتمالحظاتکهنچهآ ،

(Gause, 2015: 51).


 چند قطبی مقابل در یقطب  : تکواقعی چالش -ج

توافقبهیکورودراباانیگرااسالمیمتحملازحمالتهاینگرانواشنگتنقصدداردبار

با ودر-سعودیعربستانورژیماسرائیلیعنی-اسالمیمتروریسبهنزدیکدولتدوعمده

قطرکاهشدهد؛ نظمنقطهنیتربرجسته مقابلبامذمتِ یقابلاهمیتدراینرویه،تضادمابینِ

قطبی است.یکپارچهجهانینظموجدیدچند آن،عظیممالیمنابعلطفبهقطر،آمریکا

ریاضکهاستکردهحفظکشورهاازیاگستردهطیفباراباالسطحیهاتماس مرتبطبا

تاریخیمتحدانحتیکهاستگذاشتهوخامتبهروزیادیحدتاواشنگتندروضعیت.نیستند

لیبیویمنسوریه،چینبهعراق،وروسیهچراکهایران،.کنندمیمبارزهیکدیگرباهمواشنگتن

بحرانخاورمیانهراایجادوحتییکدرتیثبابیبهدادنپایانبرایالزمکمککرده،شرایطی

میهمکاریشورایدرداخلی ترویج و برانگیخته را فارس شرطیخلیج ریاض،کهدهند.

قابلریغاستراتژیکخطاییکتواندانداختند؛میراهبهدوحهعلیهتهاجمباواشنگتنوویآوتل

درایرانضدائتالفتضعیفوفارسخلیجهمکاریشورایپایانبهمنجروحتیبودههیتوج

بهسوریهوایرانکهرسدمینظرهمچنینباتوجهبهتحوالتجاریدرسوریه،به.شودمنطقه

بازسازییآندرجابهاندکهازروندحمایتازتروریسمتغییرموضعدادهوکردهپیشنهادقطر

غیرممکنگزاریچنینبهمعتبریهاسخپاایرانیهمکاریکند.دریافتوچینیشرکایباسوریه

اما کسیپارسنفتیمیدانتوسعهزمینهدرتهرانودوحهبینگفتگوازبعداست، شمالی،

سوریهبهدستآیددرمدتانیمتوانددرنامهمیتوافقکندکهیکردوانکاررااینتواندنمی

برخواهدداشتتهرانودمشقهمچنینودوحهبرایزیادیکهمزایای در یکلطوربه.نیز

براییاهشداردهندهیهانشانهقطربهنسبتاسرائیلوسعودیعربستانایاالتمتحده،خصومت

(Bir, 2017).  استمواجهجهاندربسیاریموانعباحاضرحالدرکهاستسیااورابلوک

درجهتتشکیلائتالفضدیخلیجفارسمنطقهاقدامعربستانسعودیوچندکشوردیگراز

ای،مبارزهایایران،ایجاداتحادهایمنطقهیهستهبرنامهقطر،مبارزهباتروریسم،مخالفتبابرجامو

به و شیعیانمنطقه با نه ایران، با خاصمقابله نمیطور ثباتتنها جهترسیدنبه تواندراهیدر
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رتریپذبیآسایرادفازجدیدازتقابل،وامنیتمنطقهایراوارایباشد؛بلکهمنازعاتمنطقهمنطقه

یمداخلهتنهادرجهتتضعیفوانزوایایرانکارگرنبودهاستبلکهتنهابه.اینائتالفنهسازدیم

اوبامادولتکند.سیاستیافراطیدرمنطقهکمکمیهاگروهبازیگرانقدرتمندخارجیورشد

هموارکردزیآمخشونتیردولتیغبازیگرانوترویجانبساطگسترشبرایخاورمیانهراهراقبالدر

میراث نظرمنفیبسیارکه منطقهامنیتاز گذاشت.جابهای متحملِسعودیعربستانی

وجوددولتترامپحتیکهاستشدیدیامنیتییهایریپذبیآس ناپدیدناگهانیطوربهنیزبا

جداایمنطقهاجماعازهیسعودیبازگشتبهیکسیاستامنیتیکهبنابراینبرایپادشا.شوندینم

.(Köse et al, 2017: 3)طورکاملبهدولتترامپوابستهشود،پرمخاطرهاستوبهشده



 گیری نتیجه
همکاریهایزنگمانه روابطو شدن گرم درباره زیادی سعودیی عربستان و هایاسرائیل

