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دریافت -1331/7/11 :پذیرش1337/2/23 :

چکیده
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مقدمه
برایچندیندهه،عربستانسعودی،مدافعحقتشکیلکشورمستقلفلسطینومنتقدِاشغال
غزهتوسطرژیماسرائیلبودهاست.تعهدعربستانسعودینسبتبهفلسطین،خطوطژئوپلیتیکی
کرد.امابادرنظرگرفتنتوافقهستهایایرانوبا

خاورمیانهرابرایچنددههتعریفومشخص 
وجود نابسامانیهایناشیازجنگسوریه،اینخطوطسیاسیکهدوبارهدرحالترسیمشدن
است،همراهانِغیرمنتظرهایراگردهم آوردهاست«":عربستانسعودیورژیمصهیونیستی»".
بسیاری از کشورهای جهان ،با نوعی تعجب و تحسین ،روابط در حال تقویت بین اسرائیل و
کنند؛نهتنهاروابطآشکاربامصرواردنکه

مهمترینکشورهایسنتیعربِمنطقهرادنبالمی
درآناسرائیلروابطدیپلماتیکرسمیراحفظکرده،بلکهروابطغیررسمیباعربستانسعودی
وامارات.اینتغییربهنظرمیرسدتوسطسهعاملتغذیهمیشود) : (Amidror, 2016: 1
 نخست؛کشورهایاهلسنت،ازتأثیرقدرتروبهرشدایرانبربلوکشیعهکهامنیتوهمچنینوحدتکشورهایسنیمذهبراتهدیدمیکند،احساسخطرکردهاند.هموارهیک
نزاعِمذهبیِتاریخیبیناکثریتسنیواقلیتشیعیدرمنطقهوجوددارد.رهبریِشیعیانکهدر
ایران قرارگرفته است ،هماهنگی و تالشمتمرکزیبرایآزادسازیِ شیعیان دریمن،بحرین،
چنیندفاعازشیعیاندرعراق،سوریهولبنانراهدایتمیکند (Amidror,

عربستانسعودیوهم

.)2016: 1
تهدیدسلفیگراییافراطی

 عاملدومکهبهنگرانیکشورهایسنیمنطقهدامنزدهاست،گونهکهموجاخیرحمالتتروریستینشان


بهرهبریدولتاسالمیعراقوشاماست.اماهمان
دهد،اینگروهعالوهبرفعالیتدرعراقوسوریه،درصحرایسینا،لیبیوهمچنیندراروپا


می
نیزفعالاست.
 عاملسومناشیازاینباوراستکهایاالتمتحدهباهدفکاهشحضورخوددرمنطقه،متحدانشرادرزماننیازمندیبهحالخودرهاکردهاست.چنانچهدرعربستانسعودی،این
محرومیتوناامیدی،ناشیازاینحقیقتاستکهآنهاتوافقبینغربوایران،بهرهبریِ
ایاالت متحده را بهعنوان تسلیم شدن از جانب آمریکا میانگارند .درنتیجه ،این حقیقت برای
کنندهبودکههموارهآمریکارابهعنوانابرقدرتیکهازهرگونهتهدید

کشورهایسنیدگرگون
بهدوراستمینگریستند ).(Amidror, 2016: 2


اینکشورهابهدنبالقدرتیهستندکهدرزماننیازبهآنهاکمککند.درنتیجهبادورشدن
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ایاالتمتحدهازآناناکنون،اسرائیلتنهاکشوردرمنطقهاستکهثباتآنتغییرنیافتهاست.از
دیدکشورهایعربمنطقه،اسرائیلکشوریاستکهبهلحاظاقتصادیونظامیقویبودهو
تواناییدفاعازمنافعحیاتیمنطقهرادارد.اینموارد،بنیادیرابرایشکوفاییروابطبیناسرائیل
وکشورهایعربسنیمنطقهفراهمآورد.بنابراینپیوندبیناسرائیلوکشورهایعربخلیج
وبهدلیلاهمیتمسائلداخلیومنطقهایاست.چنانچه

فارسهمچونپیوندیازرویمصلحت
شاهزادهعربستان در کنفرانسی در واشنگتن،درپیصحبت ازهمکاریبینایندوکشور به
منطقهای
شوخیگفت":ترکیبی از پول اسرائیل و استعداد عرب میتواند تأثیر مثبت بر روی هر  
داشتهباشد.امادرپشتهمهاینموارد،حقیقتیبزرگوجودداردوآناینکه،اسرائیلمیتواند

اینکشورهاراباهمانچیزیکهفاقدآنهستند،تأمینکندبهبیانیدیگرپیشرفتهایبزرگ
امنیتی،فناوریدرحوزهآب،کشاورزیوبهداشتاست.یکهمکاریجدی-همکاریبدون
صلحآمیز میان اسرائیل و فلسطیننیازدارد.
مانع  -بین اسرائیل و کشورهای عربی به یک توافق  
تنهاراهغلبهبراینمانع،طیکردناینمرحلهاست:اول،ایجادیکارتباطکهبهعنوانچتری

فراگیر برای اسرائیل و اعراب منطقه خدمت کند و قدم بعدی آن است که این ارتباط بتواند
فلسطینیهارابهسمتشرکتدرمذاکراتصلحهدایتکند ).(Amidror, 2016: 3



نظریه موازنه ناقص یا ناکامل 1و جنگ سرد جدیدِ خاورمیانه
یک عنصرِ قابلتوجه اما ناشناخته از پیکربندی سیاسیِ کنونی خاورمیانه ،تالش برای یک
اتحاد منطقهای در برابر ایران است .بدون شک ،ایران در طی تحوالتِ منطقهای دهه گذشته،
برندهیاینمهمبودهاست.بههمیندلیل،کشورهایمنطقههموارهبرایجلوگیریازافزایش

نفوذوقدرتایراندرتالشهستند.بدینترتیب،بر اساسِمنطقِ«موازنه قدرت ،»7منطقه شاهد
موازنهسازیبین ترکیه و عربستان و اسرائیل ،با هدف بررسی وکاهشِ قدرت ایران بوده

یک 
است .چرا که هر سه کشور به گونهای در مورد قدرت ایران در منطقه نگران هستند .بهویژه
میرسدایرانرابهعنوانتهدیداصلیخودشناسایی
اسرائیلوعربستانسعودیکههردوبهنظر 
کردهاند.نههمکاریِمتعادل سهجانبهونهحتیهمکاریِدوجانبهکاملدربرابرایرانپدیدنیامد.

منطقهای قوی علیه ایران است.رندالشوولر 9اندیشمندِ علوم
اینامر،نشانازنبود یک ائتالف  
1. UnderBalancing
2. balance of Power
3. Randall Schweller
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دولتها ،برای تشکیل آننوعاز
سیاسی ،بانظریه«موازنهناقص»؛یعنی ناتوانی یا عدم تمایل  
کنداینوضعیتراتوضیحمیدهد

پیشبینی می
اتحادهایسدکنندهایکه نظریهموازنه قدرت  

(.)Gause, 2015: 50مارکهاس،7چارچوبیرابرایدرکبهترازاینمثالِروشنِ«موازنهناقص
یاناکامل»فراهممیکند.ویچارچوبیازدرکاینمسئلهرافراهممیکندکهچرامناطقیبا
ایدئولوژیهای سیاسیِ رقیب و متعدد در (یک) بازی ،بیشتر مستعد ابتال به «موازنه ناقص یا
ناکامل» هستند .هاس استدالل میکند که در نظامهایی با ایدئولوژیِ دوقطبی ،که در آن،
قدرتهای بزرگ بین دو سیستمِ فراگیر از حاکمیت تقسیم شدند ،اتحادها به سمت خطوطِ
ایدئولوژیکیوپایدارتمایلداشتند.امازمانیکهبیشازدواصلِایدئولوژیکِفراملیدرنظام
،افزایشمییابد(.)Gause, 2015: 51خاورمیانهنیزدر

وجودداشتهباشد،احتمالِ«موازنهناقص»
حالحاضردروضعیتیازچندقطبیشدنقدرتوهمچنینچندقطبیبودنایدئولوژیکیقرار

دارد.بدینترتیب،چندقطبیبودنِایدئولوژیکیِکههاسبیانکرد،تاحدزیادیبانگرانیو
وحشتمربوطبهامنیترژیمهادرارتباطاست،چنانچهرهبرانکشورهاازاثراتِداخلیپیامها
وپیامدهایایدئولوژیکِفراملینگرانهستند.اما منطقِموازنهقدرتکهبهعنوانرفتاریمتعادل
تواندتوضیحجامعیرابرایصفبندیهادر

ومتوازندربرابرتهدیدهاتعریفشدهاست،نمی
خاورمیانهفراهمکند.بدینترتیب،صفبندیهاتحتنظریهموازنهناقصازقدرتدررابطهبا

نقش کشورهای قدرتمند منطقهای در برابر ایران ،انتظار میرود بدین گونه باشد :عربستان-
امااینصفبندیهانیز،اتحاد

اسرائیل؛عربستان -ترکیه؛ترکیه -اسرائیل(.)Gause, 2017: 674
ایقدرتمندیعلیهایراننبودهواینامر،دلیلیاستازآنچهرندالشوولر،موازنهناقص

منطقه
خوردهوشیوهایرا

دهدکهدولتهادرتشخیصتهدیداتِخودشکست


نامدوزمانیرخمی

می
یتدبیر برایپاسخگوییبه
برایواکنشبهاینتهدیدهاانتخابنکردهیادرراهینادرستوب 
تهدیداتقرارگیرند.بههمینمنوال،موازنهسازهاییچونترکیه،عربستانسعودیواسرائیل،از

نظرایدئولوژیسیاسیداخلی،بیشاز حدمتفاوتهستند.چنانچهباوجودتشکیلنشدناتحادی

قوی ،کشورهای مذکور همواره درصدد گسترش روابط و مناسبات خود و تالش در جهت
ایایرانبودهاند


ویژهپسازتوافقهسته

همکاریبیشتربرایتشکیلائتالفیقدرتمندعلیهایرانبه
زدهایمانند
ویاهمچونترکیهدرصددتغییرمواضعخودبهویژهدررابطهباکشورهایِبحران 
سوریهبودهوسیاستِیکبامودوهوارادرپیشگرفتند.
1. Mark Haas
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عربستان سعودی و اسرائیل؛ پیشزمینهای از روابط متقابل و دستور کار مشترک
اسرائیل و عربستان سعودی ،روابط دیپلماتیک رسمیندارد .بااینحال ،گزارشهای خبری
پشتصحنه ،همکاریهای دیپلماتیک و اطالعاتی بین ایندوکشوروجود
میدهند کهدر  
نشان  
عربستانسعودیازحقوقفلسطینیهابرایحاکمیتملی،حمایتکردهوخواستارخروج

دارد.
اسرائیلازکرانهباختریودیگرمناطقاشغال شدهتوسطاینکشورازسال 7392بودهاست.