عنوانیکآرزوبرایعربستانسعودیهماهنگیوهمکاریِعمومیبهوجوددارد،هنوزهماما،

دولتاسرائیلوجهانعرباست.نیمابورژیمصهیونیستیاست.اینامربهدلیلوقایعتاریخی

زیرامسئلهفلسطین،هنوزهمزخمبازیازجهاناسالماستوتازمانیکهشفاپیدانکند،درک

بیناین رابطه چگونه اسرائیلمیکه دشوارعربستانو حرکتکند، جهتیآشکارتر توانددر

 حرکتِ یک در سعودی، عربستان سازمانشدهتیحمااست. و عرب اتحادیه توسط

همکاری آنچههایاسالمی، به که طرحصلحاعراب»عنوانرا سال« 7007در بهشناختهشد،

شهرکازشدهساختهاورمیانه،هزارانخانهسالپسازطرحصلحخ74حال،برد.بااینشیپ

یغیرقانونی،سهجنگدرغزه،دوپادشاهجدیددرعربستان،جنگآمریکادرعراقوهایساز

ای،بهیکهمگراییظاهریازایباایراناتفاقافتادکهاینتحوالتازنظممنطقهتوافقهسته

نظریهموازنهناقصیاناکامل،هنوزکشورهایمذکورمنافععربستانواسرائیلمنجرشد،براساس

چنینکشورهاییچونترکیه،قطرو...درایجادائتالفواتحادیقدرتمنددرمنطقهوبهوهم

 اند.ویژهدرجهتهمکاریعلیهایران،موفقنبوده

چندیکوضعیتیدرایدئولوژیکوهمبهلحاظقدرتهمازنظرحاضرحالدرخاورمیانه

دارد:یقراروجه

برعنصردیتأکییفراملیوفراملیتیراباگرااسالمایراناستکهیکمدلازسوکازی -7

دارد. نظر در .داندیمنامشروعاسالمدیدگاهازراآنوکردهردراسلطنتایرانی،مدلشیعه
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رانیزبهچالشکشیدهایتحترهبریآمریکاکهازپایانجنگسردحاکمبودهمچنیننظممنطقه

 .کشدیمچالشبهراخودهمسایگانازبسیاریخارجیسیاستمستقیمطوربهودرنتیجه

عربستانازدیگرسومی -7 درحداقلایرانی،مدلبامستقیمطوربهسعودیتوانگفت،

 است.شدهکشیدهچالشبهخود،شیعهاقلیتمیان

تحت -9 سو دیگر واردوغاطیبرجبحکومتاز ترکیهتوسعه،وعدالتحزبن

اخوانجنبشازحمایتباویژهبهراعربجهاندراسالمیدموکراتیکاصالحاتازیانسخه

 کند.میالمسلمین،پشتیبانی

اگرچه -4 وجهیدیگر، قدرتیکنامبهتواندمییسختبهاسالمی)داعش(دولتدر

ایدئومنطقه یکمدلِ اینگروه اما شود، رواجمیاینامیده کهلوژیکسلفیفراملیرا دهد،

حزبسنییگرااسالماسالموپوپولیسمازسعودیعربستانکارمحافظهرسمیعناصریازنسخه

توسعهوعدالت اشتراکدارد. به را بهریوزنخستنتانیاهوبنیامین-7ترکیه اسرائیلهمچنان

دهد.دراینمنطقهفلسطینادامهمییغربیوجلوگیریازتشکیلکشورمستقلکرانهتصرف

وایران-ترشانبزرگتهدیدمورددرهایسعودایدئولوژیکوجوددارد.چندقطبییکمدل

علیهعربستانوترکیهطبیعیظاهربهکنندهاتحادمتوازنچراکه.مرددونامعلومهستند-داعش

 مبنیبر ترسعربستان با بهدموکراتیک،وپوپولیستیییگراماسالازترکیهمدلکهآنایران

چنانچه.کرد،بامشکلوممانعتمواجهشدهاستخواهدکمکعربجهاندرالمسلمیناخوان

بهعقببکشاند،عربجهاندرراایراننفوذاستمایلوضوحبهسعودیعربستانکهیحالدر

ترکیهنیزدراینشرایطبهسمت.استکردهاعالمتروریستیسازماننیزیکالمسلمینرااخوان

اینبازیگرمنطقه تشویقمخالفانقطروهمکاریبا بررژیماسدکشیدهگرااسالمایدرجهتِ

شدهاست،ترکیهدرحالحاضرمابینمواردیچون؛هدفیمبنیبرحذفِاسد؛ترسازآنکه

مجددکردهادرشورشیکزابرایامنیتترکیهتبدیلشود،واقعیتیتریجدداعشبهتهدید

یباکلطوربهوچندپارهشدهاست.تکهتکه؛7079جوالینافرجامکودتایازعواقبیترکیهو

ییازهانشانهتوجهبهوضعیتچندقطبیوعدماطمیناندرهمکاریکشورهایمنطقه؛برخالف

اسرائیلهمکاری دوستانایاالتمتحده تمایلبرخیاز جهتتقویتارتباطهایپنهانیو در

اینطورکاملمحققنشدهاست.مابینعربستانواسرائیلعلیهایرانودولتاسالمی،اینامربه

توازندر امنیترژیمچندپاگراییعدم ترسیمرتبطبا با هدایتایدئولوژیک، تحریکو ها

رهبرانمی که چرا وفراملیایدئولوژیکهایپیامازداخلیاثراتمورددرشود. بوده نگران



 213 اسرائیل و عربستان سعودی: عصر جدیدی از همکاری دوجانبه
 

 

روزنامهجروزالمپستاسرائیلایبدگمانهستند.اگرچهدرنتیجهبرایهمکاریبامتحدانمنطقه

گرفتنتنشروابطعربستانوقطرنوشت:قطعروابطعربستانواماراتونیزشدتبهبااشاره

تواندموازنهستفادهازآنمیفراهمشدنفرصتطالییاستکهاسرائیلباامثابهبهمصرباقطر

ازکانونفشارهای بهنفعخودتغییردادهواینکشوررا یدورالمللنیبقدرتدرخاورمیانهرا

بینکشورهایعضوشورایهمکاریآمدهشیپسازد،باتوجهبهباورِیاکوفعامیدرور،شکاف

هخلیجفارسدرقطعروابطخلیجفارسنشانهضعفبودهوتصمیمبرخیکشورهایعربحاشی

فقدانرهبریواقعیدرجهانعربوواسطهبهدیپلماتیکباقطرنشانگربحرانعمیقدرمنطقه

.کشورهایسنیمنطقهاست
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