سالهای اخیر ،عقاید خود را در مورد اعتبار مذاکره با اسرائیل تغییر داده
عربستان سعودی در  
است .این اقدام ،در درخواست عربستان برای عقبنشینی اسرائیل از اراضی اشغالی در جهت
شود.پسازآننیزطرحملک عبداهلل؛طرحیکه یک

صلحبا کشورهایعربی،مشاهدهمی
پیشنهادصلحچندجانبهرادرسال7007گسترشداد ،امیدبخشِ«روابطعادی» اسرائیلبا جهان
یجویانه
عرب و مسلمانان شد .چنانچهاز دهه ،7390مقامات عربستان ،موضعی بهنسبت آشت 
نسبت به اسرائیل نشان دادند .طرحملکفهدازسال،7397طرحفاس 7ازسال 7397وطرح
ملک عبداهلل که در سال  7007تبدیل به طرح «صلح عرب» شد ،همگی ،اسرائیل را در ازای
نشینیکاملاسرائیلازقلمروهایاشغالشدهدرسال،7392به


تشکیلیکدولتفلسطینیوعقب
رسمیتشناختند) .(Teitelbaum, 2013: 1همچنینپسازکنفرانسمادریددرسال،7337ایجاد
آنها در پنج گروه کاری برای رسیدگی به
روابط حسنه خاص بین دو کشور صورت گرفت و  
محیطزیست ،اقتصاد ،پناهندگان و کنترل

منطقهای شرکت کردند که شامل :آب ،
مسائل  
تسلیحاتهستند ) .(Dekel et al, 2013: 1درسال،7002عربستانسعودیدوبارهبهطوررسمیاز
صلحآمیزبرایمناقشه اعراب و اسرائیلپشتیبانیکردکه با استناد به پیمان اسلو و
یکراهحل  
توافقنامه،واکنشهای منفیمقامات اسرائیلراایجادکرد .اماباوجود
انحراف عربستان از این  
نبودروابطدیپلماتیک،ایندوکشورروابطوهمکاریخودراازطریقتبادلاطالعاتخود
بهخصوصدررابطهباایرانادامهدادند.چنانچهدر77جوالی7079درجلسهایدردفترشورای
روابط خارجیدرواشنگتن ،انور عشقی ،یک سرلشکر بازنشسته در نیروهای مسلح عربستان و
دوری گلد ،سفیر سابق اسرائیلی ومدیرکلوزارتخارجهرژیمصهیونیستی«،منافع مشترک
خود رادرمخالفتبا ایران»یحثکردند(.)Dahri, 2016: 1همچنینمطبوعات،گزارشهاییاز
نشستهایمحرمانهمیانمقاماتاسرائیلوعربستاندرسال 7002-7009تهیهکردند.درسال

هانیزدرکمیتهایاز

،7009ایهوداولمرت،وزیرسابقرژیماسرائیل پیشنهادکردکهعربستانی
1. Fez Plan
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بیتالمقدس ،حضور یابند
رهبران مذهبیِ ادارهکننده اماکن مقدس  

).(Teitelbaum, 2013: 1

روزنامهانگلیسیِساندیتایمز،7منبعیبرایمواردیاز همکاریهای دفاعی عربستان و اسرائیل
بودهاست.بهگزارشاینروزنامهعربستانسعودیدررابطهباحملهاسرائیلبهایرانازطریق
حریمهواییِخود (عربستان)وتمرینبرایگسترشدفاع هواییخودتوافقکردند.اینروزنامه
کهیکتوافقنامهدفاعیمابیناسرائیل،

درماهمهسال،7079گزارشیرامنتشرکردمبنیبراین
اشتراکگذاریپایگاهرادارواطالعاتدفاع

عربستانسعودیواماراتمتحدهعربیشاملبه
موشکیدرحالشکلگیریبودهاست.همچنیندرماهاکتبر،کانالدواسرائیل،7گزارشدادکه

بنیامیننتانیاهو،درحالنظارتبرجلساتفشردهبامقاماتبرجستهکشورهایحوزهخلیجفارس
بودهاست.همچنیندرماهنوامبر،اینروزنامهبازگزارشدادکهعربستان سعودی دراستفادهاز
سوختگیری ،هلیکوپترهای امداد و نجات و هواپیماهای بدون سرنشین با

هواپیماهای قابل 
اسرائیلهمکاری خواهدکرد)2

 (Teitelbaum, 2013:همچنینباتوجهبهگفتهنیویورکتایمز،

پسازحوادثمعروفبهبهارعرب،اسرائیل،دولتعربستانسعودیرابهعنوان«ضامنثبات»

درنظرداشت.چنانچهدرسال،7077اسرائیل،فروش 700تانکلئوپارد 9آلمانبهعربستان
سعودیرافراهمکرد.دیویدهرست،4روزنامهنگاروسردبیرخبرگزاریِ«میدلایستآی»7در
مقالهایعنوانمیکندکهعربستانسعودیازاقداماتاسرائیلدرمنازعهاسرائیلوغزهدرسال

اطالعاتیعربستانبهطورمنظمباهممالقات

 7074حمایتکردهومقاماتموسادوسازمانهای 
داشتند .اگرچهسفیر عربستان سعودی در انگلستان ،محمد بن نواف بن عبدالعزیز ،اتحاد دولت
عربستان سعودی با اسرائیل راردکردو اقدامات اسرائیل علیه غیرنظامیان در نوار غزه را «جنایت
نمیکند که این دو کشور با یکدیگر تماس
علیه بشریت» توصیف کرد ،بااینحال وی انکار  
داشتهاند .وی همچنین بیان کرد که « هرگونه معامله پادشاهی عربستان سعودی با اسرائیل به

برنامهای برای صلحمحدودبودهاست»(
تالشهایاینکشورپیرامونِبهارمغانآوردن  

Dahri,

.)2016: 2شایدبتوانگفتهردوکشوربرایچنددهه،احساسمشابهیدروجودخودداشتندو
آنحس«ترسونگرانی»بودهاست.بدینترتیب،واکنشآنهانیزمشابهاست.بنابراینآنها
فقطمیتوانندازخوددربرابرهمسایگانشانباحملهبهآنها(لبنانویمن)یاازطریقتأمینمالی
1 . Sunday Times
2. Channel Two
3. Leopard
4. David Hearst
5. Middle East Eye
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جنگهاوکودتاهاینیابتی(سوریه،مصرولیبی)مطمئنشوند.ایران،ترکیه،قطر،حماسدرغزه

آنهاهستند(.)Dahri, 2016: 3
واخوانالمسلمین،دشمنانیارقبایمشترک 

اسرائیل و عربستان سعودی :تغییر جهت؛ از روابط پنهانی تا علنی
عملهاییدرروابطبینایندودولتازگذشته ،غیر از ابتکار عمل ملک
باوجودابتکار 
تالشهابرای ترویج روند صلح بین اسرائیلیها و فلسطینیها
عبداهلل ،عربستان سعودی در حاشیه  
چ وجه،
یمانده است.چنانچه در موارد متعددی ،عربستان سعودی اعالم کرد که آنها بههی 
باق 
بهعنوان حرکتی به سمت اسرائیل تفسیر شود ،انجام
قصد ندارند حرکت دیگری را که میتواند  
دهند.بهطور مشابه نیز در سالهای اخیر ،کشورهای حوزه خلیج فارس ،از موافقت با درخواست
آمریکا جهت اتخاذ اقدامات اعتمادسازی در قبال اسرائیل ،بهمنظورایجاد یک فضای حمایتیِ
همزمان بااین
بااینحال  ،

پروسهی سیاسیِ اسرائیل و فلسطین ،خودداری کردند.

منطقهای برای 
میدهند که«گفتگوهایی مداوم و پنهان» در حال وقوع بوده
ممانعتها ،اسناد ویکی لیکسنشان  

اینکه شرکتهای اسرائیلی به کشورهای
نشانههایی وجود دارد مبنی بر  
است.به همین ترتیب  ،
حوزهخلیجفارس،ازطریقمشاورهامنیتی،آموزشنیروهاینظامیمحلی،خریدوفروشاسلحه
وسیستمهایپیشرفتهوفناوریکمککردهاند.عالوهبر این،مقاماتارشدهردوطرف،جلسات
میدهند که
گزارشها همچنین نشان  

مستمری در داخل و خارج از منطقه برگزار کردند .این 
استهای خود را در صادرات سالح به کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین
اسرائیل ،سی 
اقداماتِ خود را در جهت محدود کردن فروش سالحهای پیشرفته توسط ایاالت متحده به
کشورهای حوزه خلیج فارس منعطفتر کرده است که این امر بهعنوان ظرفیتی نوین برای
مشارکت ،نسبت به تهدید احتمالی دیده میشود .این موارد ،حاکی از آن است که عربستان
سعودی و کشورهای خلیج فارس ،قدرت نظامی اسرائیل و همچنین روابط نزدیک آن با ایاالت
آنها سیاستهایخودرا در حفظ برخی از سطوح
متحده را بهرسمیتشناخته و بدین ترتیب  ،
خلیجفارس،به
شازاین،عربستانسعودیوکشورهای 
تنظیمکردهاند.تاپی 

هماهنگیبااینکشور
میشدند که روابط
بهرهمند 
دنبالِعدمِ به رسمیت شناختن اسرائیل و روابط با آن؛از این واقعیت  
یدادازمزایایروابط
غیررسمیوپنهان،بدوننیازبهمجابکردنافکارعمومی،بهآنهااجازهم 
با رژیماسرائیلبرخوردارشوند (.(Dekel et al, 2013: 2لیکنبازدید یک «هیئت نمایندگی» از
چهرههای دانشگاهی و تجاری عربستان به رژیم صهیونیستی در  77جوالی سال  ،7079نقطه
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عطفی را بر ماهیت روابطِ با احتیاط بین شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل
یکه بعید است روابط مستقیم دیپلماتیک بین اسرائیل و کشورهای شورای
روشن کرد .درحال 
منطقهای ،دامنه
بندیهای  
صف 
همکاری خلیجفارس در آینده نزدیک ایجادشود ،لیکنتعدیل  
استهایمتعددراگسترشخواهد
ارتباطاتغیررسمیوهمکاریهایملموسدرحوزههایسی 
داد.
سیاستخارجیاسرائیلوعربستاندرحالحاضروباتوجهبهتحوالتمنطقهای،دریک


نالمللی ریشه دارد که مقدم بر مالحظات ایدئولوژیکی یا
ارزیابی عملی از امور منطقهای و بی 
تاریخیاست.باوجوداختالفظاهریمیاناسرائیلوعربستان،کشورهایمذکوردرقدماول
استگذارانارشدخارجی
باتوجهبهمنافعملیومنطقهایخودعملمیکنند.برایبسیاریازسی 

و امنیتیِ اسرائیلی ،هسته اصلی سیاست اسرائیل در خاورمیانه از دهه  ،7340تمرکز بر مقابله با
افراطگراییدرمنطقهوبهتازگینیزمشارکتِاستراتژیکباآندستهازکشورهایهمسایهبوده

منطقهایدر
استگذاران  
گروهها احساسخطرمیکنند.ازدیدسی 
استکهآنهانیزتوسطاین 
شههایافراطی،هدفبودهواز زمان جنگ
شورای همکاری خلیجفارس نیزجنبشها و اندی 
سرد،فعاالنهبهدنبالمحدودکردنتأثیراینگروهها برامورداخلیدرکشورهایحوزهخلیج
دههی  7390در یمن همکاری
فارس بودهاند .رژیم اسرائیل و عربستان سعودی ،مخفیانه در  
کردند؛زمانیکهایندودولتیکتهدیدمشترکازمصرِدورانجمالعبدالناصرراشناسایی
کردند.امروزه،تمرکزفعلیایندوکشوردردرکخطرازجانبایرانوهمچنینازدخالت
نکردنآمریکادرمسائل منطقهاستکهزمینههایمشترکدیگریرابرایشکلدهیهمکاری
بینایندودولتایجادمیکند).(Coates Ulrichsen, 2016: 2
هاواسرائیلیها،ابتدادرشورایروابط

بدینترتیب،نشانههاییازروابطحسنهبینسعودی
یرتبهعربستانو
خارجیواشنگتندرماهژوئنسال 7077علنیشد؛زمانیکهمقاماتسابقعال 
اسرائیل نشان دادند که دو دولت ،یک سری جلسات مخفی برای بحث در مورد اهداف
استراتژیک مشترک خود بهخصوص حول موضوع ایران ،برگزار کردند .همچنین ترکی
سابقهای،باانتشار
ی 
الفیصل7،شاهزادهسعودیورئیسسابقاطالعاتعربستانسعودی،دراقدامب 
همچنین یک
ملتهایاسرائیل و شورای همکاری خلیجفارسو  
سرمقالهای ،خواستار صلح بین  

راهحلی برای مناقشه اسرائیل و فلسطین شد .همچنیندر 7مه،7079شاهزادهترکیالفیصلو
1. Turki Al-faisal
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یاکوفآمیدرور،سرلشکربازنشستهاسرائیلومشاورسابقامنیتملیبنیامیننتانیاهو،بایکدیگر
درواشنگتنمالقاتکردند.پخشزندهگفتگویآنهانشاندادکهعربستانسعودیواسرائیل
رابطهمخفیخودراآشکارکردند(.)Fanack, 2016
کسو،عربستانسعودیکهادعاداردیکیازرهبرانجهانعربومسلماناناست،ازبه
ازی 
رسمیت شناختن حق اسرائیل برای موجودیت در درون مرزهای کنونی جلوگیری میکند .از
تلآویونیزبهنوبه خود،طرحریاضبرایقانونخاورمیانه7راکهشاملبازگشتبه
سویدیگر ،
است،ردمیکند.بااینحال،واضحاستکهنبودروابطدیپلماتیکبین

وضعپیشازسال7392
ایندوکشور،ازتماسهایغیررسمیبیننمایندگاناسرائیلوعربستانممانعتنکردهاست.به
نقل از منابع دیپلماتیک دو کشور ،از آغاز سال ،7074بیش از پنج جلسه محرمانه بین عربستان
سعودی و اسرائیلیها ،در هند ،ایتالیا و جمهوری چک وجود داشته است .مذاکراتیپسازآن،
بین مدیرکل آژانس اطالعات عربستان ،شاهزاده بندر بن سلطان بن عبدالعزیز با مقامات ارشد
سرویسهایامنیتیوجاسوسیِاسرائیلدرژنووجوددارد.همچنیندر7ژوئن7077نیزدوری
گلدازمقاماتبلندپایهوزارتامورخارجهاسرائیلباژنرالأنورماجدعشقیازعربستاندریک
کنفرانسیدرواشنگتن،دربارهاینطرحمالقاتکردند.در 77جوالی،7079انورعشقی،در
رأس هیئتی،بهاسرائیلسفرکردکهدراورشلیمبامدیرکلوزارتامورخارجهاسرائیلمالقات
برجستهترین مواردکلیدیدر اینسند ،به ایجاد همکاریهایی بینکشورهایعربی و

داشت.
اسرائیلونیازبهتالشمشترکبرایانزوایایراناختصاصیافت.ملکسلمان،رسانهولید بن
طاللبنعبدالعزیز،یکیازشاهزادگانسعودیرابرایآغازیکگفتگوباجامعهروشنفکریِ
اسرائیلوباهدفبرقراریمجددارتباطبااینکشور،راهاندازیکرد.ویهمهساکنانخاورمیانه
راکهباجنگازهمجداودورافتادهبودند،برایپایاندادنبهنفرتخودازمردمیهودی
فراخواند.ویهمچنیناعالمکردکهسفرویبهاورشلیمبهمعنایصلحوبرادریبیناسرائیلو

همسایگان عربآناست .همچنیندر اوت  ،7074شاهزاده سعود الفیصل ،وزیر امور خارجه
عربستان ،در مجمع جهانی علمای اسالمی در جدهاعالم کرد« :ما باید کاشت نفرت نسبت به
اسرائیلراردکردهوروابطبادولتیهودیراعادیسازیکنیم».همچنین"دوریگلد"،مدیر
کل وزارت خارجه رژیمصهیونیستی و فرستاده ویژه نتانیاهو در روابط تلآویو با ریاض ،به
خبرگزاریبلومبرگاعالمداشتکه«:جایگاه ما امروز در این مرحله به این معنا نیست که همه
1. Middle East Regulation -MER

131

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،72زمستان(72پیاپی)72

فصلنامه


کردهایم.
داشتهاند،بهکلحل 
تفاوتهاییراکهکشورهایمادرطولسالهایپیشازاینباهم 
اینبسیجبرایارتباطبیننمایندگانعربستانسعودیواسرائیلدرآستانهوپسازامضایتوافق
هستهایایراناتفاق افتادهاست.چنانچه
یگرانبینالمللی و درباره برنامه  
بین واسطهها ومیانج 
،آنرایکاشتباهتاریخیوریاضنیزآنرابهعنوانیکتهدیدمستقیمبهمنافعملی

تلآویو

خوددرککرد»(.)Shiitenews, 2015
اسرائیل و عربستان سعودی :همپیمانان غریب آشنا در خاورمیانه جدید
یبهبرخیازصفاتمشترکبینعربستانسعودیواسرائیلبهویژه

درادامهمیتوانبهطورکل

بااهمیتیافتنروابطایندودولتبیاناشارهکرد:
الف-سرکوبوفشار:هردوکشوربهسرکوبوفشاربرگروههایغیر مسلط درمرزهای
شهرکسازیدرسرزمین

کنند.چنانچهاسرائیل،فلسطینیهاراسرکوبکردهوبه

خوداقدام 
می
و روستاهای اطراف آن با دیوارهای بلند جداکننده و سربازان مسلح ،اقدام میکند .عربستان
سعودینیزازدیگرسو،یکسیستمسیاسیقضاییراهاندازیکردهکهدرلوایآنبهغیراهل
)ظلممیکند .هر دو کشور به مخالفان سیاسی با روشهایی مشابه

سنت (شیعیانوغیرمسلمانان
بیشازحد ،بازداشت خودسرانه و نامحدودو ارعاب و
یعنیبا استفاده از نیرووقدرتسرکوب  
شکنجهپاسخمیدهند ). (Benjamin, 2016: 1
ب -تجاوزومداخله:اسرائیلوعربستانسعودیهردو،سرزمینهایمجاورخودرامورد
تاختوتازقراردادهوهزارانغیرنظامیراکشتند.چنانچهاسرائیلبهطورپیوسته،نوارغزهرا
ازسال 7009مورد حمله وبمبارانقراردادهاست.سعودیها نیزبههمینمنوالدرامورداخلی
کشور یمن به عنوان حیات خلوت کشور خود دخالت میکنند .آنها بازارها ،مدارس،
یها
مارستانها،خوابگاههاوجشنهایعروسیرابمبارانکردهکهباعثآوارگیِبسیاریازیمن 

بی
نالمللیممنوعشده
فادهمیکنندکهدرسطحبی 

شدهاست.عالوهبراین،هردوازسالحهاییاست
یکه عربستان سعودی بمبهای
است:اسرائیل از فسفر سفید در غزهاستفادهکردهاست ،درحال 
خوشهایدریمناستفادهمیکند.

پ-تبعیضهای مذهبی:دین ،نقشیکلیدی درسیاست هردو کشورایفامیکند.اسرائیل،
کهبهعنوانیکقانون
جاییبرایمردمیهودیاستوقوانینپایهواولیهاسرائیل،بهجایاین 
اساسیخدمتکند،اینکشوررابهعنوانیکدولتییهودیتعریفومعرفیمیکند.چنانچه
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یهودیانازرفتارممتازوبرتری،همچونحق و حقوقیبرایمهاجرتبهاسرائیلازهرنقطهو
تبدیل شدن بهشهرونداناینکشوربهطورخودکاربرخوردارند،درحالیکه مسلمانانباتبعیض
عنوانشهرونداندرجهدومرفتارمیشود.درعربستانسعودینیز،

هستندویاباآنهابه

روبهرو
مکه ،مقدسترین شهر برای مسلمانان است و پادشاهی عربستان ،خود را مرکز جهان اسالم
میتوانندتبدیلبهشهروندانعربستانسعودیشوندوباغیرمسلمانان
یداند.تنهامسلمانان(سنی) 
م 
میشود.
مانندشهرونداندرجهدومرفتار 
ت-صادراتخشونت:رژیماسرائیلوعربستان،اقدامبهصدورتولیداتِ(ایدئولوژیکوغیر
ایدئولوژیکی) میکنند که از خشونت حمایت میکند .اسرائیل از صادرکنندگان تسلیحات به
سایرکشورهاوعربستانسعودینیزصادرکنندهایدئولوژیسنیافراطیبهناموهابیتدرسراسر
خاورمیانهوشمالآفریقااست.وهابیت،اساسایدئولوژیکالقاعدهودولتاسالمیعراقوشام
است.
ث-نفرتونگرانیازایران:بیشازهروجهمشترکدیگر،نفرتمشترکایندوکشوراز
هردو،ایرانرابه عنوانیک

ایراناستکهایندورادرکناریکدیگرقراردادهاست.چرا که 
تهدیدموجوددرنظرداشتهوازنفوذروبهرشدایراندرمنطقهبیمدارند.همچنینایندودولت،
اندکهمیتوانگفتچنینتوافقی«،تفوقدیپلماسیبر


ایایرانبوده
هموارهمخالفتوافقهسته
جنگ»بود.
ج-پشتیبانیازکودتایمصر:هردودولتازکودتاینظامیمصر،بهرهبریژنرالعبدالغفور
الفتاحالسیسی،حمایتکردهکهمنجربهسرنگونیِدولتمنتخبدموکراتیکمحمدمُرسیو
یها،میلیاردها دالربرایپرکردن خزانهرژیمالسیسی
سرکوبهایمردمیشد.سعود 

موجیاز
اختصاصدادهومصربااسرائیلدرادامهمحاصرهغزهتوسطاسرائیلهمکاریکرد.
چ -مداخلهدرسوریه:اسرائیلوعربستانسعودیدررابطهبامسئلهسوریه،جنگداخلیدر
گروههایافراطیدر
اینکشوروسرانجامِرژیمبشاراسدنگرانهستند.بهاینمنظورآنهااز 
سوریه مانند :جبهه النصره که گروهی وابسته به القاعده است ،در جهت پیش برد منافع خود
حمایتمیکنند.
ح-البیقویواشنگتن:هردوبراینفوذدرسیاستایاالتمتحده،تالشمیکنند.چنانچه
دولتاسرائیلازحمایتکمیتهامورعمومیِآمریکاواسرائیل،کهتأثیرگذارترین گروهالبی
میشود.سعودیهانیزبهتازگی
بهرهمند 
سیاستخارجیدرایاالتمتحدهدرنظرگرفتهمیشود ،
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راآغازکردهاند (

نسخهخودبهنام«کمیتهروابطعمومیِامورعربستانوآمریکا»

Benjamin,

.)2016: 2
خ -اتحاد با ایاالت متحده :در نهایت اینکه هر دو دولت ،متحدان طوالنی مدت ایاالت
متحدههستند.ایاالتمتحدهبهتضمینامنیتهردوکشورکمککردهاست.ایاالتمتحده،
اسرائیلرااززمانتأسیسدرسال7349وعربستانراازسال7397حمایتکردهاست.همچنین
ایاالتمتحدهبرایحمایتازارتشاسرائیل،هزینهکردهوازخانوادهسلطنتیعربستانسعودی
همکاریهای

کسو افزایش 
محافظتمیکند(.)Benjamin ,2016: 3لیکندرحالحاضرازی 

فرصتهای جدیدی را برای ایاالتمتحده بهمنظورتوسعه یک

تلآویو ،
امنیتی میان ریاض و  
میکندوازسویدیگرنیزاینامر،حاملخطرات
تشکیالتامنیتیگستردهتردرخاورمیانهفراهم 
عمدهایبرای این کشوراست،چنانکه ایاالتمتحده ،نفوذ خود درمنطقه رابیشتر ازدست

خواهددادورهبراننظامیودیپلماتیکِکمتجربهرابرایحوادثآیندهمنطقهبهحالخودرها
نصورتشایدبتوانگفت،نفوذکمترواشنگتن،امنیتاینکشوررادرمعرضخطر
میکند.بدی 

خشونتآمیز .با اینحال،

افراطگرایی 
قرار میدهد ،بهویژه در مقابله با تروریسم و تهدیدهای  
مدتها پیش بهصورت فردی و جمعی،
ایاالت متحده ،رژیم اسرائیل و عربستان سعودی از  
دادهاند.چنانچهایاالتمتحده،ایران
اقداماتیرابرایمهاروبهعقبراندنایراندرمنطقهانجام 
مها علیهایران،
رادرسال7394درفهرستکشورهایحامیتروریسمقراردادوباوضعتحری 
باعثایجادائتالفیجهانیدرجهتمنزویودورکردنایرانازسیستمهایسرمایهگذاریو
نالمللی شد؛ اما در مقابل ،برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ،تجهیزات و
مالیِ بی 
آموزشهاینظامیفراهمکردهاست.ایاالتمتحدههمچنینبانیروهایآموزش دیده ومجهز
ایراندرعراقجنگید.اگردربهترینحالتوجود،ایاالتمتحدهرابرایامنیتکشورهایمتحد
آنالزمفرضکنیم،همکاریاینکشورباکشورهاییچونعربستانسعودیواسرائیلوتالشِ
مداومکشورهایمذکوروایاالتمتحدهدرجهتمقابلهباایران،خودبهعنوانتهدیدوبیثباتی

همبرایمنطقهوهمبرایایراناست ) .(Rosenblum, 2016: 1

اسرائیل؛ چالشها و فرصتهای منطقهای
پیچیدگیوبیثباتیدرروابطاسرائیلباخاورمیانه،ذاتیاست.دستورکارامنیتملیاسرائیل
شکلگرفته است.در طولبیشاز
براساسدشمنیبابخشبزرگیازجهانعربومسلمانان 
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ششدههگذشته،اسرائیلقادربه شکستنایندیوار خصومت عربی،درجهتایجادصلحبادو
همسایه عرب و ایجاد روابط نیمه عادی با چند کشور عربی بوده است .اما عالوهبر درگیری
فلسطیندرایندرگیریبهطورخاص،ایراننیزبهعنوانیکدشمن

اعرابواسرائیلومرکزیتِ
چالشبرانگیزبرایاسرائیلبهاینروندپیوستهاست(.)Rabinovich, 2015: 1

قدرتمندو
الف -نگرانیِ اسرائیل و عربستان سعودی از توافق هستهای ایران

به دنبال «برنامه جامع اقدام مشترک »7اختالفات بین ایاالت متحده و اسرائیل درباره یک
گسترشیافته است.چنانکه در یکسو،ایاالتمتحدهقرار

برداشتمشترک از توافق هستهای 
تبندیکرد.واشنگتن
ابعادهستهایرابایدازسایرمسائل جداواولوی 

میکند 
داردکهاستدالل  
حلوفصل همه مسائل
همچنین استدالل میکند که اگرچه یک معامله بزرگ با ایران برای  
یابیبهپیشرفتوموفقیتهستهایممکناستراهرابرایدرکو


است،امادست
غیرممکن 
همکاریِگستردهمنطقهایبینایرانوایاالتمتحدهبازکند.درسویدیگر،اسرائیلوعربستان
منطقهایایران،
هستهایو 
قدرتهایبزرگسنیعرب،جاهطلبیهای 

هستند.درچشماسرائیلو
کناپذیربلکه«متقابل»است.بنابراینهردوبهبازدارندگیقویایاالتمتحدهنسبتبه
نهتنهاتفکی 
ایرانحکممیدهند.چراکه بهباورآنها،افولِبازدارندگیِایاالتمتحده،ممکناستپیشرفت

فعالتر کند .از دید سعودیها و اسرائیلیها ،یک توافق
هستهای و اهداف منطقهای ایران را  
ایضعیفنیزحتیمیتوانستبهنوبه خود،ایرانوکشورهایهمگامباخودرابرایدنبال

هسته
استهای تهدیدات منطقهای تشویق کند ،چنانکه با برداشته شدن تحریمها ،این امر
کردن سی 
ایران،تشدیدمیشود).(Herzogideas, 2015: 5باایجادروابطی

توسطاموالقابلتوجهآزادشده
رسدهردوکشوربرایجلوگیریازدستیابی


بهنظرمی
حسنه بین اسرائیل و عربستان سعودی 
ایران به توانایی نظامیِ هستهای و در جهت مهار کردنِ تالش ایران برای رسیدن به قدرت
منطقهای ،مشتاق بوده و در تالش خواهند بود .عالوه بر این ،هر دو دولت از چرخش در
سیاستهایایاالتمتحدهبهخصوصدرارتباطباعدمتمایلدرجهتاستفادهاززورعلیهایران
نگرانوآشفتهبودند.لیکنبارویکارآمدنترامپبهعنوانریاستجمهوریایاالتمتحده

لمیشودکهناامیدیوسرخوردگیِمشترکبینعربستانسعودیواسرائیلنسبتبه
استدال 
ییکهمگراییازمنافع،جهت

سیاستاوبامادرقبالسوریهوایران؛دردورهجدیدبهمنزله
1. Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA
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تبیینوبرآوردکردنِنوعیازهمکاریبینایندودولتاست.ترامپرئیسجمهورآمریکاست
ابرجامرفتارهایمتفاوتیداشتهباشد.اینالبتهرویکاغذاست!درعمل،اوگزینهای

ومیتواندب

سازیوتصمیمگیری

رابرخواهدگزیدکهبیشترینمنافعرابرایدولتشرقمبزند.ساختارتصمیم
آمریکا،سعیخواهدکردتااورادراینمسیر،یاریومحدودکند.اگرترامپِرئیسجمهور،
ترامپی باشد که در اجالس ساالنه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل «آیپک» در دوم
فروردین7937شرکتکردهبود،بایدبرجامرالغوکندوتمام.بههمیندلیلعربستانواسرائیل
طورقطعینمیتوانندبهشعارهایترامپاعتمادبکنند.بدینترتیب،همکاریِایندوکشوربه

به
یهستهایاینکشور؛منافعمشترکیرا

یکدیگربهدلیلترسازایرانوحملهبهزیرساختها
یکهعربستانسعودیتاپیشازاین،درگیریاسرائیل
آنهاشکلدادهاست.بنابراین،درحال 
برای 
یگرفت ،امروزه سعودیها ،ایران را
و فلسطین را بهعنوان یک عامل تضعیف ثبات در نظر م 
بهعنوان مشکل ایدئولوژیکی و امنیتی اصلی برای منطقه درک میکنند .بدین ترتیب ،منافع
مشترکی در جهت نیاز به جلوگیری از نفوذ ایران و ترس مشترک از عواقب ناشی از توافق
هستهای،ادعاینامشروعبودنرژیمبشاراسدوپشتیبانیازشوراینظامیدرمصربرایعربستان
واسرائیلوجوددارد(.)Dekel et al, 2013: 3

ب -ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ

دامنهدارآمریکادر نقاط
روندتحوالت جهانیدردورانپساز جنگ سرد و تالشهای  
مختلفدنیانشاندهندهی پیگیـریراهبردیمشخصازسویآمریکابرایجهاناست.ازجمله

مناطقبسیارمهمدراینراهبرد،مناطقخاورمیانـهسـنتیوآسـیایمرکزیوقفقازبودکهآمریکا
همسوبااینهدفخود،اصطالح«خاورمیانهبزرگ»رابـرایتعیـینظـرفوچارچوبمناسب
نههای طرحخاورمیانهبزرگبا
منظورتسهیلکنترلاینمنطقهبهکارگرفت.شکلگیری زمی 

به
تهاجمعراقبهکویتدرسال7330آغازشدوبارویداد77سـپتامبر7007وآغازاستراتژیهای
تازهیآمریکا درخاورمیانهوبهویژه عراقبـهبـارنشـست.ایاالتمتحددرقالباینطـرحبـا
شـعارهاییماننـدمبـارزهبـاتروریسم،گسترشدموکراسی،جلوگیریازنقضحقوقبشروبهبود
اوضاعاقتصادیمردممنطقه،درتالشبودکـهبـهاهدافیمانندکنترلمنابعومسیرهایانتقال
جانبهیاسرائیلودرنهایت سازگاریاینمنطقـهبا ارزشهایآمریکایی
انرژی،تأمینمنافعهمه 
دستیابد.درمجموع،منطقهیادشدهبرایاهدافجهانیآمریکاحیـاتیاسـت؛امـاآمریکـادر
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ایـن منطقه با مانع بزرگی به نام ایران رو به روست که ابزارهای مؤثری برای مقابلـه بـا یک
جانبهگرایی آمریکـادارد.از این رو پیروزیآمریکادرتحققاهدافجهانیخوددراینمنطقه

بهمقدارزیادیبستگیبهشیوه تعاملاینکشورباایراندارد (اخباری وهمکاران.)99:7930،
درادامهیناکامماندناینطرحمیتوانبهتحوالتجهانعربوتغییراوضاعدرجهت

همچنین
تداومبیشتر قدرتایران درمنطقهوبه تبعسازمانهایی چونحماسوحزباهلل،همچنین مسئله
هستهایایران،اوضاعِهمچنانناامنعراقوافغانستانوتشدیداختالفاتمیانایرانوکشورهای
عربی منطقهاشارهکردکهبه عنوانچالشهایی درمقابلاهدافایاالتمتحده ،رژیم اسرائیل و
حتیعربستانسعودیظاهرشد.

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

باوجوددراختیاربودناینجزایرتوسطمصر،دراینمیان،اسرائیل،نقش مشخصیبرای
نامهیجزایردریایسرخمیان
خوددردستورکارمنطقهایعربستانومصرایجادکرد،وتوافق 
مصروعربستانرابهعنوانیکفرصتبرایهمکاریِبیشتردرمیانایندولتهادرنظرگرفت.
جبههیاستراتژیکِ» پشتیبانی
رئیس امور خارجه اسرائیل،تساخی هانگبیاخیراً ازایجادیک« 
شدهتوسطهمگراییِاعرابسنیومنافعمنطقهایاسرائیل،استقبالکرد.ایناستقبالشاملنیازبه
محدودساختننفوذروبهرشدایران،تمایلبهکاهشحرکاتسلفیتوسطجهادیهاومحدود
میتوانگفت،هماسرائیلوهمعربستان،برایپیشبردنمنافع
کردن نفوذ اسالم سیاسی است  .
صفبندی
خودباحمایترژیمسیسیدرمصر،فعالیتمیکنند.اماآیااینامربهمعناییک 
یمنطقهایرژیماسرائیلدرقبالتمایلبیشتربهسمتعربستانسعودیاست؟

استها
دوبارهازسی 
بهحال هرگز روابط
چنینتغییریمیتواندپیشرفتیقابلتوجهبرای هر دودولت باشد که تا 
نداشتهاند.اسرائیل،منافعمقررهوخاصیرادرتأمینحق

رسمیدیپلماتیک،اقتصادییاسیاسی
ناوبریوحفاظتازاینجزایردراختیارداشتهکهدرمدخلتنهابندردریایسرخدرایالتدر
اسرائیلقراردارند(تیرانتنهاراهاتصالبندرایالتبهدریایسرخ است).چرا که (اسرائیل)این
جزایررابعدازجنگ،7392پیشازبازگشتآنهابهمصرتحتپیمانصلحمصرواسرائیلدر
سال7323ادارهمیکرد.دوجزیرهتیرانوصنافیردرجنگمعروفششروزهاعرابواسراییل
درسال7392ازسویملکفیصل(شاهوقتسعودی)دراختیارجمالعبدالناصررهبرمصرقرار
گرفتتامصربتواندبااستفادهازایندوجزیرهازتوانباالتریدرجنگبر اسرائیلبرخوردار
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باشد .اما پس از شکست اعراب در این جنگ این جزایر همراه با شبهجزیره سینای مصر،
بلندیهای جوالنسوریهوبخشغربیاردنبهتصرفرژیماشغالگردرآمد .اگراین جزایربه
تآمیزیبهعربستانسعودیواگذارشد،اینامربرپذیرشریاضازاینپیمانوبه
طورموفقی 
یها نسبتبهحقوجودیوموجودیتِاسرائیلداللتدارد.روند
رسمیتشناختنضمنیسعود 
فعلی همکاری اسرائیل و عربستان سعودی به طور قابل توجهی "فرصتطلبانه است تا
اندازهیکافیبرایتضمینتعاملی
استراتژیک".چنانچهدوکشورمنافعمشترکیدارندکهبه  
کتربینآنها،اهمیتدارد،لیکنهنوزدرنهایتبراییکهمکاریاستراتژیکبینایندو
نزدی 
کشوربعیداست.امادرعوض،اینمنافعبهعنوانپایهواساسیبراییک شکل ترکیبیازتأثیر
برایایندوکشورخدمتمیکنند.دخالتاسرائیلدرمذاکراتجزایر

قدرتنرمکوتاه مدت 
خاکریز

دریایسرخ،یکاقدامیعمدیبرایمشروعیتبخشیدنبهمفهومیازیکسدو
منطقهایدربرابرگسترشایرانوهمچنینتحریکمجددعالقهومنفعتواشنگتندرمنطقه
برندهایوهمچنینیکسیاستبیمهکننده عمل
است.ایناقدامبهطورهم زمان بهعنوانبرگ 
نههای نگرانکنندهی
میکند .عربستان نیز در پشت صحنه؛ همکاری خود با اسرائیل را در زمی 

مربوطه این

متقابل بین دو کشور ادامه میدهد ،تا زمانی که این همکاری برای پیشبرد منافع 
کشورخدمتکند (.)Shay, 2016: 3

کسری موازنه و چالشهای پیش رو در تشکیل ائتالفی متوازن
واقعگرایی نوکالسیک معتقد است که در سیاست
شوولر به عنوان یکی از نظریهپردازان  
نکردهاند؛به همین

نالملل،بسیاریاوقاتدولتهادرک روشنیاز خطرآشکارو موجودپیدا
بی 
سالعملبهاینخطرنشانندادهاندویاواکنشآنانکافینبودهاست.ویاینرفتار
علت،یاعک 
نامگذاری میکند.وی معتقد است بر مبنای یک اصل ،دولتهای در معرض
را «کسری موازنه» 
توسعهی توان نظامی

تهدید در مقابل تجمیع خطرناک قدرت ،با شکل دادن به ائتالف و یا 
دولتهایا
واکنشنشانخواهندداد(سمبروهمکاران.)93:7939،کسریموازنهزمانیاستکه 
اقدام به موازنه نمیکنند یا در پاسخ به مهاجم بهطورکامل آن را انجام نمیدهند.به اعتقاد وی،
عواملمتفاوتیدرانتخابکشورهادرحوزهموازنهدخالتدارند.اومعتقداستبهندرتالزامات
یدهد.شوولر با تلقی
ساختاری ،رهبران را بهسوی ترجیح یک سیاست بر سیاست دیگر سوق م 
میکند
بینالمللکامالًمخالفاستوتأکید 
موازنهقدرتبهعنوانیکقانونطبیعیدرسیاست 
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که بازیگران سیاسی هر کشور ،بسته به شرایط داخلی آن ،در مورد موازنه یا عدم موازنه
میکنند .تحریک برای جنگ و نبرد اقدامی جمعی است .به همین دلیل نخبگان
تصمیمگیری  

هزینههای داخلی و رفتار موازنهگرایانه را در قیاس با سایر گزینههای بدیل در دسترس
سیاسی  ،
آنان (مذاکرات دوجانبه ،شانه خالی کردن ،باج دادن ،دنبالهروی و )...و همچنین منافع محتمل
برایاحیایموازنهقدرترابهدقتمیسنجندو سپساقداممیکنند(سیمبروهمکاران:7939،
.)40واینترجیحهمانعاملیاستکهگاهیدولتهارادربرابریکدیگرتحریکوگاهمجبور
ائتالفهایی چون ترکیه و

عقبنشینی میکند.در رابطه با سیاست عربستان و اسرائیل و حتی 
به  
آنها بر اساس مواضعی
میتوان گفت  ،
حوزه خلیج فارس در برابر ایران نیز  
سایر کشورهای  
منافعطلبانهخود اقدام کرده و با رفتن در موقعیت سیاسی
استهای قدرتمحورو  
متناسب با سی 
عقبنشینیکردهویاآنراشدتبخشند.دررابطهبامبحث
دیگریممکناستازمواضعخود 
موازنهناقصوعدمموفقیتبرخیازکشورهایعربمنطقهدرهمکاریبااسرائیلجهتمقابله
باقدرتایراندرمنطقه،میتوانبهچالشهاییازاینناکامیاشارهکرد،چنانچهدرهریکاز

اختالفنظر ،تغییر مواضع ،چندگانگی و عدم هماهنگی در میان اتحاد

این چالشها؛ وجود 
یخورد:
کشورهایمخالفایرانبهچشمم 
الف -قطر ،گذار از سیاست همراهی به سیاست موازنه

سعودیها علیه قطر شد ،اتهام این کشور به دخالت در امور

موضوع مهمی که دستاویز
میشود.
عربستان و حمایت از شیعیان عربستان که مهمترین اپوزیسیون این کشور قلمداد 
حزباهلل لبنان ،شیعیان عراقو

عبارتدیگر ،سرانسعودی ،همواره جمهوری اسالمی ایران،

به
حوثیهای یمن را به حمایت از شیعیان این کشور در منطقه قطیف و دمام متهم کرده است .این
مسئله با اعدام شیخ نمر ،روحانی برجسته سعودی به اوج رسید .همچنین ،موج ناآرامیها و
آلخلیفه در دو سال اخیربه
آلسعود و نیز شیعیان بحرین علیه 
شورشهای شیعیان عربستان علیه 
بیشترین میزان خود رسیده است .سران سعودی ،بهخصوص محمد بن نایف -ولیعهد سابق
همصدایی
سعودی -علت تشدید فعالیتهای شیعیان این کشور و بحرین علیه دولت مرکزی را 
میداند(عالیشاهیوهمکاران.)97:7939،
سیاستهای حمایتی ایران در قبال شیعیان منطقه 

قطر با
بحران به وجود آمده در روابط امیرنشین قطر و پادشاهی عربستان سعودی پس از سفر
انهای رئیسجمهور آمریکا به بهانه مواضع مقامات قطر در مخالفت با سیاست کشورهای
خاورمی 
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عضوشورایهمکاریخلیجفارسبهرهبریعربستاندرمسائلیچون:بزرگنماییتهدیدایران
و همچنین متهم ساختن قطر به حمایت از حماس و دخالت در امور داخلی مصر و پناه دادن به
رهبران اخوان المسلمین تحت عنوان حمایت از تروریسم که قطع روابط و وضع تحریمهای
گسترده سیاسی ،اقتصادی و ارتباطی در قالب فراخواندن سفرای کشورهای عربستان ،امارات
متحده عربی ،بحرین و مصر از دوحه و اخراج سفرا و اتباع قطر از این کشورها ،قطع مسیرهای
ارتباطات زمینی ،هوایی و دریایی ،فیلترینگ گسترده مطبوعات و رسانههای قطری در این
کشورهاوممنوعیتصادراتو واردات کاالو خدماتبه قطروقطعارتباطاتمالیوبانکی را
نمیتوان تنها به اختالف دیدگاههای دو متحد در درون یک ائتالف
در پی داشته است را  
منطقهایوبزرگترین
منطقهایکاهشداد.واکنش شدیدعربستانسعودیبهعنوانیکبازیگر 
کشورعضوشورای همکاری خلیجفارسمیتواندحکایتاز تغییرسیاستقطردرهمراهیاین
منطقهای و بهویژه سیاست
کشور با عربستان و سایر کشورهای عضو این شورا در قبال مناقشات  
همیشگی این کشورها در تهدید انگاشتن ایران داشتهباشد.با توجه به سیاست قطر در تحوالت
مربوطبهبیداریاسالمیوحمایتازتحوالتسال7077درکشورهایعربیبرخالفرویکرد
عربستان در قبال این تحوالت ،چنین تغییری چندان نیز دور از ذهن نیست ،رویکردی که در
میتواند به تغییر سیاست قطر در همراهی با عربستان و ایجاد موازنه علیه این
صورت موفقیت  
کشورمنجرشود(عربعامری.)77:7939،
ب -عدم توافق در ناتوی عربی

میکندواینکشور در حال
اگرچهعربستان سعودی "ناتوعربی" را دربرابرایران هدایت  
پیدا کردن راههاو ابزارهایی برای تحکیمجهان عرب در برابر ایده بازدارندگی ایران است؛اما
یفایده است .چراکهرهبران
آخرین نشست از اتحادیه عرب نشان داد که این تالشهاتاکنونب 
دستیابی به توافقی در مورد ایران نشدند .درخواستبراییکپاسخ
عرب بار دیگر موفق به  
هماهنگدرجهتاقداماتتهراندراجالسسراناتحادیهعربدراردندر73مارسبرپاشد.
دردستیابی به توافق

بااین حال ،هنگامیکه قراربر تصویب اعالمیه نهایی رسید ،رهبران عرب 
ناکامبودند (.)Eadaily, 2017عربستان سعودی هموارهدر تالش است تا ایران را منزوی کند.
چنانچهاینروندمتشکلازاتحادیهنظامیاسالمیبرایمبارزهباتروریسموهمچنینتالشهایی
مطرح شده توسط عبدالفتاح السیسی ،و با پشتیبانی مشتاقانهی

برای نمایشِ طرح "ناتو عربیِ" 
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دونالد ترامپ و رژیم اسرائیل است ،که در حال حاضر عربستاندر مسائل امنیتی با دو تن از
اعضای این اتحاد نوپا ،مصر و اردن همکاری نزدیک دارد .از یکسو شاخه یمنی
اخوانالمسلمین ،حزب االصالح ،بااین ائتالف به رهبری عربستان همکاریکردهو نشانههایی

وجودداردکهرژیمسعودیباورداردکهاینسازمانبهاندازهکافیتنبیهشدهاست.رابطهیقطر
روبهوخامتمیرود.چنانچهدراوایلماهجاری،عربستانسعودیباقطر،

باعربستانبهنوبهخود
وظاهراًبرای حفاظت از امنیت ملی ،روابط خود را قطع کرد .درپیایناقدام،امارات متحده
یشوند ،اقدامات مشابهی را
عربی ،بحرین ،مصر و دولت یمن ،که از سوی عربستان حمایت م 
مهمترینکشورهایهمسایهدرمنطقه-ترکیه،ایرانواتیوپی-نیز
انجامدادند( .(Soage, 2017: 8
بهدالیلمختلفوباواکنشهایمتفاوت،ازپیوستنبهاینکمپینِمحاصرهامتناعکردند .اگرچه
همکاریکشورهایمذکوردرجهتِانزوایایرانبودهاستلیکندرگیریهایپیشآمدهبرسر
چنانچهمیتوانگفت،شکافبین

قطر،بهمنفعتیبادآوردهبرایمواضعایراندرمنطقهبدلشد.
طرفدارانومخالفیناخوانالمسلمیندرمنطقهبهصورتاستراتژیکبهنفعایراناست.عربستان
سعودی در تالش است با اولویت دادن به دشمنی با ایران از این شکاف جلوگیری کند .اما
مشکلسازشدهاست.

رویاروییقطروترکیهبامصرواماراتمتحدهعربیبهشدتبرایریاض
یشان را
میتواند روابط تهران با دوحه ،آنکارا و متحدان اخوان 
همچنین ایستادن در کنار قطر  
میتواندظرفیت عربستانسعودیبرایایجادائتالفعلیهایران ،قطر
تقویتکند.چنین تحوالتی 
ملتهایدیگردرآیندهرانیزمحدودکند(.)Al-monitor, 2017
و 

پ -رفراندوم کردستان عراق و مسئلهی کردها

همانگونهکهرسانههانیزمنتشر
باهمهپرسیمناقشهبرانگیزاستقاللکردستانعراق ،

دررابطه
یبرحمایتبرخیکشورهایعربیودررأسآنهاعربستانسعودیمنتشر

کردند،خبرهاییمبن
شده بود .بنا بر بیانیهای پس از دیدار مسعود بارزانی با ثامر السبهان ،وزیر امور خلیج فارس
عربستانسعودی،سبهاناعالمبرایواردعملشدنکشوراعالمآمادگیکرد تافضاییرابرای
بهاعتقادناظرانعراقیریاضتالشمیکند

حلمشکالتموجودمیاناقلیمبابغدادفراهمکند.
تحلیلگرانبر

خألمنطقهایبزرگیکهدررابطهبااقلیمکردستانبهوجودآمدهاستراپرکند.

یدادکه
ایناعتقادندورودعربستانبهمسئلهپیچیدهروابطبغدادبااربیلاینفرصترابهریاضم 
منطقهای بدهد
دهترین و بغرنجترین پروندههای  
بتواند مانور دیپلماتیکی را در یکی از پیچی 
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بههمهپرسی بایددانست

یها 
(دیپلماسیایرانی .)7939 ،به طور کلیدرخصوصنگرشسعود 
برخالفآنکهعربستانبااصلجداییاقلیمکردستانعراقمخالفنبوده ولیزمانآنرابا
یدانست .عربستان در آخرین واکنش خود ابراز
نشهای موجود منطقه مناسب نم 
توجه به ت 
رفراندومبرگزارنشود.بقیهکشورهایعربیمنطقهنیزهمهپرسیراموضوع

امیدواریکردکهاین
داخلیعراقدانستند.امادراینمیاناسرائیلتنهاکشورمنطقهبود کهبه وضوحاز"استقالل"
ازبرگزاریهمهپرسیدراقلیمکردستانابرازناخشنودی

اقحمایتکرد.آمریکانیز

کردستانعر
افزایشبیثباتی" و"دشواریبیشتربرای

کردوهشداردادکهبرگزاریرفراندوممیتواندبه"

اقلیموشهروندانکردستان"منجرشود.ترکیهنیزعالوهبررزمایشخوددرمرزبااقلیمکردستان
خواندنهمهپرسی،کردهایعراقراتهدیدبهتحریماقتصادیکرد.

یاعتبار" 
و "غیرقانونیوب 
رجبطیباردوغان،رئیسجمهوریترکیه،ازاینهمفراتررفتوکردهاراتهدیدبهدخالت
نظامیکردوضمنبهرخکشیدنقدرتنظامیخوددرپاکسازیسوریهازوجودداعشو
ناگهانیواردمیشویم»(دویچهولهفارسی ،

وجودهمانگزینهدرموردعراق،گفت«:یکشب
.)7:7072
ت -تأثیرات مواضع برجامی ترامپ؛ طرح آمریکا :مهار و عقب راندن ایران

ترامپباآغازکارزارانتخاباتینقدهایخودنسبتبهتوافقهستهای کهدردولتاوبامامیان

ایرانوکشورهای  7+7امضاشدرابیانوهموارهاعالمکردهاستدراولینفرصتازاینمعاهده
خارج میشود .مشخص کردن اهداف ،منافع و مقاصد آمریکا در سطح بینالمللی ،موضوع
سیاستخارجی،تعهداتبینالمللیوراهکارهایکوتاهمدتوبلندمدتسیاسیمواردیاست

که در سند اخیری که توسط ترامپ منتشر شد ،لحاظ شده است .اینک تصور و تصمیم
آمریکادرقبالیکمعاهدهبینالمللیهمچونبرجامکامالً قابل فهمتر خواهدبود

رئیسجمهور 
که البته در کنار این خط مشی ،شناخت ساختار سیاست خارجی این کشور منجر به فهم
محدودیتها و ناتوانیهای تیم فعلی دولت آمریکا نیز خواهد شد .اگر چه ترامپ با مشورت
مهاراتمدیدکننداماوی
جمعبندیرسیدکهتعلیقتحری 
مشاورانارشدخوددرکاخسفیدبهاین 
آنها را
منطقهای ،
به طورجدیباتمرکزبردوموضوعفعالیتهایموشکیایران وسیاستهای 
درتضادباروحبرجاممیداند (افضلی.)7:7939،اگرچه پیش از تصمیم ترامپ در رابطه با

مسئلهی هستهای ایران،رژیم صهیونیستی نسبت به تمدید تعلیق تحریمهای ایران احساس نگرانی
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کردهاستومقاماتآنبیانکردندکه چنین تصمیمی ازسویدولتترامپبهمعنایآن است
تماسهایی که
نمیخواهد برجام نقض شود .مناسبات دیرینه فرانسه و اسرائیل و  
که آمریکا  
نخستوزیراسرائیلدرموردلزوماصالح«برجام»بافرانسهداشتهاستدرکنارمناسباتدیرینهبا
عربستانسعودیرانبایدازنظردورداشت.آقاینتانیاهودریکتماستلفنیباامانوئلمکروناز
او خواسته است «اظهارات رئیسجمهور آمریکا را جدی بگیرد» .وی همچنین «بهبود» شرایط
میداند(روشندل.)7939،
برجامراامریخردگرایانه 
ث -عدم انسجام در الگوی اتحاد-ثبات میان بازیگران منطقهای

همسویی در خاورمیانه پس از چالش قیامهای عرب ،نظریههای روابط
الگوی اتحاد و  
منطقهای را در مسیرهایِ توطئه مستقر کرد .یکی از عناصر قابل توجه ژئوپلیتیک
نالمللی  
بی 
قدرتهای محلی در شکل دادن به انسدادی مؤثر یا

منطقهای در حال حاضر؛ شکست دیگر 
آنها در تشکیل اتحادهای جدیدموفق
علیهایراناست.بااین حال،زمانیکه 

تعدیل اتحادها 
منطقهای در حال برداشتن گامهایی برای افزایش قدرت نظامی و پرورشِ
نشوند ،بازیگران  
بازیگرانغیردولتیبرایافزایشنفوذمنطقهخودهستند(.)Gause, 2017: 672اعضایبالقوهیک
ائتالف ضد ایرانی ،ایدههای مشترکی را در رابطه با آنکه چگونه سیاستها در منطقه باید
سازماندهیشوندرابهاشتراکنداشتهودرهمکاریبایکدیگرمحتاطهستند.عربستانسعودی
میدهند .چنانچه ،سعودیها از
و ترکیه الگوهای بسیار متفاوت نظم سیاسی داخلی را نشان  
نسخهایاز
پادشاهیهایدیگرحمایتمیکنند.ترکیهنیزتحتحکومتحزبعدالتوتوسعه 
اسالمگرایانهپوپولیستیرابهویژهباحمایتازجنبشاخوانالمسلمیندر
اصالحاتدموکراتیک 
نخستوزیر اسرائیل ،به دنبال یک پروژه

جهان عرب پشتیبانی کرده است .بنیامین نتانیاهو ،
مستعمراتی سرکشانه در کرانه غربیاست که مورد نفرت افکار عمومی در سراسر جهان اسالم
است .خاورمیانه از لحاظ قدرت تنها یک منطقهی چندقطبی نیست؛بلکهاینمنطقهاز لحاظ
ایدئولوژیک نیز چند قطبی است .مدلِ موازنه ناقص و همچنین چند قطبی بودن قدرت ،در
ترکها ،مدلهای سیاسی
انهی حال حاضر صادق است .چراکه نه تنها سعودیها و  
خاورمی 
ناسازگارومتناقضیرابرایهمسایگانخودارائهمیدهند؛بلکهدولتاسالمینیزیکمدلدیگر

راارائهمیدهدکهدر

میکند.اینگروهیکمدلجهادی-سلفیفراملی
رابهاینترکیباضافه 
اسالمگرای سنی حزب
عناصری از نسخه محافظه کار عربستان سعودی از اسالم و پوپولیسم  
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عدالتوتوسعهی ترکیهمشترکاست .این چندپارگی ایدئولوژیک موانع جدی را در مقابل
ینامند،ایجادخواهدکرد
میرسد "اتحاد" منطقی م 
آنچه که مالحظات قدرت خالص به نظر  
(.)Gause, 2015: 51


ج -چالش واقعی :تک قطبی در مقابل چند قطبی

اسالمگرایان رابا ورود بهیک توافق
یهایمتحملازحمالت 
واشنگتنقصدداردبارنگران 
عمدهبا دو دولت نزدیک به تروریسم اسالمی -یعنی رژیماسرائیل و عربستان سعودی -ودر
نقطهیقابلاهمیتدراینرویه،تضادمابینِنظم
برجستهترین  

مقابلبامذمتِقطرکاهشدهد؛
چند قطبی جدید و نظم جهانی یکپارچه آمریکا است .قطر ،به لطف منابع مالی عظیم آن،
گستردهای از کشورها حفظ کرده است که با ریاض مرتبط

تماسهای سطح باال را با طیف 
نیستند .وضعیت در واشنگتن تا حد زیادی رو به وخامت گذاشته است که حتی متحدان تاریخی
میکنند.چراکهایران،روسیهوچینبهعراق،سوریه،یمنولیبی
واشنگتنهمبایکدیگرمبارزه 
بیثباتیدر خاورمیانهراایجادوحتییکبحران
کمککرده،شرایطیالزمبرایپایاندادنبه 
داخلی در شورای همکاری خلیج فارس را برانگیخته و ترویج میدهند .شرطی که ریاض،
قابل
تلآویووواشنگتنباتهاجمعلیهدوحهبهراهانداختند؛میتواندیکخطایاستراتژیکغیر 

توجیه بوده وحتی منجر به پایان شورای همکاری خلیجفارس و تضعیف ائتالف ضد ایران در
میرسد که ایران و سوریه به
منطقه شود .همچنینباتوجهبهتحوالتجاریدرسوریه،به نظر  
قطرپیشنهادکردهاندکهازروندحمایتازتروریسمتغییرموضعدادهوبهجایآندربازسازی
سوریهباشرکایچینیوایرانیهمکاریکند.دریافتپاسخهایمعتبربهچنینگزاریغیرممکن
است ،اما بعد از گفتگو بین دوحه و تهران در زمینه توسعه میدان نفتی پارس شمالی ،کسی
انمدتدرسوریهبهدستآید
نامهمیتوانددرمی 

نمیتوانداینراردوانکارکندکهیک 
توافق

کهمزایای زیادی برای دوحه و همچنین دمشق و تهراننیزدربرخواهدداشت .به طور کلی
هشداردهندهای برای

عربستانسعودی و اسرائیل نسبت به قطر نشانههای 

خصومت ایاالتمتحده ،
بلوکاوراسیااستکهدرحالحاضرباموانعبسیاریدرجهانمواجهاست).(Bir, 2017



منطقهیخلیجفارسدرجهتتشکیلائتالفضد
اقدامعربستانسعودیوچندکشوردیگراز 
ایایران،ایجاداتحادهایمنطقهای،مبارزه


یهسته
قطر،مبارزهباتروریسم،مخالفتبابرجامو 
برنامه
با شیعیانمنطقهوبهطور خاص مقابلهبا ایران،نهتنهانمیتواند راهی در جهت رسیدنبهثبات
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بپذیرتر
دفازجدیدازتقابل،وامنیتمنطقهایراآسی 

ایباشد؛بلکهمنازعاتمنطقهایراوار

منطقه
یسازد.اینائتالفنهتنهادرجهتتضعیفوانزوایایرانکارگرنبودهاستبلکهتنهابهمداخلهی
م
بازیگرانقدرتمندخارجیورشدگروههایافراطیدرمنطقهکمکمیکند.سیاست دولت اوباما
خشونتآمیزهموارکرد

درقبالخاورمیانهراهرابرایگسترشانبساطوترویجبازیگرانغیردولتی
که میراث بسیار منفی از نظر امنیت منطقهای به جای گذاشت .عربستان سعودی متحملِ
بپذیریهای امنیتی شدیدی است که حتی باوجوددولتترامپ نیز بهطور ناگهانی ناپدید
آسی 
منطقهایجدا
نمیشوند.بنابراینبرایپادشاهیسعودیبازگشتبهیکسیاستامنیتیکهازاجماع 
وبهطورکاملبهدولتترامپوابستهشود،پرمخاطرهاست(.)Köse et al, 2017: 3
شده 

نتیجهگیری
گمانهزنیهای زیادی درباره گرم شدن روابط و همکاریهای اسرائیل و عربستان سعودی

وجوددارد،هنوزهماما،هماهنگیوهمکاریِعمومیبهعنوانیکآرزوبرایعربستانسعودی
ورژیمصهیونیستیاست.اینامربهدلیلوقایعتاریخیمابیندولتاسرائیلوجهانعرباست.
زیرامسئلهفلسطین،هنوزهمزخمبازیازجهاناسالماستوتازمانیکهشفاپیدانکند،درک
عربستانواسرائیلمیتواند در جهتی آشکارتر حرکتکند ،دشوار

اینکه چگونه رابطه بین 

است .عربستان سعودی ،در یک حرکتِ حمایت شده توسط اتحادیه عرب و سازمان
راکهبهعنوان«طرحصلحاعراب»درسال 7007شناختهشد،به

همکاریهایاسالمی،آنچه 
ساخته شده ازشهرک

پیش برد.بااین حال 74،سالپسازطرحصلحخاورمیانه،هزارانخانه
سازیهایغیرقانونی،سهجنگدرغزه،دوپادشاهجدیددرعربستان،جنگآمریکادرعراقو
توافقهستهایباایراناتفاقافتادکهاینتحوالتازنظممنطقهای،بهیکهمگراییظاهریاز
منافععربستانواسرائیلمنجرشد،براساسنظریهموازنهناقصیاناکامل،هنوزکشورهایمذکور
وهمچنینکشورهاییچونترکیه،قطرو...درایجادائتالفواتحادیقدرتمنددرمنطقهوبه

ویژهدرجهتهمکاریعلیهایران،موفقنبودهاند.
خاورمیانهدر حال حاضرهمازنظرقدرتوهمبهلحاظایدئولوژیکدریکوضعیتی چند
وجهیقراردارد:
اسالمگراییفراملیوفراملیتیراباتأکیدبرعنصر
 -7ازیکسوایراناستکهیکمدلاز 
یداند.
شیعهدرنظردارد .مدل ایرانی ،سلطنت را رد کرده و آن را از دیدگاه اسالم نامشروع م 
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همچنیننظممنطقهایتحترهبریآمریکاکهازپایانجنگسردحاکمبودرانیزبهچالشکشیده

ودرنتیجهبهطورمستقیمسیاستخارجیبسیاریازهمسایگانخودرابهچالشمیکشد.
 -7ازدیگرسومیتوانگفت،عربستان سعودی بهطور مستقیم با مدل ایرانی ،حداقل در
میاناقلیتشیعهخود،بهچالشکشیدهشدهاست.
 -9از دیگر سو تحت حکومت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه ،ترکیه
بهویژه با حمایت از جنبش اخوان
نسخهای از اصالحات دموکراتیک اسالمی در جهان عرب را  

المسلمین،پشتیبانیمیکند.
 -4در وجهی دیگر ،اگرچه دولت اسالمی(داعش) بهسختی میتواند به نام یک قدرت
منطقهای نامیده شود ،اما این گروه یک مدلِ ایدئولوژیک سلفی فراملی را رواج میدهد ،که
اسالمگرایسنیحزب
عناصریازنسخهرسمیمحافظهکارعربستانسعودیازاسالموپوپولیسم 
نخستوزیر اسرائیل همچنان به

عدالت و توسعه ترکیه را به اشتراک دارد -7 .بنیامین نتانیاهو 
فلسطینادامهمیدهد.دراینمنطقه

کرانهیغربیوجلوگیریازتشکیلکشورمستقل
تصرف 
بزرگترشان -ایران و

یکمدل چندقطبی ایدئولوژیکوجوددارد .سعودیها در مورد تهدید 
داعش -مرددونامعلومهستند .چراکه اتحادمتوازنکننده بهظاهرطبیعی ترکیه و عربستان علیه
آنکه مدل ترکیه از اسالمگرایی پوپولیستی و دموکراتیک ،به
ایران با ترس عربستان مبنی بر  
اخوانالمسلمیندرجهانعربکمکخواهدکرد،بامشکلوممانعتمواجهشدهاست.چنانچه
درحالیکهعربستانسعودیبهوضوحمایلاستنفوذایرانرادرجهانعرببهعقببکشاند،
اخوانالمسلمینرانیزیکسازمانتروریستیاعالمکردهاست.ترکیهنیزدراینشرایطبهسمت

اسالمگرا بررژیماسدکشیده
قطروهمکاریبااینبازیگرمنطقهایدرجهتِتشویقمخالفان 

شدهاست،ترکیهدرحالحاضرمابینمواردیچون؛هدفیمبنیبرحذفِاسد؛ترسازآنکه
داعشبهتهدیدجدیتر برایامنیتترکیهتبدیلشود،واقعیتی از یک شورش مجددکردهادر
تکهتکهوچندپارهشدهاست.بهطور کلیبا
ترکیهو عواقبی از کودتاینافرجامجوالی7079؛ 
توجهبهوضعیتچندقطبیوعدماطمیناندرهمکاریکشورهایمنطقه؛برخالفنشانههاییاز
همکاریهایپنهانیو تمایلبرخیاز دوستانایاالتمتحدهاسرائیل در جهتتقویتارتباط
مابینعربستانواسرائیلعلیهایرانودولتاسالمی،اینامربهطورکاملمحققنشدهاست .این

عدمتوازن در چندپاگرایی ایدئولوژیک،با ترسیمرتبطباامنیترژیمها تحریکو هدایت
میشود .چرا که رهبران در مورد اثرات داخلی از پیامهای ایدئولوژیک فراملی نگران بوده و
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درنتیجهبرایهمکاریبامتحدانمنطقهایبدگمانهستند.اگرچهروزنامهجروزالمپستاسرائیل

بااشارهبه شدت گرفتنتنشروابطعربستانوقطرنوشت:قطعروابطعربستانواماراتونیز
ستفادهازآنمیتواندموازنه

مصرباقطربه مثابه فراهمشدنفرصتطالییاستکهاسرائیلباا
قدرتدرخاورمیانهرابهنفعخودتغییردادهواینکشورراازکانونفشارهایبینالمللیدور
بینکشورهایعضوشورایهمکاری

سازد،باتوجهبهباورِیاکوفعامیدرور،شکافپیشآمده
خلیجفارسنشانهضعفبودهوتصمیمبرخیکشورهایعربحاشیهخلیجفارسدرقطعروابط
دیپلماتیکباقطرنشانگربحرانعمیقدرمنطقهبه واسطه فقدانرهبریواقعیدرجهانعربو
کشورهایسنیمنطقهاست.
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